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Розділ I

ТЕОРЕТИКО�МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

УДК 159.98 С. Д. Максименко,

доктор психологічних наук, професор, 
дійсний член АПН України

ДРАМАТИЧНІ МОМЕНТИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ

В статье раскрыты основные драматические моменты чело9
веческого существования. Показано, что ядром личности явля9
ется генетически исходное противоречивое отношение — нужда
как некоторое дихотомическое соотношение биологического и со9
циального.

The article describes main dramatic moments of human existence. It
shows that a basic genetic contradiction — need as a certain dichotomy
correlation of biologic and social factors — is the core of personality.

…Існування природи є доцільним — це беззаперечно. І таким
це існування робить людина. Вона не «вигадує», не «винаходить»
доцільність, не «наділяє» нею природу — вона її (доцільність) ре/
ально створює. По/перше, людина, залишаючись частиною приро/
ди, здійснює цілепокладання у свідомій діяльності; і в безмежно
великій сукупності представників роду людського, у безмежжі ча/
су існування поколінь являє собою дійсний доцільний момент, 
в якому змінюються природні явища і природна сутність. Людина
змінює природу, але не лише в діяльності. Вона змінює її самою
своєю сутністю та існуванням. Звідси, по/друге, і сама сутність лю/
дини — природна. Людина — це форма існування природи, при/
родного, в якій воно тісно переплетене із соціально/культурним 
і становить абсолютно особливий, неповторний згусток біосоціаль/
ної єдності, що саморефлексує. Людське життя, існування особис/
тості якимось цілком неймовірним, дивовижним чином вбирає 
в себе все — не лише природу як єство — увесь світ. Вона не просто
природна — вона сама природа, сам світ у нескінченності потенцій
і напрямів, глибин і вершин існування. Так створюється особлива
тканина доцільності світу, в яку вплетено життя людини. Так ви/
никає онтологія її існування — драма. Щоб спробувати зрозуміти
її, треба подолати редукціонізм, усвідомити, що набір будь/якої
кількості, в принципі — навіть безмежної, окремих емпіричних
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фактів нічого не дасть нам для розуміння цієї драми. Треба дослі/
джувати існування цілісної людини, окреме життя, долю…

Один з істинно глибоких і справжніх знавців цієї проблеми, 
С. Л. Рубінштейн писав, що «існування — це участь у процесі жит/
тя. Жити — означає змінюватись і відбуватися, діяти і страждати,
зберігатися і змінюватися. Існуюче — те, що живе і рухається,
становиться і переходить в інше» [1. С. 304]. Людина захоплена
плином цього всезагального існування світу, і в цьому сенсі вона
існує, як будь/яка інша складова світу. Будь/який існуючий
об’єкт має сутність, яка, посилаючись знову на С. Л. Рубінштей/
на, не є деякою абстракцією, що її вигадали аналітики і наділили
її деякою здатністю «породжувати» існуюче. Ні, сутність — така
ж явна і відчутна, як і весь її «носій», вона ніби «розчинена»,
представлена в кожному його елементі, у кожному динамізмі. Ви/
никає напружена суперечлива (сполучальна) єдність сутності й іс/
нування. С. Л. Рубінштейн, здається, не встигає закінчити думку,
довести її до логічного кінця. Як розв’язується це протиріччя? 
У чому? Нам видається, сполучальна конфліктна суперечлива
єдність сутності та існування розв’язується в абсолютно унікаль/
ному акті здійснення. Якщо замислитися, весь зміст нашої книги
пронизаний цією ідеєю: розвиток, динаміка, становлення особис/
тості (існування) є, власне, способом існування власної всезагальної
сутності — нужди як суперечливого енергетично/активного інфор/
маційного утворення. І це протиріччя розв’язується здійсненням:
втіленням істинної природи людини у твір, продукт, урешті/решт,
у найбільше диво — нову людину, дитину.

…Повторимо: так (або майже так) існує все живе. Але людина
має ще один спосіб існування, унікальний і єдиний: їй дано реф/
лексувати власне існування. Вибирати, керувати, переживати,
змінювати і… насамкінець, зустрічатися з його кінцевим характе/
ром — адже я — істота природна. У цьому головна драма людсько/
го життя. Онтологічно людина є вплетеною в це єство: і так, як за
ранком іде день, так за дитинством і юністю йде зрілість; як день
переходить у вечір, так зрілість переходить у старість; і як вечір
змінює ніч, так старість змінюється … глибокою старістю… і десь
там, на межі глибокої ночі і раннього/раннього ранку я піду, щоб
прийшло нове дитинство, нове життя і ніколи не закінчувалося це
довічне існування людей… Але навіть якщо я йду з повним усвідом/
ленням цього (В. Висоцький казав: «…Что все же конец мой — еще
не конец: конец — это чье/то начало… Я успеваю улыбнуться, я ви/
дел, кто придет за мной…»), якщо я зрозумів і «бачив» — однаково
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це драма… Як піти із цього світу, такого знайомого, рідного світу,
що став моїм?

Дві речі, говорить Рубінштейн, роблять трагедією переживан/
ня людиною очікування власного прощання: по/перше, страх не/
здійсненності (життя в цілому, задумів, справ) і, по/друге, — тур/
бота про близьких: «Як вони без мене?» Але це, мабуть, ще не все.
Нам здається, що людина все одно до кінця, серйозно і по/доросло/
му не вірить, що її існування перерветься. І отже, оце «Як вони без
мене?» обов’язково доповнюється. «А як я без них — там, десь? 
І взагалі — що там?» Саме цей період (ми назвали його «глибока
старість», хоча, звісно, тут не лише хронологічний аспект — де 
в кого він може настати, на жаль, задовго до фізичної старості) ви/
являється стрижнем переосмислення буття, коли воно все особли/
вим чином, миттєво/цілісно, експлікується в думках, почуттях,
прагненнях, бажаннях. Чому так? Тому що ніч існує для того,
щоб «не мучитися і спати спокійно». Безтурботно, тобто — віді/
йшовши від поточних турбот і метушні. Але це — «щоденна логі/
ка». А на рівні роздумів про вічність (і кінцевість) буття — усе зов/
сім по/іншому. Я аналізую те, що мною здійснено після того, як 
я «увійшов у ранок», як у той підлітковий вік, який висвітив пе/
реді мною вперше якусь ідею, або сутність здорового глузду, або
мою майбутню діяльність, драматичну ситуацію тощо. Це — своє/
рідна творчість. Адже творчість ніколи не починається, вона існує
постійно. Але як вона реалізується? А як реалізується наше жит/
тя? Зміст цієї реалізації є індивідуальним для кожної людини, 
а формою її для всіх є драма.

Адже життя є кінцевим, як це не прикро переживати (я хотів би
ще мати маєтки, автомобілі, садиби, я хотів би, щоб весь світ був
моїм!), але… Я, шановний мій добродію, мушу йти… Я йду в озлоб/
ленні на близьких людей, на тих, хто допомагав мені жити, при/
крашати мою діяльність…, а я ображений на них. Я вивергаю із
себе забарвлене жовчю шматовиння якоїсь несправедливої (хиб/
ної та образливої) правди, і в ній — зле добро і добре зло. Неспра/
ведливою ця правда може бути для того, до кого вона звернена.
Але вона — правда, тому що вона моя правда. Я бачу наші стосун/
ки саме такими, і тому для мене це правда. Але з погляду іншого —
вона є несправедливою, оскільки він бачить і вибудовує ситуацію
принципово інакше: ця людина реально ставиться до мене гарно,
відверто, ґрунтуючись на переживанні совісті. Вона в дійсності
сповідує в житті зі мною справжню моральність і любов до люди/
ни. Саме тому й є несправедливою ця правда.
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«Добре зло» — висловлене з добрими намірами, воно зачіпає
вихідні, кореневі і надзвичайно тонкі струни людини і… завжди
ображає її. Воно, з боку наставника — як доброта, але в іншій лю/
дині виступає злом, тому що збурює, перевертає в ній все. А «зле
добро» — зі злістю висловлене, нехай і гарне, «добре», потрібне
слово, повернеться до мене… злістю ж.

…Перед прірвою духовно/фізичного зникнення мене як «Я»
моя екзистенція являє собою ту драму, в якій я аналізую понад усе
свої негарні вчинки. Екзистенція звернена і «всередину» мене, 
і водночас у майбутнє. І, виявляється, я просто мушу на цій ос/
танній межі висловитися з приводу майбутнього. Звернення «все/
редину» означає, що я повинен сказати про себе щось. Але такої
чіткої раціональної розмежованості ніколи не буває. Виявляється,
що все відбувається інакше: здійснюється складний, цілісний,
емоційно насичений аналіз всього мого буття, аналіз мого драма/
тичного життя, осяяного футурогенною концепцією — зверненням
у майбутнє завжди — від самого початку і до самого завершення.
І я створюю і виражаю лише добрі, лагідні імпульси, знищуючи 
у собі все підле, підступне, зле. Я, перебуваючи на межі власного
буттєвого існування, виступаю як провидець власного майбутньо/
го. Я себе або повністю знищую, або знаходжу в собі «точки» гід/
ності, які й відсилаю в майбуття. А взагалі/то я каюсь. Моє каят/
тя являє собою мою силу перед майбутнім.

…І коли я постаю перед прірвою небуття, в мені є це вічне, кот/
ре я зараз знімаю із себе, як попону скидають з коня… І я вдивля/
юся в майбутнє без оптимізму, але з моїми здатностями, що їх
здійснять нащадки.

І якщо я говорю про трагічність екзистенції, це не стосується
того, як мене будуть ховати (бучно чи не дуже), які будуть у тому
разі виголошені слова і скільки витече сліз.

Драма, насправді, не в мені, а в тих людях, що стоятимуть біля
моєї могили, — злети і падіння моєї драми. Саме вони і несуть, 
і відтворюють драму як мою силу, велич або мою нікчемність (ко/
ли ховають бандитів — багато красивих надгробків, вінків, інших
пишнот… і жодних великих і насправді красивих слів, тому що во/
ни (бандити) — ненароджені, тому що в них не було драми цього
життя. Цей бандитизм породжував і актуалізував лише виключно
захисну властивість збагачення їхнього соматичного стану або їх/
ніх близьких, та й то не зовсім так, як вони того хотіли б).

Це є дещо, що породжує в мені іншу субстанцію мого Я і відки/
дає першу. Це є те, що існує в мені, як кинджал, що пронизав тіло
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людини і продовжує жити в ньому своїм власним життям. Так 
і сон: прозріває мене як людину. Я бачу в ньому нюанси кольорів,
я бачу в ньому своє єство, що звільнилося і від світла, і від усього
натурального.

Засинаючи, я бачу виключно власний світ. У ньому я бачу і се/
бе, і деяку іншу людину, і охоплюю глобальний природний сенс
нашого буття.

У цьому стані (а він дуже схожий на той стан, що супроводжує
завершення буття людини) я відкриваю ще один захоплюючий
факт — відкриваю, що в мене є мета життя. Мету життя ставить
сам суб’єкт. Він же її і вичерпує, і це — трагічно.

Коли С. Л. Рубінштейн пише, що життя людини може здійсню/
ватися двома способами — як просте функціювання, позбавлене
рефлексії та ідеалу [1], і як свідоме видобування існування [2], —
він, звичайно, має рацію. Але водночас й не має рації… Ця теза
Майстра зумовила появу багатьох адептів так званої психології
повсякденності. Стверджується навіть, що ця ж невідрефлексова/
на й не освітлена самосвідомістю повсякденність узагалі/то пере/
важає в існуванні людини за часовими параметрами. Але це вже
велика неправда. Тільки психологічно неповноцінна людина мо/
же жити так, і це вже не людське існування. Забувають про Іншо/
го. Він — дзеркало, він той, хто постійно й завжди потребує реф/
лексивності та піднесення над собою. Трансценденція — не доля
видатних й особливо обдарованих (із подібного колись починав 
й А. Маслоу, розробляючи поняття самоактуалізації). Але транс/
ценденція — це не відхід від світу. Це прихід у нього. Проблема по/
лягає, радше, не в поглинанні повсякденністю, як це уявляють деякі
особливо завзяті дослідники, а в нашому страхові бути рефлексив/
ними. Здається, я виглядатиму смішно й безглуздо, якщо буду
серйозно розмірковувати про велике й скінченне… Дивак, невдаха,
дивний… Чи так це насправді? Я насправді на кожному кроці, 
у кожну мить зустрічаюся із цими вічними екзистенційними проб/
лемами — смертю, самотністю, ізоляцією, безглуздістю, любов’ю,
вірністю, порядністю. Я не уникаю їх, а розв’язую на своєму рівні.
Але завжди розв’язую, ніколи не уникаю. Просто не можу інакше.
Ми вивчали життєві історії злочинців, бомжів, наркоманів, тобто
ненароджених, нездійснених, тих, які не відбулися. Проте це
справді захоплюючі драми. Так вони їх переживають. Потрібно
тільки відчувати їх як людей… Щоправда, це інші драми, інший
рівень. А хто визначить його? І справді має рацію А. Маслоу. коли
говорить, що особистістю, яка найбільше самоактуалізувалася,
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може бути звичайна (пересічна) домогосподарка, яка в затишку,
чистоті та здоров’ї своїх близьких побачила сенс свого існування.
Вона — відбулася.

Ми хотіли б застерегти молодих дослідників від надто квапли/
вих суджень і сподівань на думки улюблених класиків, вирвані 
з контексту не тільки їхніх творів, їхнього життя, їхнього існуван/
ня. Той самий С. Л. Рубінштейн прожив дуже непросте й неодно/
значне життя. Від відбувся, проте… не в тому, чого хотів сам. Він
відбувся не у творах, а в учнях, які були настільки талановитими
й відданими, що закінчили здійснення задуму. Але якою ж це бу/
ло драмою для самого Рубінштейна! Адже ось що він писав в ос/
танній, найважливішій і найулюбленішій книзі: «Обов’язок мій
зрозумілий. Зволікання неможливе. Недбалість була б злочином.
Для завершення життя, перед тим, як його закінчити й піти, я ще
повинен створити три книги. Моя перша праця вже майже
закінчена. Сьогодні я даю обітницю священну: усю серця кров,
усе полум’я життя, усю силу духу мого віддати для завершення 
й третьої книги — завершальної, улюбленої, про правду й добро,
про етику, про людину. У ній сенс і виправдання мого життя» 
[2, С. 487] …і ми тримаємо в руках цю книгу. Але ж Сергій Леонідо/
вич так і не закінчив її, це зробили його учні. Яка драма життя!

Так, рівень драматизму є одним із важливих показників рівня
розвитку особистості. Ми говоримо про драматизм долі, драму
життя, про драматизм самої особистості… тому що завжди ду/
маємо про скінченність існування й про здійсненність. Драма зав/
жди духовна; що б не відбувалося в «повсякденності» — зрада, об/
раза, сварка, заздрість, — драма, коли захоплений дух. І ще дуже
суттєвим є те, що драма пов’язана не лише з усвідомленням
скінченності існування, але й з усвідомленням власних меж: дра/
ма в тому, що я, власне, не можу піднестися над самим собою і ста/
ти вищим за себе. Ми можемо й не підноситися, і тоді перед нами
драматизм нездійсненого. Але ми можемо… спробувати: усвідом/
люючи свою неспроможність, обмеженість, слабкість і залеж/
ність, ми звертаємося до внутрішнього світу й… працюємо з ним.
Ми стаємо сильнішими, вищими, кращими. І не настільки вже
важливо, в якій формі і як ми це робимо: читаючи книги, перегля/
даючи фільми, слухаючи музику й… думаючи, виховуючи дитину
й бачачи в ній світле й вічне, роблячи добро своїм близьким і…
прощаючи їх, досягаючи вершин… Головне, щоб була ця праця,
складна, дискомфортна, тривала. Ми примушуємо працювати свій
розум і свої почуття для того, щоб, з’єднавшись у суперечливій,
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нерозривно з’єднаній парі, вони створили людське — народжений
мною самим суб’єкт життя.

Існування людське драматичне, про що свідчать названі при/
чини. І в кожного — своя драма, як і своє неповторне життя. Про/
те є, нам видається, деякі віхи, вузлові моменти онтогенезу люд/
ського існування, які об’єктивно суперечливо/драматичні.

1. Зародження існування людського індивіда й підготовка його
до життя в цьому світі. Це — справжня драма духу. Тут багато
дійових осіб й інтересів, багато смислових «шарів». Чи в коханні
зачата ця нова істота, який саме імпульс біосоціальної потреби во/
на одержала? Які стосунки батьків між собою і багатопланова/ба/
гатошарова взаємодія цієї не народженої ще людської істоти й ма/
тері. Це все є дуже важливим. У цей час дитина вже бере від світу
дуже багато — як матеріального, так і нематеріального. І вона від/
повідає світові, звичайно, як може. Останні дані, одержані за до/
помогою використання сучасної апаратурної техніки, показали,
що вже на 6–7/му тижні це — існування. Уже є відповідь. Важли/
во, як її ждуть, про що говорять і думають, до чого готуються. Ми
не знаємо, що і як думає, відчуває ця істота, але вона вже активна:
вибирає місце, де і як зручніше, заявляє про себе, виражаючи свої
стани. Вона — готується. Це й драма жінки, усе життя якої буде
іншим, і вона до того ж відчула, зрозуміла таке, про що не можна
здогадуватися… Це — існування вдвох. Вона, ця ненароджена
людська дитина, уже структурує відношення, середовище, очіку/
вання, якщо… її ждуть, нічого цього не робить, якщо не ждуть, 
і тоді чахне вже в утробі — неждана, непотрібна, зайва… Такою во/
на й прийде в цей світ, уже пройшовши першу драму існування —
у світлих і радісних тонах чи, навпаки, у сумних і лякливих.

2. Я вступаю в життя, вдихаю його. Не страх і дискомфорт, 
а драма, тому що я приходжу, щоб створити своє власне життя. 
Я побачив цих рідних людей, яких уже знаю, але ось тепер — поба/
чив, «вдихнув» цей згусток соціального існування — прекрасного
й такого різнобарвного, але водночас важкого, несправедливого.
Народжена дитина — це виражена вічність. «Предвічне немовля» —
так його називає Юнг. Я — початок і нескінченна скінченність, 
я — потенція, енергія і водночас — пам’ять, досвід. Я обтяжений
завданням — стати, відбутися й… не втратити себе. Я не тільки
відкритий для впливів. «Духовне походження — своєрідний стри/
бок у світ, і горе всьому тому, що хоче утвердитися, коли воно зна/
ходить для себе відповідності в жодному з можливих аспектів світу
й не може з’єднатися з жодним із них!» [3, С. 35]. Ось справжня дра/
ма дитини — потрібно з’єднатися із цим світом, а як і з чим саме?
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Дитина — витвір усього універсуму, причому, — кожна дити/
на. Ось що говорить міфологія:

Небо мучилося пологами, земля мучилася пологами,
І лілове море народжувало.
Криваво9червона водорість — у муках народження.
Пусте стебло водорості випускало дим,
Пусте стебло водорості випускало полум’я,
А з полум’я виник хлопчик:
Вогонь замість волосся, вогонь замість бороди.
А його очі були сонцями.
…І ще: дитина споконвічно самотня в цьому світі. Це не та самот/

ність, про яку говорять екзистенціалісти, адже вона — не «закинута»
у світ, якщо весь світ брав участь у її творенні й народженні. Дитина
самотня як змістовна єдність, несхожа, неаналогічна, нетипова. Вона
сама. Тільки вона — така. «Вона — предвічне немовля в предвічній
[одвічній] самотності предвічної стихії; предвічне немовля являє со/
бою розгортання предвічного яйця подібно до того, як увесь світ яв/
ляє собою розгортання його самого».

Дитина повинна увійти у цей світ, зробити його своїм, і вона
формує в собі внутрішній світ, привласнюючи зовнішній. Це —
дуже важко, тому що суперечить її єству та внутрішній природі. 
І дитина створює гру — світ фантазій, спеціальних дій, пережи/
вань. У грі вона зберігається й розвивається. Через неї перестає
бути самотньою. Дитина створює міф: ігрові міфи, метафори, каз/
ки стають реальною умовою та джерелом, а також рушійною си/
лою розвитку, оскільки вони і є тією реальністю, у якій вільна й
вільно розвивається дитина. Народжується особиста творча реф/
лексія.

Драма дитини полягає ще й у тому, що вона є соціально зрілою
істотою і… не сприймається так її оточенням. І її зрілість, однак,
не викликає сумнівів у тому розумінні, що вона існує, здійснюєть/
ся в нескінченному привласненні досвіду. Вона відкрита й… захи/
щена.

Драма дитинства містить у собі аспект і відбиток Іншого. Саме
тут Інший уперше стає дзеркалом, у якому я бачу і його, і себе. 
І так виникає та розвивається моє Я, мій внутрішній світ.

Ця драма, ця напруженість (чиста й відкрита) дитячого існу/
вання ще неодноразово стане мені корисною, коли я подорослі/
шаю…

3. Драматичний момент життя, пов’язаний із появою можли/
вості продовжувати життя через відтворення собі подібних. Чого 
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б не писали і не говорили про це (а пишуть багато), насправді — це
дійсно драма мого існування. Біологічне дуже потужно, заклично
заявляє про себе, потреба переструктуровується, і змінюється світ
внутрішній і зовнішній… для мене. Відкриваються ті незвідані ку/
точки людських стосунків і пристрастей, які не те щоб закриті, 
а просто … якісь нецікаві собою або що. Тепер вони — головне. 
Я відчуваю у собі цю силу — можливість, цей всесвітній потяг і…
вступаю в дуже відповідальний момент життєвої драми: «Тварю/
ка я остання чи право маю?». Звичайно, не це мав на увазі 
Ф. М. Достоєвський, укладаючи цю фразу в уста свого улюблено/
го героя, але… яка фраза! Що з нами відбувалося там, на цьому
пробному камені одного з найважливіших періодів становлення?
Що відбувається з нашими дітьми? Адже не можна ж усерйоз схе/
матизувати «за Фрейдом», нібито йде боротьба Id і Super9Egо. Та
не так усе. Розгортається драматичне полотно: мені потрібно, обо/
в’язково потрібно дізнатися, що там, за цим потягом? Який він,
що дає? І — страшно, і ще — це якось не зовсім по/людськи, вихо/
дячи з того, що я зрозумів (і привласнив) про людське. Як бути? 
І потрібно сподобатися й щоб тобі сподобалися (і знову ця запамо/
рочливо складна суперечлива єдність тваринного й людського).
Драматизм загострюється тим, що реально, насправді в цьому 
є сенс — поява нового життя; а актуально я цього сенсу не бачу, не
переживаю, дуже далекий від нього. І ще — подружки й друзі, їх/
ній досвід — справжній та вигаданий — і моє реноме в колективі,
моя дорослість, що є надзвичайно важливо… Є і ще один дуже
важливий аспект цієї драми, неусвідомлюваний і непомічуваний.
Це — стильові особливості подальшої сексуальної поведінки. Са/
ме тут вони закладаються, зберігаючись дуже часто на все життя.
Чи буде сексуальний зв’язок для мене завжди сполучений, якщо
й не з любов’ю, то принаймні з людськими почуттями — добротою,
теплотою, красою, відкритістю, відвертістю, прозорістю, повагою?
Або нічого цього, нічого від існування, а стосунки, секс — це про/
сто засіб, бездуховний і дріб’язковий, засіб самоствердитися, одер/
жати задоволення, забутися, випробувати, ризикнути, урешті,
просто затамувати на певний час настійні імпульси внутрішніх
органів. Усе складно й з екзистенційними наслідками — не лише
для мене. Інший — ось хто та людина, якій я віддаю себе або прий/
маю від неї, яка вона, як їй — так само буде й мені. І ще — як діти:
наскільки людяними будуть вони, наскільки існуватимуть — від/
будуться? Адже це залежить великою мірою від того, як і з ким во/
ни зачаті…
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Драма ця тільки зароджується тут, у періоді статевого дозрі/
вання. Вона найбільш гостра (тому що справжня, тому що — не
поза мною, а в нас, між мною та іншим) й триває впродовж усього
життя, розвиваючись і збагачуючись, переходячи в драму моїх ді/
тей та онуків…

4. Драма зрілості. Можна запитати, чи взагалі існування дорос/
лої людини є драматичним? І відповісти — так, і вельми! Адже ось
що головне: дорослий той, хто чинить, вибирає, відповідає. 
Є в цьому якась безвихідь і водночас пафос. «Я вирішую! І знаю, що
від цього залежить життя моїх близьких і любимих, моє зростан/
ня, моя ефективність, моє здоров’я. І все/таки, як не дивно, голов/
на дійова особа тут — не Я. Люди, які оточують мене, пов’язані зі
мною. Із мене більше вимагають: чи зможу розібратися в хитрому/
дрощах навколишньої дійсності й стосунках інших людей; чи змо/
жу зрозуміти, відчути свій світ? Що (хто) важливіше? Фактично,
кожен мій крок — рішення: рух до чогось від чогось; самовизна/
чення, самоефективність. Я завжди на роздоріжжі, це захоплює
та пригнічує, надихає й лякає — адже ти один… Є щось дуже хо/
роше й приємне, а ти повинен відмовлятися від нього. Ти шукаєш
компроміси, знаходиш, а вони руйнуються, ти шукаєш знову. Але
наступає момент, коли потрібно вирішувати. І ти знаєш, що від/
мовляєшся… і вже знаєш, що, урешті/решт, скінчений. Усе закін/
читься хоч так, хоч інакше — підказка, шепіт. І чи зможеш ти за/
лишитися людиною, яка відбулася? Що саме ти здійсниш?

…Це неправда, що ми, дорослі, живучи «повсякденністю», зов/
сім не бачимо життя таким чином і не розв’язуємо цих проблем.
Як про це писав відомий психотерапевт/екзистенціаліст І. Ялом,
для обдумування таких речей потрібно відволіктися від плинності
та суєти, зосередитися на вічному, заглибитися в переживання.
Це — красивий міф і хороший захисний механізм для невротиків.
Не будемо забувати Рубінштейна — «сутність розчинена в існу/
ванні, в існуючому», і це є процес становлення. Насправді ми зав/
жди, у кожній дрібниці цієї миті розв’язуємо ці «вічні» питання,
звіряємо з ними свої вчинки. Інакше не виходить. Тільки надтрав/
мований невротик тікає від них, але саме через це він помітно, яв/
но неадекватний. Ми, швидше за все, можемо коли/небудь, дуже
рідко щось зробити, «проскочивши» ці проблеми («Повз особистість»
— чудовий вислів Л. Виготського), але тоді нам «відплачується сто/
рицею». Я можу в запалі пристрасті (згубної, світлої, справедливої,
ображеної — неважливо) зробити кроки, на певний час «забувши»
про свою дорослість і відповідальність, проте насправді я пам’ятаю
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про неї, якось умовляю себе, якось пояснюю собі… Але потім обо/
в’язково настане час, коли я відповім — собі, своїй сутності, своє/
му існуванню, а значить, у якомусь розумінні, — усьому світові. 
І не треба думати, що це відбудеться, як пише Ялом, у зручному
кріслі, у тиші й спокої «під телевізор і капці». Це пройме Мене,
коли йому буде потрібно, і примусить підбити підсумки,
відповісти, вирішити. Питання полягає лише в тому, наскільки
далеко я піду при цьому, наскільки близько підійду до становлен/
ня на зразок «ненародженості» й «нездійсненого»…

Так, іноді ми не встигаємо, на жаль. Мій пацієнт, якого не зро/
зуміли й «забили» дома, притиснутий побутом, непоцінований 
і нереалізований, був насправді особистістю в повному розумінні
слова — креативною, самобутньою і, звичайно, амбіційно/образ/
ливою. Особливе становище — образа через нерозуміння, невиз/
нання, прагматизм, і… раптом людина, яка розуміє, цінує, співчу/
ває, «схоплює» справжню значущість. Узагалі, нічого ніби й не
відбулося, у життєво/побутовому розумінні, але був якийсь внут/
рішній «відхід». І сутність «гукнула», і тоді виявилося, що пот/
рібно думати й оцінювати, слід робити вибір, а вибирати, вияви/
лося, і нічого… Усе це так… цієї миті. Але яка могла бути драма!
Не можна чекати «крісла й затишку», душа справді повинна пра/
цювати завжди — тут поет має рацію.

5. Драма кінця [закінчення]. Я аналізую свій життєвий шлях,
і в цьому аналізі разом виступають мої колеги, мої друзі, близькі,
які були зі мною і продовжують тепер цей шлях без мене… І ця ос/
тання стадія стає дуже сильною соціально: біологічне вже
відійшло (або — відходить). Драма набуває соціального звучання:
відхід винятково/неповторної особистості й… наскільки болісно
полишати цей світ: «Який світоч розуму погас! Яке серце битися
перестало!» Погодьтеся, це ж про кожного з нас так потрібно сказа/
ти. Я своєю кончиною [смертю] створюю останній сплеск, який стає
драмою для інших людей. Чому? Тому що мої красиві слова, красиві
вчинки, мої оригінальні думки (вони обов’язково неповторні, адже
тільки й виключно мої), результати діяльності, моє унікально/непо/
вторне ставлення до людей і їхнє до мене — є єдиним й… зникають.
І Л. С. Виготський, говорячи про те. що становлення особистості 
є драматичним, насправді добре розумів, у чому саме полягає дра/
ма. Драма в мені, але… поза. Це соціальне, сутнісне буття, забарв/
лене людськими емоціями людей, які схиляються перед людсь/
ким похололим тілом, створює справжній портрет того індивіда,
який пішов із життя. І його життя перетворюється на драму для
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нас, оскільки ми втратили цю людину. Я знову звертаюся до слів
поета: саме він, ось цей світоч, згас. Але наш розум не згас, і сер/
це наше битися не перестало. І ми повертаємося в прогностичній
рефлексії того, що відбулося: померла інша людина, завершився
плин життя, тління, початок якого був одночасно початком іншо/
го… І я хочу ще раз підкреслити велич соціального єства для ро/
зуміння того, що драматична ситуація може відбутися тільки
тоді, коли ця особистість — що відійшла, захолола, змертвіла —
стає початком рефлексії іншого — індивідуальної, особистісної,
історичної. Вона вбирає в себе особливості життєвого буття, які
окреслені особистісним сенсом діяльності того, хто відійшов. Це
його ставлення до своїх близьких, друзів і, найголовніше, — до
своїх дітей і своїх батьків. Я саме зараз подумав, що в моєму житті
було дві людини, з якими, з пам’яттю про яких я і на смертному
одрі, мабуть, якось попрощаюся, — це мати й дід. Це люди, які
зробили з мене людину; моє становлення виявилося пов’язаним із
зусиллями цих людей, їхнє ставлення — із величчю й гідністю —
до мене; і в мені вони побачили уважну, чуйну, добру людину, яка
зароджується. І я зрозумів, що іноді інший робить для мене те, чо/
го не можна помітити, — він бачить мене в майбутньому —
якимсь, і своїм життям, своїм спілкуванням зі мною — веде мене
до мене — такого й… приводить. І я сам роблю те саме. Не з праг/
матичних міркувань (мовляв, про мене щось добре згадають), а за
самовиявленням. Як людина, я не можу чинити інакше: я наслі/
дую (не тотожно, але адекватно) зразки справедливого, чуйного,
ніжного, доброго ставлення до іншої людини, які породжують 
у нього адекватну (нетотожну) зустрічну інтенцію. Проте й не
тільки це. Я, можливо, нікому нічого не хочу говорити, нікого не
хочу вчити й виховувати, я просто живу, не ставлю актуальних
цілей наслідувати зразки поведінкових реагувань (моральних,
інтелектуальних, фізичних і трудових). І я ставлю запитання про
те, навіщо ж тоді я привласнюю ці зразки. Адже насправді я їх не
привласнюю, а на їх основі я створюю свої зразки. Цілком
імовірно, зразки близьких мені людей слугують мені не еталоном,
а певним засобом, оволодіння яким викликає в мені те людське,
що заслуговує на увагу навіть самого себе. Я ціную в собі те, що 
є для мене справді унікальним і загальним. І головне тут — став/
лення до іншого. Звідки я знаю в собі це? Є в житті момент, коли
все єство моє відкривається мені у своїй незашореності й загаль/
ності. Це момент засинання, який викликає особливі й глибокі
думки, відчуття, смисли. Чому засинання? Тому що, я впевнений,
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наймудріша людина — та, що засинає. У цей момент вона чиста,
звільнена від соціальних нашарувань свого атрибутивного
біологічного єства. Вона залишається у своїй чистій духовній суб/
станції, що схожа на немовля. Я впевнений, що природа дає нам
шанс — це «повернення» дитини з її чистотою, потенцією, нескін/
ченністю, соціальною зрілістю й зовсім особливою самотністю, —
що дуже багато може дати тому, хто уважний до себе. Час перед
сном наближає до дитини, яка звільнилася… Звільнилася, оскільки
вона ніби в польоті, вона у світі, і це для неї реальність. Можливо,
тут ми зустрічаємося зі справжньою своєю духовністю — чистотою
без соціальних нашарувань. Цей стан, на мою думку, заслуговує
на ту увагу, яку ще не виявили до неї наші психологи, фізіологи,
філософи… Це дещо, яке звільнилося на мить, суто астральне, мо/
ральне, духовне, не, повторюю, від соціальних нашарувань і біо/
логічних потенцій.

Так само й сновидіння — це не факт нездійснених бажань, а факт
звільненої духовно/чуттєвої інтенції людини.

…Проблема існування має інший ракурс і набуває неочікувано
нового забарвлення, якщо виходити з генетичного розуміння фун/
даментального факту співвідношення біологічного і соціального 
у функціюванні психічного ядра особистості. Хочу межево чітко 
і ясно пояснити, у чому тут сутність питання.

Вона полягає в тому, що ми дійшли висновку, який є парадок/
сальним і неочікуваним, але однозначним (нехай «Хомам невіру/
ючим» здається, що він не заслуговує на увагу).

Мова йде про відкриття абсолютно унікального факту того, що
справжнє ядро особистості являє собою генетично вихідне супе/
речливе відношення, ім’я якому — нужда. І коли ми говоримо про
це і порівнюємо дане положення з різними іншими висловлюван/
нями, мені видається потрібним звернутися до Біблії, як до вічно/
го знання, що має величезну цінність. Саме генетично вихідне від/
ношення, що конституює особистість, має назву «нужда». І коли
ми беремо Євангеліє від Матвія, ми говоримо — кинджальне про/
низання нашого єства є суть, є нужда в тому, щоб від нього звіль/
нитися.

Я вважаю за свій обов’язок сказати, що на величезному масиві те/
оретичних і емпіричних даних нам довелося виокремити абсолютно
вражаючу одиницю особистості — це співвідношення біологічного 
і соціального, яке виявляється нуждою. Я сказав би й не так: гене/
тично вихідне відношення, що конституює особистість, є нужда.
Нужда як певна дихотомічна пара співвідношення біологічного 
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і соціального конституює особистість тоді, коли вона зароджуєть/
ся і коли розвивається, і розвинену, і, в кінцевому рахунку, згаса/
ючу особистість. Це перший фундаментальний факт. Другий
факт: коли ми говоримо, що особистість — це згусток, це, взагалі/
то, ніби продукт суспільних відносин, то що ж ми маємо на увазі?
Я, в даному разі, маю на увазі те, що, вплетений в біологічний, ор/
ганізмічний рівень соціум, оточення призводить до того, що
індивід у процесі розвитку сам для себе конституює факт наяв/
ності біосоціального свого єства.

У чому ж полягає це конституювання? Виявляється, соціаль/
не, що є фундаментальним, неповторним, абсолютно приголом/
шуючим моментом життя людини, переростає в процес становлен/
ня індивіда особистістю. Чому? Особистістю індивід стає завдяки
тому, що «в ньому» насправді фундаментальні морфологічні
структури, які в своєму сполученні утворюють біологічну, морфо/
логічно оформлену структуру. Вплив зовнішнього середовища,
оточення і співвідношення цього (соціального) і наявного біоло/
гічного створює зовсім інший параметр, який, виникаючи у люди/
ни як індивіда, перетворює її на особистість. Чому «особистість»?
Тому що в нас є момент величного індивідуального буття і того аб/
солютно унікального, що являє собою соціальне колективне.
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ

Явление социализации проанализировано с позиций регуля9
тивно9детерминистической парадигмы. С позиций методологии
системного подхода личность охарактеризирована комплексом
приобретенных параметров. Социализация рассматривается
как приобретение этих параметров личностью с учетом «спро9
са» на такую личность различных социальных структур.

Socialisation phenomenon was analysed in terms of regulative and
deterministic paradigm. Based on the system approach personality is
characterised by a complex of acquired parameters. Socialisation of
personality means gaining these parameters considering the «de9
mand» for such personality of various social structures in various
social institutions.

Із моменту впровадження в середині ХІХ ст. французьким
соціологом Г. Тардом у науковий обіг поняття «соціалізація» для
позначення процесу інтеріоризації людиною соціальних норм, її
сутність визначалася багатьма психологами і соціологами в ме/
жах різних парадигм, і цей процес триває й дотепер.

Нагадаємо, що за психоаналітичною парадигмою (З. Фрейд)
соціалізація людини полягає у приборканні власних вроджених
пристрасних і агресивних, а тому руйнівних, інстинктів за допо/
могою вироблених суспільством соціальних норм; за біхевіорист/
ською моделлю «стимул — реакція» (Дж. Уотсон, Б. Скіннер, Дж.
Доллард) під соціалізацією розуміють формування соціально
прийнятних характеристик людини з використанням методу за/
охочень і покарань; за ідеєю «соціального научіння» (А. Бандура)
соціалізація полягає в засвоєнні особистістю паттернів поведінки;
за концепцією когнітивної відповідності (У. Найссер, Л. Фестін/
гер) соціалізація полягає у створенні у свідомості зразків когні/
тивних схем, які індивід адаптує до нового досвіду за допомогою
механізму «рівноваги»; за «когнітивною» моделлю (Ж. Піаже,
Л. Кольберг), соціалізація зводиться до розвитку свідомості й са/
мосвідомості дитини в процесі оволодіння образним і абстрактним
мисленням, формуванням її «Я/концепції»; за гуманістичною ідеєю
(К. Роджерс, А. Маслоу) соціалізація розглядається як зумовлена
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реалізацією потреб самоактуалізація людини; за інтеракціоніст/
ською моделлю «міжособового спілкування» (Ч. Кулі, Дж. Мід),
соціалізація є засвоєнням правил співжиття шляхом споглядання
себе очима інших; за еволюційною теорією (Е. Еріксон), процес
соціалізації полягає в подоланні індивідом критичних ситуацій
на життєвому шляху; за концепцією Т. Парсонса, структура осо/
бистості формується в процесі соціалізації на основі структури со/
ціальних систем, включаючи інституційовані в них культурні
цінності й норми; за моделлю інкультурації (Ф. Боас, В. Малинов/
ський), соціалізація полягає в передачі культурної спадщини; радян/
ський психолог Л. С. Виготський розглядав формування внутрішньої
структури психіки людини шляхом інтеріоризації цінностей соціо/
культурного середовища і соціалізацію, як процес входження лю/
дини в таке середовище.

Запропонована нами регулятивно/детерміністська парадигма
теорії особистості дозволяє докладніше і глибше розглянути сут/
ність соціалізації особистості, не суперечачи іншим парадигмам
[1; 2]. В її основу покладено ідею загальної теорії систем, з якої ви/
пливає методологія сисемного підходу у пізнанні психологічних
явищ. Суть його полягає у виокремленні деякого набору інварі/
антних властивостей низки ізоморфних, зокрема, соціальних сис/
тем, якими є соціальні суб’єкти (людина, команда, екіпаж, фірма,
організація, об’єднання організацій, держава тощо), у тлумаченні
інваріантних властивостей і доповненні їх набором неінваріант/
них, тобто специфічних, властивостей для конкретного суб’єкта,
зокрема — для особистості. Два типи параметрів, які детерміну/
ють і регулюють діяльність суб’єктів, є інваріантними для всіх
соціальних суб’єктів, що й зумовило назву парадигми. Дійсно, ад/
же всі соціальні суб’єкти мають як інваріант цілі щодо реалізації
своїх інтересів (детермінуючі параметри) і керуються у своїй ді/
яльності нормами законодавства (регулюючі параметри).

Задамося питанням, чим викликана потреба соціалізації люди/
ни? Для відповіді на нього охарактеризуємо загальну картину сві/
тобудови в її земній частині та з’ясуємо в ній місце і функції лю/
дини, оскільки це потрібно для усвідомлення сутності механізму
її соціалізації. Дійсно, матеріальний і духовний світ, в якому живе
людина як окремий суб’єкт або в складі соціального суб’єкта (фізич/
на і юридична особа — в економічній термінології), структурований
і, що головне, має тенденцію до самоплинної, спонтанної, а часто
підсиленої людськими неправомірними діями, руйнації цих струк/
тур. Цей процес деструктуралізації, дезорганізації, хаотизації
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реальності характеризується показником ентропії. Для гар/
монізації перебування людини в ціннісному середовищі необхідно
протидіяти ентропійним процесам для відновлення старих і тво/
рення нових структур, які називатимемо цінностями. А це озна/
чає, що в перспективі на долю кожної людини припадає обов’яз/
кова праця щодо відновлення і творення цінностей, у середовищі
яких вона перебуває. З потребою долання в цьому процесі труд/
нощів у людей гартується воля — здатність протидіяти руйнівним
ентропійним процесам. Підготовка людини від народження до
трудової діяльності і життєдіяльності взагалі в ціннісному середо/
вищі становить призначення і смисл соціалізації, і разом з тим —
сенс життя.

Процес соціалізації передбачає деяку модель соціалізованої
людини, для аргументації суті якої потрібно визначити поняття
«особистість» і «соціалізація». Людина як біосоціальна істота
«народжується» двічі: один раз як біоістота і другий раз як соціо/
істота. Як біоістота вона характеризується системою психіки не/
свідомого, яка контролює і управляє функціями комплексу біоген/
них, тобто природжених, параметрів, а як соціоістота — сферою
психіки свідомого, яка контролює і управляє функціями комплек/
су соціогенних, тобто набутих, параметрів (властивостей, характе/
ристик). Людину як соціоістоту будемо називати особистістю (далі
наведемо розгорнуте визначення). Типи природжених характери/
стик — біогенні потреби (нужда), здібності, темперамент, інстинк/
ти й інші — закладені в генах і передаються людині спадково. Ти/
пи набутих характеристик — соціогенні потреби (інтереси),
соціальні настанови, риси характеру, компетентність й інші — зу/
мовлені вимогами до особистості як елемента соціальних структур
і передаються людині шляхом соціального наслідування. Набуття
особистістю соціогенних параметрів під соціальним впливом 
є сутністю соціалізації (далі наведемо розгорнуте визначення),
оскільки без них вона не здатна долучитися ні до якої соціальної
структури.

Соціалізація відбувається у просторі і часі. Перше означає, що
вона відбувається у контактних групах різних соціальних інсти/
туцій, а друге — що соціалізація відбувається все життя — від ди/
тинства до старості. Доцільно цей процес розділити на дві стадії —
підготовчу і активну. На першій стадії особа від народження до
віку молодої людини знаходиться на утриманні батьків або держа/
ви і не може в значній мірі самостійно приймати рішення у своїй
діяльності, що свідчить про слабку її соціалізованість, а на другій
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стадії — молода особа повністю виходить з/під опіки батьків, сама
себе забезпечує матеріально, створює свою сім’ю і самостійно
приймає рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, продов/
жуючи соціалізуватися.

Починається соціалізація з оволодіння дитиною мови і здатніс/
тю на її базі засвоювати певні смисли, що свідчить про формування
у неї сфери свідомості і самосвідомості. На цій стадії соціалізації 
у дитини під впливом батьків й інших дорослих формується систе/
ма моральних норм, а пізніше, в іграх, дитина виробляє у собі здат/
ність до цілепокладання, тобто — ставити перед собою мету, вико/
нуючи певні завдання. Цим самим вона вчиться свідомо формувати
й реалізувати свої соціогенні потреби (детермінуючі параметри).
Цілепокладання виражається в прагненні виграти в грі, тобто до/
сягти мети, спираючись на правила гри (зовнішні соціальні наста/
нови як регулюючі параметри), які регулюють взаємини дитини 
з іншими дітьми, котрі мають подібні цілі. У цих взаєминах дити/
на вчиться аргументувати, роз’яснювати свої вчинки іншим за/
цікавленим і задіяним у конкретному суспільному процесі особам,
тобто мотивувати свою діяльність. В ігрових ситуаціях дитина чи
підліток вчиться самостійно приймати рішення й оцінювати їх
наслідки, мотивувати свої дії, тобто набуває досвіду бути суб’єктом
діяльності. Як правило, практична мотивація відточується в рефе/
рентних групах однолітків у дворі, серед однокласників у школі,
серед одноліток у таборах відпочинку.

Людина — не найскладніше утворення у світі, вона є елементом
складніших соціальних утворень і не може існувати сама по собі,
поза соціальними структурами, не дивлячись на проголошення чи
не найвищою цінністю принцип свободи. Як же розуміти і ув’язати
в одній особі прагнення до свободи з потребою бути задіяним у кіль/
кох соціальних структурах, які саме обмежують свободу? Відповідь
на це запитання дає механізм соціалізації людини. Саме соціа/
лізація надає людині властивість суб’єктності, яку ми пов’язуємо 
з відчуттям свободи у своїх діях. А поняття «ступені свободи» озна/
чає можливість самостійно приймати рішення в різних життєвих
ситуаціях, тобто бути суб’єктом життєдіяльності.

Суб’єктність особистості визначається:
— ступенем свободи прийняття рішень;
— свідомою активністю в конкретній діяльності;
— приватною власністю;
— статусом у кожній соціальній інституції;
— соціальними установками.
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Успішна діяльність певної особи зумовлена суб’єктністю, тобто
здатністю бути суб’єктом у процесі задоволення матеріальних і ду/
ховних потреб у системі соціальних відносин з іншими суб’єктами.

Від народження психіка дитини ускладнюється у зв’язку з не/
обхідністю існування в середовищі матеріальних й інформаційно/
ідеальних (духовних) цінностей, з якими вона спряжена. Згідно 
з методологією системного підходу об’єктом дослідження соціаль/
ної психології є система «соціальний суб’єкт — натуральне і соці/
альне ціннісне середовище», частинним випадком якої є її підсис/
тема «особистість — соціальне середовище». Двополюсна стрілка
вказує на спряженість параметрів особистості і цінностей середо/
вища. Поняття «цінності» трактуються широко — як матеріальні
і духовні предмети, що задовольняють потреби суб’єктів, і як самі
суб’єкти, у їх числі — люди, особистості. Цінності соціального 
й техногенно/природного середовища — це товари, документація,
будівлі, прилади, обладнання установ і самі установи; предмети
мистецтва, наукові і художні твори; продукти харчування та спо/
живання; моральні, правові й естетичні норми людей та інших су/
б’єктів, а також вони самі. Тобто цінності мають ідеальну і мате/
ріальну природу. Отже, середовище являє собою простір у вигляді
мережива цінностей, в яке включені зв’язані з ними численні со/
ціальні суб’єкти, зокрема, люди, і це рухливе мереживо калейдо/
скопічно змінюється в міру руйнації і споживання ними одних
цінностей і творення інших, творення штучного середовища.

Суспільство структуроване на соціальні сфери, у межах яких
відбувається життя та діяльність людей щодо задоволення їхніх
матеріальних і духовних потреб. Суспільство структуроване з од/
ного боку — вертикально за статусом соціальних суб’єктів, які 
утворюють соціальну ієрархію: особистість, осередок, організація,
об’єднання організацій, держава, об’єднання держав, а з іншого —
горизонтально на соціальні інституції: родинну, освітянську,
культурницьку, економічну, політичну, релігійну, кожна з яких
поділяється ще на кілька правових інституцій, які охоплюють
специфічні сфери діяльності [3].

Життєдіяльність кожної особи відбувається в контактних гру/
пах, які є первинними осередками соціальних структур: родина,
навчальна група, аматорська група, трудовий колектив, партійний
осередок, парафія. У сучасному цивілізованому світі люди не існу/
ють самі по собі, а задіяні в соціальних технологіях організацій 
у складі різних соціальних інституцій, а як громадяни країни — 
у складі нації (не за національністю). Саме вимоги до членів груп,
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задіяних в цих технологіях, зумовлюють відбір підхожих канди/
датур і уможливлюють включення їх у діяльність цих соціальних
суб’єктів. Здатність долучитись до діяльності контактних груп
становить суть соціалізації особистості. Саме згадані вимоги ста/
новлять зміст параметрів, які потрібно сформувати у осіб у процесі
соціалізації, оскільки саме набуті ними відповідні параметри за/
безпечують ефективну діяльність груп, організацій, соціальних
інституцій і суспільства в цілому, спрямовану на розвиток цивілі/
зації. Звідси випливає, що соціалізація особи передбачає наявність
у неї потрібних для життєдіяльності у суспільстві набутих пара/
метрів. Що ж це за параметри і як вони набуваються?

Як зазначалося, за концепцією системного підходу виокремлено
інваріантні параметри низки ізоморфних соціальних систем/су/
б’єктів, а саме: детермінуючий і регулюючий параметри. В адапта/
ції до людей як частинного випадку суб’єктів їм відповідають при/
роджені і набуті параметри, а в адаптації до особистості — лише
набуті: соціогенні потреби, що активізують її діяльність, і соціа/
льні настанови (формальні і неформальні норми, права, обов’яз/
ки, повноваження тощо), що регулюють її діяльність щодо задово/
лення цих потреб. Можливо, до інваріантних параметрів слід
віднести також компетентність соціального суб’єкта (організації)
за родом діяльності, оскільки кожен суб’єкт як група осіб є носієм
інтелекту, а отже, є компетентним у певних царинах діяльності,
але, з іншого боку, знання (інформація) є субстанцією всіх набу/
тих параметрів, а не є окремим параметром. До неінваріантних
(специфічних) для особистості параметрів нами віднесені риси ха/
рактеру, воля, звички, гендерні властивості, а також компетент/
ність та, можливо, інші. Знаючи спектр набутих людиною парамет/
рів, маємо уяву про сутність особистості. За визначенням згідно 
з регулятивно/детерміністською концепцією, особистість — це
людина, наділена в результаті соціалізації комплексом, диферен/
ційованих за соціальними інституціями соціогенних параметрів
(соціогенних потреб, соціальних настанов, компетентності тощо)
і здатна до суб’єктивного прогнозування й відносно тривалого
стратегічного і тактичного планування своєї діяльності щодо за/
доволення матеріальних і духовних потреб шляхом споживання 
і творення цінностей соціального й техногенно/природного сере/
довища самостійно або в складі соціального суб’єкта.

Зі сполучення характеристик середовища й особистості можна
встановити саме характеристики (параметри) особистості, а не нав/
паки, оскільки первинними є характеристики (духовні, ідейні
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цінності) соціального середовища (суспільства). Тобто людина наро/
джується у вже сформованому ціннісному середовищі, і в процесі
соціалізації у неї, в її психічній системі, формуються соціогенні ха/
рактеристики як відображення вже існуючих інформаційно/ідеаль/
них характеристик суспільства.

Але набуття соціогенних параметрів є важливою умовою соціа/
лізації, але недостатньою. Потрібно сформувати у людини ті соціо/
генні параметри, з якими на цю особистість був би «попит» соціаль/
них суб’єктів — з тим, щоб вона потенційно могла бути елементом
різних соціальних структур і могла бути задіяна в різних соціаль/
них технологіях. Лише в такому разі можна вважати, що ця осо/
бистість є соціалізованою. Саме з цією метою батьки намагаються
змалечку виявити у своєї дитини здібності (математичні, лінгвіс/
тичні, музичні тощо) до певних видів творчості у мистецьких, нау/
кових і технічних, а також спортивних царинах, і спрямувати про/
цес соціалізації у відповідному до здібностей напрямку. Згодом
батьки і доросліші діти самі цікавляться кон’юнктурою щодо пер/
спективних спеціальностей і обирають відповідні навчальні за/
клади для продовження освіти і підвищення кваліфікації за обра/
ним фахом.

У соціально/психологічній літературі поширено визначення
поняття «соціалізація», де робиться акцент на оволодіння життє/
вим досвідом, як це випливає з наступного визначення В. П. Зін/
ченка і Б. Г. Мещерякова: «Соціалізація (від лат. socialis — су/
спільний) — це процес засвоєння індивідом соціального досвіду,
системи соціальних зв’язків і відносин. У процесі соціалізації лю/
дина набуває переконань, громадсько схвалюваних форм поведін/
ки, необхідних їй для нормального життя в суспільстві» [4].

У визначенні поняття «соціалізація» на основі регулятивно/де/
терміністської парадигми акцент зроблено на набуття соціоген/
них параметрів, а насамперед інтересів — як соціогенних потреб,
як життєвих цілей, як сенсу життя, і соціальних настанов як мо/
ральних норм, як світоглядних принципів.

Соціалізація — це процес структуралізації сфери свідомості осо/
бистості (на базі оволодіння мовою) через набуття: 1) соціогенних
потреб, що детермінують діяльність щодо їх реалізації; 2) правових
і моральних норм, регламентів, світоглядних переконань, що регу/
люють життєдіяльність людини; 3) рис характеру, компетентності,
умінь, навичок, гендерних та інших соціогенних властивостей; та
створення на основі прогнозів стратегічного багатоцільового
полімотиваційного плану життєдіяльності для уможливлення її
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життєдіяльності як особистості в соціальних структурах різних
соціальних інституцій з певним ступенем самореалізації.

Для гармонізації особистості в соціальному середовищі соціалі/
зація особистості передбачає не тільки набуття нею соціогенних па/
раметрів, що є важливою умовою, але і вибір їх відповідно до за/
питів соціальних суб’єктів, що є достатньою умовою соціалізації.

Наголосимо, що набуття соціогенних параметрів потрібне не
лише для забезпечення гармонії людських стосунків на рівні кон/
тактних груп, але, що найважливіше, — на рівні нації.

Отже, важливою функцією соціалізації є формування менталь/
ності громадян як нації відповідно до Конституції країни. Як відо/
мо, соціум складається з націй, які утворюють, наприклад, Органі/
зацію Об’єднаних Націй — ООН. Одним із членів ООН є Україна,
українська нація. Нація визначається громадянством її населен/
ня. Нація взагалі поліетнічна, але ядро її, як правило, становить
корінний етнос: в Угорщині — це угорський етнос, у Франції —
французький, а в Україні — український. У разі ідентифікації
представника іншого етносу (або змішаного етносу) себе з певною
нацією, що виявляється у визнанні ним конституційних вимог до
громадянина даної країни, владою йому надається громадянство.
Через труднощі адаптації такої особи до культури вибраної нації,
до конституційних порядків у даній країні, громадянство, як пра/
вило, надається, як мине кілька років, протягом яких дана особа
соціалізується, тобто освоїть конституційні вимоги до себе як гро/
мадянина. У числі цих вимог визнання атрибутики нації: герба,
гімну і прапора, знання державної мови і користування нею, знан/
ня історії і культури нації, захист її національних (точніше сказа/
ти, наційних, тобто державних, а не етнічних) інтересів тощо. Усі
ці вимоги є умовою консолідації і цілісно нації, і тому дотриман/
ня їх претендентом на громадянство, який ідентифікує себе з обра/
ною нацією, обов’язкове. У противному разі наявність у державі
національної меншини ідентифікуючих себе з іншою нацією гро/
мадян, що не визнають конституційних вимог країни проживан/
ня, призводить до етнічних і політичних напружень, до сепаратиз/
му, до розколу країни. В Україні при наданні особам громадянства
конституційні вимоги до претендентів не пред’являлись належ/
ним чином: численні «громадяни», навіть депутати, не визнають
державної символіки, не визнають державної української мови,
історії і культури, не вважають український народ нацією тощо, 
а тому блокують демократичні й економічні реформи, відстоюють
інтереси інших націй тощо. Як наслідок, у країні поширені ідеї
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сепаратизму, а сама країна — на грані розколу. За умови нечітко
визначеного законодавства в країні поширюються ідеології космо/
політизму, релігійного сектантства, «інтернаціоналізму» як впро/
вадження іншомовних культур, які розхитують націю як духовну
цілісність, як територіальну цілість, як соціальний організм. Ук/
раїна, яка століттями не знала повноцінної державності, перебу/
ваючи в складі інших держав, не має численної повноцінної
національно свідомої еліти, хворобливо переживає процес відро/
дження і творення української нації в конкуренції з колишніми
метрополіями і сусідніми державами. Труднощі формування ук/
раїнської нації підсилені цілеспрямованою руйнацією її за радянсь/
кої влади, у тому числі впровадженням на практиці теорії утворен/
ня «советской общности», за якою національні меншини вивозили
з їхніх територій, а їхні місця заселяли російським населенням.
Дається взнаки в поколіннях політика багаторічної русифікації
населення.

Звідси випливає висновок про потребу забезпечення конкурен/
тоспроможності української нації з іншими націями. У цілеспря/
мованій соціалізації національно свідомою владою дітей, юнаків 
і дівчат як громадян України — ключ до відродження української
нації як повноцінного суб’єкта розвитку цивілізації.
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ХРОНОРЕФЛЕКСОМЕТРІЯ ЯК МЕТОД ДІАГНОСТИКИ
НАДІЙНОСТІ ПРИЙМАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ЛЮДИНОЮ

В статье рассмотрены новые подходы к использованию мето9
да хронорефлексометрии как показателя надежности «человече9
ского фактора» при проведении профотбора в системе «человек –
машина – среда».

The article deals with new approaches of using chronoreflexomet9
ric method employed as an indicator of reliability of the human factor
in professional selection for human9device9environment field.

Метод хронорефлексометрії відомий ще із часів Гельмгольця,
який уперше у 1850 р. запропонував вимірювати час реакції. Але
й досі цікавість психологів і психофізіологів до питань вимірюван/
ня часу, або швидкості виконання руху, дії, діяльності, не зникає;
і не тому, що вони переоцінюють значення якості роботи у дефі/
циті часу. Часові показники як форма, в якій перебігають мис/
леннєві та поведінкові процеси, зазвичай віддзеркалюють складні
психічні та психофізіологічні процеси, готовність індивіда до ви/
конання діяльності тощо. Говорячи про швидкість та якість прий/
няття рішення, реагування (внутрішні психічні та психофізіоло/
гічні процеси), ми стикаємось із труднощами технічного порядку
оскільки намагаємося виміряти початок та кінець будь/яких
проміжків часу, які є зовнішніми подіями. Отже, сьогодні, в ціло/
му, ми фактично вимірюємо сенсорне подразнення як початок
процесу, а м’язове реагування — як кінець цього ж самого проце/
су. Поза увагою залишаються процеси формування нервового
імпульсу, швидкість проходження нервового імпульсу через нер/
вові мережі тощо. Попри велику кількість психофізіологічних
досліджень складових латентного часу [1; 2; 3; 4; 8 та ін.], пробле/
ма вимірювання та інтерпретації їх характеристик залишається
відкритою. Виокремлюють п’ять її складових: час виникнення
збудження у рецепторі; час, затрачений на передачу збудження до
центральної нервової системи; час переходу збудження по нерво/
вих центрах та формування ефекторного сигналу; час проведення
сигналу від центральної нервової системи до м’язів; час виникнен/
ня збудження та механічної активності у м’язі. Найбільшим є час
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проходження збудження по нервових центрах і формування ефек/
торного сигналу. Відомо, що швидкість проходження нервового ім/
пульсу по нервовій мережі коливається в інтервалі від 60 до
120 м/с. Якщо довжина провідного шляху у дорослої людини дорів/
нюватиме 1 м, то загальний час від сприймання оком простого світ/
лового подразника до часу виникнення збудження та механічної
активності у м’язі у першому випадку дорівнюватиме 0,0167 с, 
у другому — відповідно 0,0083 с. Якщо від латентного часу простої
зорово/моторної реакції напруги, який для середньостатистичного
респондента віком 18–36 років дорівнює 0,185–0,220 с, відняти час
проходження нервового імпульсу, то, природно, виникає питання:
на що витрачається різниця (0,1683–0,2033 с та 0,1767–0,2117 с)?

Метою роботи є виявлення неврахованих попередніми дослід/
никами показників, що впливають на якість сприймання та пере/
робки інформації, швидкість перебігу суто психічних та психо/
фізіологічних процесів у часі.

Результати проведених нами досліджень дають підстави для
висновку, що виявлена нами і сформульована вище різниця в часі
зумовлена двома групами причин:

1) психофізіологічними властивостями індивіда (складними пси/
хофізіологічними процесами, що розгортаються у часі, а саме:
виникнення викликаного потенціалу у корі мозку 0,025–030 с;
часом руху пальця при натисканні на кнопку 0,025–0,035 с;
фоновим тремором пальця у стані відносного спокою тощо);

2) суто технічними проблемами: втратою часу через люфт кноп/
ки, нелінійністю показників розтягу та стискання пружини,
втратою часу на розгортання зображення на екрані дисплея
та комп’ютерну обробку інформації (0,11–0,16 с).

Стосовно першої групи причин нагадаємо, що будова сітківки
складається з п’яти основних типів клітин: рецепторів, біполяр/
них клітин, горизонтальних клітин, амакринових клітин та ганг/
ліозних клітин. Усі вони утворюють послідовні шари, які забезпе/
чують як пряму передачу сигналів, так і латеральну їх взаємодію.
Серед синаптичних контактів між цими клітинами є кілька спе/
ціалізованих типів контактів і утворень (Ф. Верблін, Дж. Даулінг
[5]). Розглядаючи реакції кожної клітини на центровану пляму
світла і на те, що освітлює навколишнє середовище, можна кон/
статувати:

1. Не тільки рецептори, а й горизонтальні та біполярні клітини
дають градуальні реакції на стимуляцію. Ці клітини є яскравим
прикладом безімпульсних нейронів у нервовій системі хребетних.
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Амакринові клітини у більшості випадків також утворюють гра/
дуальні потенціали, хоча вони генерують і кілька невеликих ім/
пульсів, завдяки чому відбувається надійна передача сигналів за
їх довгими дендритними відростками. Великі потенціали дії гене/
рують тільки гангліозні клітини, що узгоджується з їхньою функ/
цією — це роль вихідних нейронів сітківки;

2. Існує чимала різниця у реакціях на стимуляцію центра та
периферії. Відповідні потенціали біполярної клітини мають різні
знаки, а гангліозна клітина (G1) відповідає збудженням на цент/
ральну і гальмуванням на периферійну стимуляцію. Оскільки ре/
акції рецепторів завжди лише поступово зменшуються при зсуві
на периферію, такі дані свідчать про те, що антагонізм між цент/
ром і периферією зумовлено організацією синаптичних зв’язків
усередині сітківки: у них беруть участь, головним чином, елемен/
ти з латерально орієнтованими відростками — горизонтальні та
амакринові клітини;

3. Гангліозна клітина (G2) демонструє короткочасні реакції 
у момент включення (on) та виключення (off) стимулу. Такий тип
реакції притаманний передачі інформації про рух.

У ссавців зоровий нерв проеціюється у латеральне колінчате
ядро (ЛКЯ) таламуса. Входи у верхнє двогорбкове утворення —
гомолог зорового тектума — продовжують обслуговувати серед/
ньомозкові рефлекси, які е суттєвими для полювання та реакції
уникнення. Більшу частину цих входів становлять Y/аксони, що
йдуть від гангліозних клітин периферійних частин сітківки, налаш/
тованих на детекцію руху на периферії поля зору. На противагу
цьому, до ЛКЯ йдуть як Х/, так і Y/аксони. Х/аксони відходять,
головним чином, від гангліозних клітин центральної ямки (fovea),
куди проеціюється центр поля зору і де гострота зору є максималь/
ною. Хюбел та Визель [5; 8] відкрили нейронну організацію коло/
нок. Увесь набір від простих до складних реакцій можна пояснити
за допомогою простої моделі, де закінчення аксонів із ЛКЯ конвер/
тують на прості клітини, які своєю чергою, конвертують їх на
складні. Така модель дістала назву послідовної, чи ієрархічної.
Але останні дослідження показали, що аксони із ЛКЯ утворюють
контакти як із простими, так і зі складними клітинами. Фізіологи
встановили, що з простими клітинами пов’язані ЛКЯ, які отриму/
ють вхідні сигнали через Х/аксони, а зі складними — через Y/аксо/
ни. Таким чином було відкрито паралельну модель. Отже, перероб/
ка інформації всередині функціональних одиниць вочевидь не 
є ані паралельною, ані послідовною, а спирається на обидва типи
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зв’язків. Як це відбувається ще й досі, достеменно невідомо і по/
требує подальших досліджень.

Перш ніж перейти до огляду проблеми функціювання й органі/
зації сенсомоторних систем загалом та зорово/моторних реакцій,
зокрема, розглянемо деякі загальні механізми сенсорної перероб/
ки інформації на рівнях рецепції, нейронних мереж, відчуття та
сприймання. Перетворення різних форм енергії на єдину мову не/
рвових сигналів у сенсорних системах можна розглядати як пере/
творення аналогових сигналів на цифрові, а передача інформації 
з ділянки сенсорного стимулу до ділянки імпульсного розряду
здійснюється у чотири стадії (перетворення, генералізації рецеп/
торного потенціалу, електротонічного поширення потенціалу, ге/
нералізації імпульсу). Адаптація визначає профіль відповіді,
який значною мірою залежить від часової розмірності, при цьому
спостерігається тенденція до підвищення чутливості за умови
зміни стимулу. Розподіл популяції рецепторів визначає просторо/
ву організацію інформації, яка надходить. Усе це не суперечить
класичним поглядам на природу, властивості й закономірності
функціювання відчуття, сприймання, теорію формування психіч/
ного образу.

Відомо, що сенсорний провідний шлях складається з низки спе/
цифічно спеціалізованих нейронів, які об’єднані у специфічні сен/
сорні модулі через різні види синаптичних з’єднань (хімічних,
електричних, електрохімічних). Усі мережі, які входять до складу
провідних шляхів, організовані за модульним принципом і станов/
лять сенсорну систему. У різних сенсорних системах ці мережі ма/
ють низку спільних властивостей (дивергенцію та конвергенцію).

Вирізняють специфічні, неспецифічні та відцентрові шляхи,
які утворюють зворотний зв’язок. Специфічні сенсорні шляхи
спеціалізуються на точній передачі сенсорної інформації, неспе/
цифічні використовуються для сенсорної інтеграції та регулюван/
ня поведінки всього організму загалом. Усе це забезпечує умови
перебігу аналітико/синтетичної діяльності. Виходячи з цього, мож/
на припустити, що орієнтовно/пошукова діяльність, програмування
дій та їх зіставлення започатковуються саме в цих сенсорних мере/
жах. Властивості рецептивних полів у загальному вигляді відобра/
жають зростаючий ступінь складності переробки інформації. Центр
нервової системи найчастіше складається з трьох елементів: вхід/
них та вихідних волокон і внутрішніх (вставних) нейронів. Найімо/
вірніше, саме така організація нейронних мереж забезпечує умови
актуалізації і формування енграм, а на їх основі — специфічних
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сенсорних комплексів, специфічних сенсорних синтезів і, як нас/
лідок, — образів сприймання.

Поряд із точною передачею ознак стимулу рецептори мають
здатність посилювати деякі властивості ознак. Очевидно, це та/
кож є невід’ємною ланкою функціонального процесу, який відбу/
вається на рівні внутрішніх синаптичних мереж, що мають здат/
ність до поступового ускладнення організації ієрархічної побудови
сенсорних шляхів. Найліпше ця теза ілюструється прикладом лате/
рального гальмування, яке посилює просторовий контраст у зоровій
системі [5; 6; 8 та ін.]. Результатом стимуляції сенсорної системи
є поведінкова реакція організму. В індивіда вона може виявлятися
як у зовнішній, так і у внутрішній формах. Внутрішнє відтворення
внутрішньо усвідомленого образу стимулу дає змогу планувати,
обирати оптимальний тип поведінкової реакції. Процес формуван/
ня внутрішнього образу, що включає розпізнавання стимуляції,
диференціацію та розрізнення властивостей стимулу, у нейрофі/
зіології визначається як сприймання.

Найпростішою властивістю сприймання є виявлення наявності
стимулу. Для цього потрібно, аби стимул мав мінімальну інтен/
сивність (поведінковий поріг). Говорячи про поведінковий поріг,
ми вважатимемо, що йдеться про поріг чутливості (властивість
відчуття). Причому кожен рецептор має свій характерний для
нього мінімальний поріг, який забезпечує якісне відчуття та реа/
гування на специфічний подразник мінімальної сили. Як показа/
ли [5–8 та ін.], для передачі інформації сенсорним шляхом пот/
рібно, щоб відбулося сумування кількох рецепторних реакцій.
Так, для стимуляції рецептора ока (фоторецепція сітківки) до/
статньо одного фотона, але для стійкого сприймання потрібна од/
ночасна активація близько семи рецепторів. Тому поведінковий
поріг дещо вищий, ніж поріг чутливості окремого рецептора. Це
правило справедливе для більшості сенсорних систем.

Просторове розрізнення в окремих сенсорних системах зале/
жить від розподілу локальних стимулів і здатності системи вияв/
ляти місце їх локалізації. Здатність до просторового розрізнення
мають зорові, слухові та сомато/сенсорні системи. Встановлено,
що слабка стимуляція активізує переважно прямі шляхи, які забез/
печують елементарне виявлення стимулу, і тільки в разі підвищен/
ня потужності впливу в сенсорних системах починають функціюва/
ти горизонтальні зв’язки, що приводить до підвищення чіткості
просторового розрізнення. На нашу думку, це — перший крок пере/
ходу від реактивної форми відображення до активної, від відчуття
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до сприймання. Цей перехід здійснюється завдяки утворенню сен/
сорних модулів та специфічних сенсорних комплексів, що є вод/
ночас важливою умовою формування індивідуального моторного
та сенсорного полів. Важливу роль у розумінні складових часу
сенсомоторних реакцій має уявлення про формування в індивіда
сенсомоторного поля. Сенсорне поле (специфічні сенсорні ком/
плекси та синтези) формується на основі інформації про зміни мо/
торного поля. Формування сенсорного поля здійснюється за участі
одноразових сенсомоторних реакцій (проста сенсомоторна реакція
має тільки один показник — час реакції), реакцій вибору та сте/
ження, де моторне поле, включаючись у сенсомоторну коорди/
націю, за допомогою кінестетичних відчуттів само може ставати
сенсорним полем. Реакція вибору має два показника — час 
і точність реакції, а реакція стеження характеризується лише по/
казником точності. Окремим випадком реакції стеження є реак/
ція на об’єкт, що рухається (РОР). Одним із провідних показників
успішності формування сенсомоторного поля і, як наслідок, —
підвищення ефективності діяльності в умовах дефіциту часу та
емоційного напруження є ступінь сформованості в індивіда сенсомо/
торної координації. У нашому дослідженні сенсомоторна коорди/
нація розглядається як реакція стеження, що забезпечує узгодження
моторних компонентів (рухів) з динамікою змін сенсорного об’єк/
та реагування. Вивчення особливостей формування сенсомоторної
координації здійснювалося нами в умовах, коли індивід отримує
повну інформацію про динаміку змін об’єкта стеження (в умовах
повної орієнтовної основи дій) та в ситуації отримання частини
цієї інформації (в умовах неповної орієнтовної основи дії). Як
свідчать отримані результати, в умовах повної орієнтовної основи
дій при формуванні сенсомоторної координації принципового зна/
чення набувають вихідні умови, а саме: переваги у сприйманні
точності відтворення 10 с інтервалу часу, у часі реакції на РОР;
порогу розрізнення зорових відчуттів, що підтверджується до/
стовірними розбіжностями на рівні (P < 0,05). На якість форму/
вання сенсомоторної координації суттєво впливає також здатність
до зменшення часу «центральної затримки» у складній реакції
вибору та реагування без помилок у складній реакції переробки
знака. Отже, успішне оволодіння індивідом сенсомоторним полем
і, як наслідок, якісне формування образу виконання рухової ді/
яльності залежать від рівня розвитку виявлених нами парамет/
рів, що характеризують здатність індивіда до сенсомоторної коор/
динації.
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Ще однією особливістю сенсорних систем є їхня здатність до
розрізнення якості стимулу. За аналітичного способу розрізнення
кожна із субмодальностей зберігає свій індивідуальний характер,
за синтетичного — кожна окрема якість суттєво відрізняється від
сформованого на її основі цілого. Дослідники [ 5–8 та ін.] виділи/
ли характерні особливості процесу переробки інформації, влас/
тиві процесові сприймання дії. Так, у людини образ сприймання
формується водночас на різних рівнях узагальнення: а) на найви/
щому рівні фіксується лише наявність стимулу, який пред’яв/
ляється; б) нижче розташовані рівні, здатні виділяти орієнтацію
стимулу стосовно фону, інші відповідають за аналіз деталей цього
стимулу. У тому разі в одних випадках може бути достатнім вияв/
лення лише найзагальніших властивостей об’єкта, що сприй/
мається, в інших — обов’язковим є детальний аналіз.

Слід зазначити, що в разі побудови багаторівневих загальних
схем, які дають змогу розпізнавати образи, незважаючи на вик/
ривлення, сенсорні системи можуть враховувати викривлення
вхідного сигналу. Додаткову інформацію про об’єкт, що входить 
у дане сенсорне повідомлення, дає контекст. Здатність використо/
вувати контекст робить систему сприймання людини значно
складнішою, більш удосконаленою та гнучкою [ 5–8 та ін.]. Для
повного використання контекстної інформації сприймання по/
винно відставати від отримання сенсорної інформації перцептив/
ними системами в часі.

Окрім контексту, на точність і якість сприймання впливає
кількість інформації. Надмірна інформація дає змогу вибірково
концентрувати увагу на окремих фрагментах стимулу, передбача/
ти наступні його частки, зосереджуватися на основних моментах,
що несуть основний зміст.

Використання контекстної інформації для інтерпретації сенсор/
ного повідомлення неможливе без виділення ознак та їх зіставлен/
ня з даними та припущеннями, що містяться у минулому досвіді.
Завжди має місце очікування сенсорних подій, що мають відбути/
ся. Це очікування ґрунтується на відомостях про щойно здійснені
події. Побудову та перегляд очікування під час інтерпретації сен/
сорного повідомлення [6] називають процесом активного синтезу.
Характеристики подразника можуть бути інтерпретовані як ос/
мислені повідомлення лише за умови спільних зусиль з боку сен/
сорного аналізатора, процесів пам’яті та мислення. Оперуючи 
у знайомій та легко прогнозованій ситуації, система функціонує
швидко й ефективно, відбираючи для аналізу достатню кількість

32

Розділ І Теоретико�методологічні засади



даних, за допомогою яких підтверджуються поточні очікування 
і доповнюються дані, що недоотримані від сенсорних систем від/
повідно до сформульованої внутрішньої моделі. Потреби в актив/
ному синтезі задовольняються завдяки діяльності оперативної па/
м’яті, яка реєструє результати поточного аналізу. За допомогою
використання цих синтезів у подальшій діяльності результати
аналізу з оперативної пам’яті індивіда переходять у довгостроко/
ву, тобто утворюють онтогенетичні енграми. На наш погляд, це
одна з умов формування психічного образу взагалі та образів руху,
дії, діяльності зокрема.

У розпізнаванні образів має місце ситуація, завдяки якій сен/
сорні системи будують сприймання із окремих актів розрізнення.
Проте найчастіше ми маємо справу із ситуацією, в якій у форму/
ванні образу сприймання бере участь велика сукупність нейронів
і мереж, і хоч ці сукупності перекриваються одна одною, за їх до/
помогою створюються диференційовані відповіді. При цьому ви/
хідним пунктом є аналіз окремих нервових компонентів. Нагада/
ємо, що інформація в організм потрапляє через сенсорні системи
(аферентними шляхами), а виходить через рухові системи (ефе/
рентними шляхами). При сенсомоторних (зорово/моторних) ре/
акціях узагальнена схема зв’язків, які мають місце на корковому
і спинальному рівнях управління кистю руки, виглядає таким чи/
ном. Довільні рухи починаються із включення центральних про/
грам, що активують модулі моторної кори у необхідних для цього
сполученні та послідовності. Кортикоспинальні волокна, своєю
чергою, активуізють мотонейрони відповідних м’язів. Через свої
колатералі кортикоспинальні волокна активують центральні сен/
сорні шляхи та інші висхідні центральні системи, які передають
знову до кори інформацію про сигнали, що надійшли (реаферен/
тація). Сенсорні входи від м’язів надають відомості про силу їх
скорочення та про рухи, які фактично здійснюються. У тому разі
частина такої інформації передається моторній корі прямими
шляхами, які йдуть через соматосенсорні релейні ядра таламуса,
а друга частина — через соматосенсорні коркові зони. Так утво/
рюється транскортикальна рефлекторна петля, здатна діяти як
частина сервомеханізму, за допомогою якого нервова система мо/
же оцінювати похибки під час виконання рухів і коригувати їх, 
а також здійснювати передачу інформації від соматосенсорних ре/
цепторів та внутрішніх тканин кисті і пальців. Ця інформація бе/
ре участь в управлінні рухом п’ясті і пальців.

В управлінні рухами беруть участь також мозочок (у стволі моз/
ку) і базальні ганглії (у кінцевому мозку). Більш високим рівнем,
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який дає входи у моторну кору, є центральні системи кори, завдяки
яким створюються умови для формування довільних рухів. Саме 
в цих центральних системах утворюються «центральні програми»,
спираючись на які рухова кора здійснює управління рухами. Дослід/
ники [5–8 та ін.] встановили наявність стану готовності організму до
виконання в певному напрямі рухів, які керуються «центральними
програмами». Причому ця моторна активність є повністю внут/
рішньою, якщо йдеться про поведінку. У період готовності не спо/
стерігається жодних видимих рухів, а у м’язах не реєструється
електрична активність. Тому дослідники дійшли висновку, що
хоча центральна рухова програма і активізує коркові моторні клі/
тини, руховий вхід залишається всередині мозку. На нашу думку,
це пов’язано з процесами уваги, прийняттям рішення, діяльністю
апарату зіставлення, вибором цілі, побудовою програми дії, орієн/
туванням. Центральні системи — це сукупність клітин і нейрон/
них мереж, що виконують функції забезпечення координованої
поведінки організму в цілому. Центральні системи безпосередньо
не взаємодіють з навколишнім середовищем, однак іноді до них
відносять деякі елементи сенсорних та рухових систем, що здійс/
нюють такі взаємодії.

У кожному русі можна виділити дві фази — познотонічну, що
виражається у невеликій зміні пози та перерозподілі тонусу, 
і власне рух. Услід за [9] ми будемо під м’язовим тонусом розуміти
палеокінетичний модус роботи попереково/смугастого м’язу, що
включає не тільки зміщення механічних параметрів м’яза, але й
усі зсуви, що нерозривно пов’язані із цими зміщеннями згідно 
з правилом паралелізму. Тонус — поточний стан підготовленості
нервово/м’язової периферії до вибіркового прийняття ефекторно/
го процесу та його реалізації. Відтак у русі пальця при відповіді на
світловий подразник повинна бути ще одна фаза, яку не врахову/
вали попередні дослідники, а саме: фаза фонового тремору пальця
у стані відносного спокою. Попередні дослідження показали, що
палець починає рухатися тільки після того, як еферентний ім/
пульс перевищує коливання фонового тремору на величину поро/
гу розрізнення. Фоновий тремор, своєю чергою, має тенденцію до
збільшення в умовах підвищеного емоційного напруження на мо/
мент тестування. Таким чином, у дослідника з’являється мож/
ливість не тільки кількісно (апаратурно) характеризувати ступінь
емоційного напруження під час тестування, але й вимірювати ха/
рактеристики емоційної збудливості конкретного респондента.
Попередні дослідження також показали наявність однієї загальної
для всіх «ударної» філогенетичної енграми (криві удару пальця та
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криві удари стопи під час постановки на опору в спринтерському
бігу абсолютно ідентичні), яка за нашою концепцією перебуває 
у матрицях різних рівнів управління багатоієрархічної двокільце/
вої циклічної матричної системи управління руховою діяльністю.
У процесі онтогенетичного розвитку індивіда вона доповнюється
онтогенетичними енграмами та заповнює відповідні матричні ко/
мірки, що дає змогу кожному індивіду набувати власного досвіду
та образів виконання руху, дії, діяльності і активно адаптовувати/
ся до навколишнього середовища залежно від своїх можливостей.

Висновки. Метод хронорефлексометрії можна використовува/
ти як показник надійності людського чинника під час профвідбо/
ру у сфери діяльності (людина – машина – середовище); як об’єк/
тивний показник індивідуальної психофізіологічної ціни роботи
та визначення ступеня оптимального навантаження для індивіда;
як інтегральний показник рівня сформованості складних психо/
логічних та психофізіологічних процесів, індивідуального сенсо/
моторного поля та сенсомоторної координації (рухова обдарова/
ність); як показник емоційної збудливості; як показник ступеня
сформованості образу виконання руху, дії, діяльності.

Виявлено, що навіть проста зоровомоторна реакція має не п’ять
(як вважалося) складових, а значно більше. Тільки час виникнен/
ня збудження у рецепторі можна умовно розділити на час виник/
нення подразнення на сітківці ока, час виникнення і проходжен/
ня подразнення у нервовому тяжі до ганглія, час виникнення 
і проходження подразнення у ганглії, час виникнення і прохо/
дження подразнення у нервовому тяжі після ганглія, час виник/
нення та проходження подразнення у тім’яній частці головного
мозку, час формування еферентного імпульсу. Далі, час прохо/
дження імпульсу до виконавчої системи (пальця), час подолання
фонової тонічної заґрунтовки (тремор пальця у стані відносного
спокою або емоційного напруження на момент проходження тес/
тування), час початку руху самого пальця, час досягнення паль/
цем опори та час повернення пальця у вихідне положення.

Латентний час простої зоровомоторної реакції розслаблення та
напруження дає можливість виявляти ступінь психічної «свіжос/
ті» респондента у момент проходження тестування, а саме: якщо
латентний час простої зоровомоторної реакції напруження мен/
ший або дорівнює латентному часу простої зоровомоторної реакції
розслаблення у одного й того самого респондента, то респондент
фактично перебуває у стані психічного виснаження, хоча суб’єк/
тивно почувається як «свіжий».
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Для реєстрації цих показників потрібно принципово нова апа/
ратура, наприклад розроблений нами багатоканальний нейроди/
намічний комп’ютерний комплекс для проведення спеціальних
психофізіологічних досліджень, або «ДІК 01.0», розроблений на/
ми разом із КП ЦКБ «Арсенал».

Використання розглянутого нами підходу в процесі діагности/
ки надійності людського фактора має привабливі перспективи для
уточнення та виявлення таких показників, як сила нервової систе/
ми, лабільність, рухливість, врівноваженість, динамічність тощо.
За допомогою означеного підходу можна по/новому підходити до
принципів конструювання нових технічних засобів, тренажерів,
пультів управління, рухових апаратів тощо. Подальшого з’ясуван/
ня потребує теорія переробки інформації всередині функціональ/
них одиниць у вигляді або паралельної чи то послідовної, чи то змі/
шаної моделі типів зв’язків.
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кандидат психологічних наук, доцент

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ І АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВНЗ

В статье рассмотрены психологические особенности процес9
са адаптации к обучению в вузе и развития личности студентов
с инвалидностью, а также показано влияние на этот процесс
сформировавшихся механизмов психологической защиты.

The article reviews psychological peculiarities of process of adapta9
tion and personality development of students with disability to univer9
sity education, and demonstrates how psychological defence mecha9
nism influences this process.

Реалізація програм психологічної підтримки осіб з інвалідніс/
тю передбачає актуалізацію основних психологічних чинників,
що мають значення для ефективної адаптації, повноцінної реабі/
літації та гармонійного розвитку особистості, зокрема захисних 
і компенсаторних можливостей, ставлення до особистих проблем,
специфіки мотиваційно/смислової сфери тощо.

Фізичні дефекти студентів з інвалідністю значною мірою усклад/
нюють їхні контакти з оточенням, обмежують участь у суспільно/
му житті, негативно позначаються на особистісному розвитку, ви/
кликають почуття неспокою, невпевненості в собі, призводять до
формування комплексу меншовартості, егоцентричної спрямова/
ності тощо. Студенти з інвалідністю мають певні особистісні особли/
вості, пов’язані з деформуючим впливом хронічного захворювання.
Це — занижена самооцінка та рівень домагань, певні акцентуації
характеру, неконструктивні психологічні захисти, неадекватні
взаємини зі здоровими студентами та викладачами, що може вик/
ликати як міжособистісні, так і внутрішньоособистісні конфлікти
протягом навчання. Разом з тим, у таких людей переважно збере/
жені пізнавальні функції та потреба в оволодіванні професією, та,
на жаль, унаслідок певної ізоляції від суспільного життя, несфор/
мованої довіри до соціального оточення, невпевненості на ринку
праці, може відбуватися блокування особистісного та професійного
розвитку. Отже, питання ефективної адаптації студентів з інвалід/
ністю до суспільного життя та до навчання у ВНЗ, вивчення психо/
логічних чинників, які перешкоджають цьому процесу, є надзви/
чайно актуальною проблемою.

37

соціалізації особистості Розділ І



Одним із важливих аспектів успішної діяльності студентів з ін/
валідністю є вивчення поставлених ними життєвих цілей та мож/
ливості їхньої досяжності, проте наявність хвороби та недостатній
досвід у самостійному розв’язанні різного роду складних ситуацій
нерідко (навіть у здорових людей) призводить до порушень адап/
тації з різними наслідками. У даному дослідженні здійснено
порівняння домінуючих механізмів психологічного захисту сту/
дентів з інвалідністю та здорових студентів, розглянуто особли/
вості впливу психологічного захисту на процес адаптації до на/
вчання у ВНЗ.

Для людини зміни в оточуючому середовищі створюють еле/
мент новизни ситуації. Це стає джерелом виникнення орієнтова/
них потреб, під впливом яких формується адаптивність чи неадап/
тивність як тенденції функціонування цілеспрямованої системи,
які визначаються відповідністю або невідповідністю її цілей і ре/
зультатів, досягнутих у діяльності.

Аналіз поняття «адаптація» свідчить про багатозначність вжи/
вання цього терміна, зокрема можна виділити такі його значення:

1) сукупність пристосувальних реакцій людського суспільства
в цілому до його звичайного природного середовища;

2) пристосувальні реакції окремої людини на зміни оточуючого
і природного середовища;

3) входження індивіда в соціальні ролі [2].
Наявні на сьогоднiшнiй день концепцiї адаптації рiзняться тео/

ретичними та термiнологiчними настановами, а в розрізі «соціаль/
ної адаптації» дане поняття найтісніше пов’язується з поняттям
«соціалізація», що дає змогу розглядати процес адаптації як зако/
номірний механізм розвитку особистості [2; 8; 14 та ін.].

У рамках діяльнісного підходу соціально/психологічна адап/
тація передбачає психологічну включеність у діяльність, умовою
успішності соціально/психологічної адаптації вважається свідоме
ставлення суб’єкта до провідної діяльності [3; 4; 7; 14; 15 та ін.].
Наявність у період соціально/психологічної адаптації таких пси/
хологічних феноменів, як відмова від оптимальних очікувань сто/
совно себе, «селективна увага до менш значимих аспектів неспри/
ятливого досвіду, що дає змогу змістити акценти в інтерпретації
невдач», передбачає актуалізацію самосвідомості, самоосмислен/
ня, переосмислення і формування нового змісту «Я», зміни в осо/
бистісній, емоційно/вольовій сфері тощо.

З погляду системного підходу до адаптації протиріччя, що вини/
кають усередині системи, є своєрідною відповіддю на тиск «ззовні»
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і, навпаки, внутрішні протиріччя ініціюють перебудову зовніш/
ніх зв’язків системи, що виводить її на нове місце у контексті
ширшої системи і тим самим на новий виток розвитку. Якщо роз/
глядати адаптацію до навчальної діяльності, то основними про/
тиріччями можуть бути як невідповідність вимог діяльності мож/
ливостям і стану суб’єкта, так і невідповідність усієї діяльності
більш широкому соціальному контексту. Структура і динаміка
адаптації при вирішенні першого і другого протиріччя будуть не/
однаковими. Тому потрібно адаптацію вивчати і як процес, і як
«відкриту» систему, для якої характерний стан рухомої рівнова/
ги, що зберігає постійність структур лише у процесі безперервно/
го обміну і руху всіх компонентів системи. На відміну від стану
рівноваги у закритих системах, повністю детермінованого почат/
ковими умовами, відкрита система може досягати стану, який не
залежить від її вихідних умов і визначається виключно парамет/
рами системи. Рівновага завдяки надбанню нової системної якості
є, таким чином, основним результатом адаптації. Виходячи з цієї
теоретичної позиції, у нормальних умовах діяльності ще не існує
адаптації як системи, тому що внаслідок великого обсягу ресурсів,
якими розпоряджається суб’єкт, «міра свободи» регуляторних
впливів у межах кожного зі структурних компонентів достатня
для ефективного виконання діяльності та забезпечення оптималь/
ного функціонального стану людини. Лише у разі виникненні стре/
согенних умов відносно тривалого процесу взаємодії названих
компонентів узгодженої діяльності регуляторних систем різного
рівня адаптація може сформуватися як психологічна система.
Але за різних причин може виникнути ситуація, коли системні
зв’язки між компонентами виявляться недостатніми для функ/
ціювання системи як цілого. У таких випадках виникає неповна
адаптація чи дезадаптація [8; 12; 15 та ін.].

Важливим для даного дослідження є психоаналітичне бачення
психологічного механізму адаптації. У класичній схемі, запропоно/
ваній З. Фрейдом, у результаті взаємодії Id, Еgо і Super/Ego запус/
каються механізми захисної адаптації, описані А. Фрейдом, тобто
адаптації особистості за допомогою «застосування» психологічного
захисту, який являє собою низку специфічних прийомів переробки
переживань, що нейтралізують патогенний вплив на свідомість лю/
дини (витіснення, заперечення, регресія, проекція, раціоналізація,
інтелектуалізація, ідентифікація з агресором, сублімація тощо).

Як видно з наведеного короткого аналізу, принцип процесу
адаптації пов’язується з принципом особистісних змін і розвитку
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та з принципом гомеостатичного регулювання. Так, В. Г. Асєєв вка/
зує на те, що «механізм захисно/пристосувального призначення
вже безпосередньо включається в детермінацію розвитку, складаю/
чи його важливий елемент» [6]. Цілісність процесу адаптації пов’я/
зана з пристосуванням психіки загалом, у противному разі орга/
нізм, психіка, особистість перетворилися в «елементи ентропійного
розсіювання» під дією комплексу випадкових впливів.

Стосовно проблеми адаптації студентів з інвалідністю до умов
навчання у ВНЗ слід зазначити, що вивчення цього процесу може
стати одним із шляхів знаходження покладеного в його основу ме/
ханізму розвитку особистості та міжособистісних взаємин в інтег/
рованих групах, адже відомо, що при конфліктних міжособистіс/
них стосунках порушення психічної адаптації трапляється значно
частіше, ніж при ефективній мікросоціальній взаємодії [8].

Переживання, в якому б вигляді вони не були представлені: 
у вигляді психологічного захисту, компенсації тощо, рідко розг/
лядаються як процеси, спрямовані усвідомлюваною метою.
Цільові детермінанти властиві процесам переживання, що описані
В. Є. Василюком [10; 11], збігаються з основними «внутрішніми
необхідностями» життєдіяльності: тут і тепер задоволення; реалі/
зація мотиву (задоволення потреби); упорядкування внутрішнього
світу; самоактуалізація. В описанні процесів переживання їхньою
головною метою вважається досягнення цілісного внутрішнього
світу, всі інші цілі в тому разі вважаються проміжними. Таким чи/
ном, захисні процеси служать інтеграції «Я».

Розкриваючи природу критичних ситуацій, які породжують
необхідність у переживанні, В. Є.Василюк виділяє чотири ключо/
вих поняття або стани, в яких «об’єкт стикається з неможливістю
реалізації внутрішніх необхідностей свого життя, тобто мотивів,
намірів, ціностей тощо» — це поняття стресу, фрустрації, кон/
флікту і кризи.

За наявності сильної мотивованості досягти мети і подолати пе/
решкоди, які заважають цьому досягненню, означені перешкоди 
є необхідними умовами ситуації фрустрації, проте, ми часто дола/
ємо значні труднощі, не впадаючи в тому разі у стан фрустрації.
Перехід до фрустрації відбувається по лінії втрати контролю з бо/
ку волі, тобто дезорганізації поведінки або по лінії втрати мотиво/
доцільності поведінки, що на рівні внутрішніх станів виражаєть/
ся, відповідно, у втраті терпіння й надії. За наявності в індивіда
складного внутрішнього світу і актуалізації цієї складності мож/
ливий конфлікт. І нарешті, критичною ситуацією (кризою) є така
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ситуація, коли суб’єктивно неможливо ні вийти з неї, ні розв’яза/
ти її. Саме поняття кризи, на нашу думку, є ключовим поняттям
у розумінні механізму адаптаційного процесу.

У разі негативного результату проходження особистістю процесу
адаптації виникає дезадаптація, яка виражається насамперед в то/
му, що особистість не в змозі впоратися з вимогами соціального сере/
довища та відповідними соціальними ролями, провідними у даній
діяльності. Основною ознакою стану соціально/психологічної дез/
адаптації є переживання особистістю тривалих зовнішніх і внутріш/
ніх конфліктів без знаходження відповідних психологічних меха/
нізмів і форм поведінки, потрібних для їх вирішення.

Важливу роль для адекватного розуміння порушень психічної
адаптації, їхньої діагностики, корекції та профілактики має вияв/
лення прихованих емоційних порушень, домінуючих стратегій
реагування на соціально/фрустраційні чинники, які позначають/
ся поняттям «індекс життєвого стилю» (Р. Плутчик). Важливість
вивчення індексу життєвого стилю — механізмів психологічного
захисту — особливо зростає через потребу здійснення психологіч/
ної корекції особистості та її патогенних поведінкових стереоти/
пів, особливо під час аналізу ставлення до хвороби. Враховуючи
системну взаємодію когнітивних, емоційних та поведінкових
компонентів (знання про хворобу, її усвідомлення, розуміння ролі
та впливу на особистісне функціювання, емоційні та поведінкові
реакції, пов’язані з хворобою) одним із найсуттєвіших чинників,
що впливають на ставлення до хвороби, є усвідомлення її фрустру/
ючого значення для особистості та пов’язана із цим тривога. Саме
на подолання фруструючого впливу хвороби та складного комп/
лексу тривожних переживань спрямовані механізми психологіч/
ного захисту (МПЗ), яким належить роль контролю над загрозли/
вими станами.

У нашому дослідженні, з використанням методики Плутчика/
Келлермана «Індекс життєвого стилю», взяли участь 75 студен/
тів: 50 — здорові студенти та 25 — із хворобою інвалідизуючого
характеру.

Вираженість МПЗ у здорових студентів і студентів з інвалідніс/
тю відображені на поданому далі рисунку.

Як видно з рисунка, переважаючі МПЗ у виділених групах по/
мітно різняться. Для здорових студентів характерним є широкий
спектр механізмів захисту: витіснення, проекції, заміщення, раціо/
налізація та реактивні утворення; щодо двох останніх, то вони ма/
ло різняться у виділених групах. У студентів з інвалідністю досить
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сформованими є механізми регресії та заперечення реальності 
і значно меншою мірою — компенсація та заміщення.

Зрозуміло, що ставлення до хвороби визначає певну стратегію
поведінки. Отримані дані засвідчують, що у студентів з інвалід/
ністю сформовані не зовсім конструктивні життєві стилі реагу/
вання. При таких механізмах захисту в ситуації дії фруструючих
чинників суб’єктивно складні задачі замінюються на відносно
простий, а мотиваційно/потребнісна сфера змінюється в бік біль/
шої спрощеності та доступності.

З огляду на викладене механізми психологічного захисту важ/
ливо враховувати під час вивчення й оптимізації процесу адапта/
ції та здійснення психологічної корекції, одним із завдань якої 
є формування усвідомлених уявлень особистості про себе та адек/
ватного ставлення до хвороби, що значною мірою визначає вхо/
дження в нові соціальні ролі та нове мікросоціальне оточення.

Отже, адаптація не означає остаточної гармонії у взаєминах.
Присутність елемента неузгодженості є потрібним для постійного
«тренування» організму, а отже, для можливості розвитку, тобто
в самому існуванні процесу адаптації закладені резерви зміни та
розвитку особистості.
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кандидат історичних наук,
Д. О. Пузіков

ЖИТТЄТВОРЧІ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

В статье раскрыта сущность, структура и функции жизне9
творческих компетенций личности. Дано определение основных
понятий. Обоснована значимость жизнетворческих компетен9
ций для развития жизненной компетентности, индивидуально9
личностного жизнетворчества.

The article is exposed essence, structure and functions of lifecre9
ation’s competencies of personality. Determination of basic concepts
is given. Meaningfulness of lifecreation’s competencies is grounded
for development of life competence, individually9personality.

Продуктивне наукове вивчення явища «життєва компетент/
ність» особистості неможливе без дослідження життєтворчих
компетенцій, які становлять стрижневу основу життєвої компе/
тентності, дають відповідь на запитання: заради чого? навіщо?
для вирішення яких життєвих цілей і завдань потрібна людині
життєва компетентність?

Подальше вивчення життєтворчих компетенцій сприятиме фор/
муванню найбільш адекватних і продуктивних освітніх, соціально/
педагогічних та психолого/педагогічних технологій розвитку жит/
тєвої компетентності та індивідуально/особистісної життєтворчості
учнів загальноосвітніх навчальних закладів різного типу.

Мета дослідження — розкрити й обґрунтувати життєтворчі ком/
петенції як стрижневу основу життєвої компетентності та жит/
тєтворчості особистості, продуктивного життєвого проектування.

Досягнення мети дослідження пов’язується нами з реалізацією
таких завдань:

— розкрити сутність життєтворчих компетенцій особистості;
— розкрити зв’язок життєтворчих компетенцій з іншими

структурними складовими життєвої компетентності особис/
тості;

— охарактеризувати життєтворчі компетенції.
Стаття продовжує наукове дослідження життєтворчості та жит/

тєвої компетентності особистості, яке здійснювалося потужним
авторським колективом українських вчених під керівництвом

44

Розділ І Теоретико�методологічні засади



Л. В. Сохань [4; 5; 10; 13; 17], колективом науковців під керуван/
ням Л. В. Сохань і автора статті [6; 8; 12; 15; 19], автором статті
(одноосібно та в співавторстві, під науковим керуванням) [1; 2; 3;
7; 9; 11; 14; 16; 18].

Ідеї, висловлені в статті, творчо продовжують і розвивають,
ґрунтуються на положеннях теорії, психології та педагогіки
життєтворчості, концепції життєвої компетентності, які були роз/
роблені у вказаних джерелах.

Структура життєтворчих компетенцій особистості. Жит/
тєва компетентність — це системна властивість особистості: цілісна,
ієрархічна, динамічна система здатностей (або окремих компетен/
цій), яка дає змогу людині свідомо і творчо визначати та здійснюва/
ти особисте життя, розвивати свою індивідуальність, розбудовувати
життєвий ціннісно/нормативний простір, вирішувати складні жит/
тєві завдання, набувати і виконувати соціальні ролі.

Життєва компетентність виконує три основні функції: забезпе/
чує життєстійкість, життєздатність та життєтворчість особистості.

Структурною одиницею життєвої компетентності є компетенція
(або здатність). Ми вважаємо, що структура життєвої компетент/
ності особистості складається з п’яти основних блоків компетенцій,
а саме: компетенцій життєстійкості, життєздатності, життєтвор/
чих компетенцій, функціональних компетенцій та професійної
компетенції.

Ядром розвиненої життєвої компетентності особистості є жит/
тєтворчі компетенції, які визначають проблемне поле життя, на/
бувають роль системоутворювального чинника розвитку життєвої
компетентності.

До групи життєтворчих належать компетенції: життєпізнання
(зумовлює здатність і готовність особистості до пізнання життя,
самопізнання); життєпередбачення (здатність до передбачення
власної життєдіяльності у майбутньому (пізнання життєвої перс/
пективи); прогнозування її альтернативних варіантів, наслідків
реалізації кожного з них); життєвого самовизначення (здатність 
і готовність до вибору життєвої мети, її ціннісного і ресурсного об/
ґрунтування, узгодження з іншими цілями у життєвому проекті та
деталізації процесу його досягнення в життєвих планах); життє/
здійснення (здатність і готовність до здійснення життєвого проекту
засобами життєдіяльності в реальному, повсякденному житті); жит/
тєорганізації та життєвдосконалення (несе подвійне навантаження:
з одного боку, створює умови для належного функціювання інших
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життєтворчих компетенцій; з іншого — генералізує виконання
функції організації життєвого часу та простору, саморозвитку та
самовдосконалення особистості).

Життєтворчі компетенції особистості можуть функціювати та
розвиватися лише у взаємозв’язку та взаємодії між собою. Вза/
ємозв’язок і взаємодоповнюваність є головними принципами їх
існування.

Компетенція життєпізнання. Кожна людина — це дослідник
життя — власного, інших людей, життя соціальних груп, спіль/
нот, суспільства.

Значущість життєпізнання полягає в тому, що воно дає особис/
тості здатність активно формувати уявлення про своє життя, а не
пасивно реагувати на його вимоги, які виникають унаслідок впли/
ву спадковості та середовища.

Структура компетенції життєпізнання, як і будь/якої іншої жит/
тєтворчої компетенції, складається з чотирьох блоків — аксіологіч/
них, когнітивних, операційних та поведінкових елементів. Жоден із
вказаних блоків не може окремо репрезентувати компетенцію. Вона
постає в їхній динамічній взаємодії у конкретній ситуації життєпіз/
нання (життєвій ситуації, до вивчення та осмислення якої доклада/
ється компетенція життєпізнання).

Компетенція життєпізнання виконує важливу життєву функ/
цію: вона дає можливість особистості активно формувати уявлення
про своє життя, життєдіяльність, особисту життєву перспективу,
адекватно сприймати життєві події, застосовувати пізнане у прог/
нозуванні, визначенні цілей та засобів особистої життєдіяльності.

Життєпізнання — це фундамент життєпередбачення і життє/
визначення.

Компетенція життєпередбачення. Антиципація. Однією 
з найбільш значущих компетенцій життєтворчості й життєвого про/
ектування є компетенція життєвого передбачення (прогнозування),
яка дає особистості спроможність діяти та приймати життєві рішен/
ня з відповідним часово/просторовим випередженням відносно очіку/
ваних, майбутніх життєвих подій. У тому разі очікувані життєві по/
дії, їх настання можуть залежати від самої особистості.

Особистість передбачає не лише те, що повинно статися поза її
волею, під впливом об’єктивних природних або суспільних чинни/
ків. Вона може активно передбачати можливість настання подій 
(і втілювати їх у життя, спрогнозувавши потрібні для цього ресур/
си, засоби та шляхи), які цілковито або більшою мірою залежать
від її волі.
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Життєпередбачення, таким чином, — це не лише прогнозуван/
ня майбутніх життєвих подій, альтернативних варіантів життєво/
го шляху людини, пов’язаних з їх здійсненням. Це передбачення
процесу, способів, засобів і шляхів впливу на життєві події, ство/
рення життєвих подій, розбудови прийнятних альтернативних
варіантів траєкторії життєвого шляху, які залежать від волі та
життєздійснення людини.

Формулу життєтворчості (досить схематично) можна виразити
словами: «бачити та розуміти, прогнозувати, здійснювати власне
життя». Життєпередбачення визначає зміст другої ланки цього
ланцюжка. Зміст першої залежить, передусім, від життєвої стра/
тегії, життєвої концепції та життєвого кредо особистості. Третю
визначає життєздійснення. Феномен життєвого проектування (та
життєвого проекту як об’єктивації, упредметнення цього проце/
су) охоплює весь ланцюг.

Компетенція життєпередбачення — це генералізована здат/
ність особистості приймати рішення та діяти відповідно до випе/
реджувального відображення власного життя, визначеної життє/
вої перспективи. Компетенція передбачає виділення і врахування
очікуваних, майбутніх життєвих подій і ситуацій, прогнозування
умов, потрібних для здійснення бажаних життєвих подій, наслід/
ків настання цих подій і ситуацій.

Компетенція життєпередбачення відіграє важливу роль в усій
життєдіяльності людини, адже повноцінне життя особистості стає
неможливим без адекватного відображення теперішнього, збере/
ження минулого та активного оволодіння, освоєння перспективи
його майбутнього.

Життєпередбачення відіграє особливу роль у формуванні жит/
тєвого задуму особистості. Ґрунтовний, системний життєвий проект
не виникає на порожньому місці. Йому передує період осмислення,
обдумування особистістю власного життя, життєвий задум. Задум
фіксує випереджальне уявлення про необхідне та бажане у житті.

Здатність до життєпередбачення (передбачення, прогнозування
майбутнього життя) ґрунтується на життєвому досвіді особистості
та інформації про актуальну життєву ситуацію. Життєвий досвід
(зокрема, досвід прийняття та переживання життєвих цінностей)
та актуальна життєва ситуація надають особистості можливість ви/
сунути сукупність гіпотез про майбутнє життя, які можуть інсти/
туціалізуватися у його системне бачення — життєву перспективу.

Адекватність, глибина і широчина бачення актуальної життєвої
ситуації та життєвої перспективи, яку вона породжує, активність
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і наполегливість у реалізації перспективних життєвих цілей — це
запорука позитивних результатів життєдіяльності, життєвого
успіху. Таким чином, адекватність життєпередбачення залежить,
у першу чергу, від адекватного бачення та розуміння сталих 
і змінних умов життєвої ситуації.

Конкретними формами прояву антиципації у життєпередба/
ченні особистості можуть бути життєві передчуття, припущення,
провіщення та прогнози.

Життєве передчуття вказує на можливість виникнення певних
почуттів та життєвих ситуацій, пов’язаних з ними. Причина пе/
редчуття криється у самій людині — вона відчуває наближення
певного стійкого емоційного стану. Цей стан, якщо він раніше пе/
реживався, асоціюється з певними життєвими подіями, ситуація/
ми. Таким чином, передчуття емоційного переживання може па/
радоксальним чином викликати інтерес до людей або обставин,
пов’язаних з ним. Звідси передчуття досить часто справджуються
тому, що підштовхують людину до осіб чи подій, які викликають
той емоційний стан, який передчувається.

Припущення вказує на можливість настання певних життєвих
подій, можливий розвиток ситуацій, які передбачаються відповід/
но до попереднього життєвого досвіду; це логічне міркування, що
найчастіше вибудовується за асоціацією за допомогою порівняння.

Провіщення вербалізує передчуття, але не спирається на логіч/
ну процедуру доведення істинності твердження про майбутнє.

Прогноз — це передбачення майбутнього, яке ґрунтується на
попередньому досвіді та знанні (зокрема науковому) про об’єкт,
строгому логічному порядку міркувань, вимагає чіткого форму/
лювання передбачення майбутніх подій. Прогноз набуває ознак
знання.

Компетенція життєвого самовизначення. Життєве самовиз/
начення — органічне продовження життєпередбачення. Життєпе/
редбачення не переслідує жодної користі, якщо прогноз не впливає
на життєздійснення особистості, якщо він не використовується
для визначення актуальних життєвих цілей, життєвих завдань,
конкретних шляхів та засобів їх досягнення, врахування наслідків
їх реалізації.

Компетенція життєвого самовизначення — це генералізована
здатність і готовність особистості до визначення (вибору) життєвих
цілей, деталізації процесу їх досягнення в конкретних життєвих
завданнях, відібраних способах та засобах реалізації, розрахунках
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потрібних ресурсів. Фактично, компетенція життєвизначення дає
змогу особистості сформулювати свій життєвий проект як систему
взаємопов’язаних і взаємозумовлених життєвих цілей, завдань,
ресурсів, способів і засобів їх реалізації, які закріплюються у її
життєвих планах.

Компетенція життєздійснення. Життєвий проект, який не
здійснюється у реальному житті, щоденній життєдіяльності лю/
дини, втрачає свою якість, стає пустим мрійництвом.

Життєздійснення — це, водночас, форма і засіб реалізації жит/
тєвого проекту.

Життєздійснення — головний критерій ефективності життєво/
го проекту. Воно визначає його якість, системність та глибину;
підтверджує суб’єктивну значущість, бажаність для людини її
життєвих цілей, випробовує волю особистості до досягнення ви/
значених нею життєвих результатів.

Компетенція життєздійснення — це генералізована здатність 
і готовність особистості свідомо і творчо здійснювати своє життя,
дотримуючись і реалізуючи особистий життєвий проект. Життє/
здійснення передбачає високу майстерність особистості в узгоджен/
ні ідеального та реального чуттєвого життя, зняття суперечності
між вимогами життєвого проекту та вимогами життєдіяльності.

Компетенція життєорганізації та життєвдосконалення. Те/
орія, психологія і педагогіка життєтворчості розглядають життєвий
проект як потужний засіб життєорганізації та життєвдосконалення,
які супроводжують, підтримують і логічно продовжують процес
життєтворчості особистості. У зв’язку з цим постає необхідність роз/
глянути організуючу та оптимізуючу функції життєвого проекту/
вання та відповідні життєтворчі компетенції, які забезпечують їх
ефективну реалізацію в процесі життєвого проектування.

Компетенція життєорганізації (організації життєвого часу та
простору) — це генералізована здатність і готовність особистості
до організації власного життя та його ресурсів відповідно до вимог
життєвого проекту та об’єктивних вимог середовища до людини,
яка здійснює життєве проектування, свідомо і творчо визначає 
і звершує життєдіяльність відповідно до свого проекту.

Компетенція життєорганізації — одна з ключових компетен/
цій особистості. Розвиток особистості, її життєвої компетентності
та життєвого проекту відбувається у конкретному життєвому і со/
ціальному просторі та часі, які впливають на зазначений процес.
Тому ефективність розвитку життєвої компетентності, розроблення
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та реалізації життєвого проекту, які здійснюються особистістю
заради життєвого успіху, залежатимуть від її спроможності орга/
нізувати свій життєвий час і простір, вплинути на соціальний
простір своєї життєдіяльності.

Компетенція життєвдосконалення (самонавчання мистецтву
життя) — це здатність і готовність до самовдосконалення, розвит/
ку та корекції власних особистісних якостей, цілеспрямованого
оволодіння мистецтвом життя. Компетенція життєвдосконалення
сприяє досягненню життєвої та соціальної ефективності особис/
тості в процесі життєвого проектування, відповідності її життєво/
го проекту внутрішнім та об’єктивним зовнішнім вимогам.

Компетенції самоорганізації та самовдосконалення розвива/
ються в онтогенезі у тісному зв’язку із компетенціями життєпі/
знання, життєпередбачення та життєвизначення.

Висновки. Життєва компетентність — це системна властивість
особистості: цілісна, ієрархічна, динамічна система здатностей
(або окремих компетенцій), яка дає змогу людині свідомо і творчо
визначати та здійснювати власне життя, розвивати свою індивіду/
альність, розбудовувати життєвий ціннісно/нормативний прос/
тір, вирішувати складні життєві завдання, набувати і виконувати
соціальні ролі.

Успішність життєдіяльності особистості визначається дотри/
манням основного принципу розвитку життєвої компетентності:
особистість повинна бути мінімально (достатньо) компетентною 
у всьому в житті, але абсолютно компетентною в найпотрібнішому
життєвому мінімумі. До останнього, безумовно, належать життє/
творчі компетенції.

До життєтворчих компетенцій можна віднести такі компетен/
ції: життєпізнання; життєпередбачення; життєвизначення; жит/
тєздійснення; життєорганізації та життєвдосконалення.

Структура життєтворчої компетенції складається із чотирьох
блоків, а саме: аксіологічних, когнітивних, операційних та пове/
дінкових елементів. Жоден із вказаних блоків не може окремо ре/
презентувати компетенцію. Вона постає в їхній динамічній взає/
модії у конкретній життєвій ситуації.

Життєтворчі компетенції визначають ефективність і результа/
тивність життєвого проектування особистості.

Компетенція життєпізнання — це генералізована здатність та
готовність особистості до пізнання сутності, закономірностей та
принципів людського життя, цілеспрямованого вивчення власно/
го життя як його унікального, неповторного прояву.
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Компетенція життєпередбачення — це генералізована здат/
ність особистості приймати рішення та діяти відповідно до випе/
реджувального відображення власного життя, визначеної життє/
вої перспективи. Компетенція передбачає виділення і врахування
очікуваних, майбутніх життєвих подій і ситуацій, прогнозування
умов, потрібних для здійснення бажаних життєвих подій, наслід/
ків настання цих подій та ситуацій.

Компетенція життєвого самовизначення — це генералізована
здатність та готовність особистості до визначення (вибору) життєвих
цілей, деталізації процесу їх досягнення у конкретних життєвих
завданнях, відібраних способах та засобах реалізації, розрахування
потрібних ресурсів. Фактично, компетенція життєвизначення дає
змогу особистості сформулювати свій життєвий проект як систему
взаємопов’язаних та взаємозумовлених життєвих цілей, завдань,
ресурсів, способів та засобів їх реалізації, які закріплюються у її
життєвих планах.

Компетенція життєздійснення — це генералізована здатність 
і готовність особистості свідомо і творчо здійснювати своє життя,
дотримуючись та реалізуючи особистий життєвий проект. Життє/
здійснення передбачає високу майстерність особистості в узгоджен/
ні ідеального та реального, чуттєвого життя, зняття суперечності
між вимогами життєвого проекту та вимогами життєдіяльності.

Компетенція життєорганізації (організації життєвого часу та
простору) — це генералізована здатність і готовність особистості
до організації власного життя та його ресурсів відповідно до вимог
життєвого проекту та об’єктивних вимог середовища до людини,
яка здійснює життєве проектування, свідомо і творчо визначає 
і звершує життєдіяльність.

Компетенція життєвдосконалення (самонавчання мистецтву
життя) — це здатність і готовність до самовдосконалення, розвит/
ку та корекції власних особистісних якостей, цілеспрямованого
оволодіння мистецтвом життя. Компетенція життєвдосконалення
сприяє досягненню життєвої та соціальної ефективності особис/
тості, відповідності її життєдіяльності внутрішнім і об’єктивним
зовнішнім вимогам.

Життєтворчі компетенції є найважливішим структурним еле/
ментом життєвої компетентності. Вони визначають успішність
розвитку всієї життєвої компетентності, ефективність життєді/
яльності особистості.
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УДК 159.937.015.3 О. М. Кочубейник,

кандидат психологічних наук

ФАКТ У ПСИХОЛОГІЇ: СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ЙОГО РОЗУМІННЯ

Анализируется ситуация кризиса в современной психологичес9
кой науке. Делается вывод о том, что причины различных симпто9
мов кризиса психологии коренятся в противоречивом понимании
природы психологического факта, что препятствует осуществ9
лению интегративных процессов, в которых нуждается психоло9
гия в начале XXI века.

Crisis situation in modern psychological science is analyzed. The
conclusion that causes of various symptoms of crisis in psychology are
rooted in contradictory understanding of genesis of the psychological
fact and that such understanding prevents integrative processes in
which psychology at the beginning of the XXI century has need for
was drawn.

Фундаментальна методологічна криза, що окреслилась у світо/
вій психології на межі XIX–XX ст., понині не розв’язана. Тоді, на
початку XX ст., суть сформованої проблеми вбачалася у тому, що
предмет — свідомість, перший предмет психології як науки, став
неприйнятний у зв’язку з вимогами, висунутими до наукового
знання. Уведені Декартом ще наприкінці XVI ст. поняття «свідо/
мість», «мислення» і «рефлексія» виявилися занадто невизначе/
ними для подальшого дослідження. Іншими словами, криза пов’я/
зувалася тоді з відсутністю предмета, що задовольняв би канонам
наукового пізнання. Дискусії точилися переважно навколо того,
що «призначити» предметом психології: поведінку, несвідоме або
гештальт (останнє тільки поглибило кризу, оскільки призвело до
існування «різних психологій»). Лише деякі мислителі (А. Бергсон,
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Е. Гуссерль, З. Фрейд, К. Левін, Л. С. Виготський) угледіли тоді
проблему не у визначенні предмету окремої дисципліни, а в само/
му принципі побудови наукового знання.

Сучасні рефлексії з природи методологічної кризи роблять
предметом роздуму проблемні зони різного рівня і визначають різ/
ні причини.

В. А. Мазілов, аналізуючи симптоматику методологічної кризи
у психології, позначає її словом «дисоціація» [6]. Найбільш ви/
разно, зазначає він, ця дисоціація постає як вже традиційна (з ча/
сів Е. Шпрангера, В. Дільтея, В. Вунда) боротьба між психологією
об’єктивною й суб’єктивною, пояснювальною й розуміючою, ма/
теріалістичною й спіритуалістичною, поведінковою й психоло/
гією свідомості і, загалом, як протистояння природничо/науково/
го та герменевтичного підходів. Інакше кажучи, відсутній єдиний
підхід: немає основи, що поєднує різні начала.

А. В. Юревич [11], до речі, відзначає, що психологи 70/х років
минулого століття покладали великі надії саме на появу універсаль/
ної теорії, яка буде одностайно прийнята всіма психологами та спро/
можна об’єднати психологічну науку. Однак психологія нині ще
більше мозаїчна й несхожа на природничі науки, ніж раніше. Тому
нині простежується протилежна реакція: якщо спочатку відсут/
ність «єдиної психології» тлумачилася як ядерний симптом, то нині
прихильники методологічного анархізму, плюралізму та лібераліз/
му — кожен на свій смак — наводять аргументи на користь необо/
в’язковості або ж виправдовують неможливість такої єдності [5; 9].

По/друге, симптомом кризи називають схизис між дослідниць/
кою (академічною) і практичною психологією (психотехніками та
психотехнологіями), тобто між психологічною наукою і психоло/
гічною практикою, які розвиваються різними й мало пересічними
одна з одною площинами психологічного співтовариства, навіть ви/
користовуючи різні підходи до людської психіки, різні «одиниці» її
аналізу тощо [2; 6; 11]. Подібна ситуація гостро контрастує з тією,
що спостерігається у колі природничих наук, де прикладні розроб/
ки базовані на фундаментальному науковому знанні.

По/третє, спостерігається розрив між науковою психологією 
й техніками, орієнтованими на поглиблене самопізнання (від міс/
тики й езотеричних вчень до сучасної трансперсональної психоло/
гії тощо). Людина, зацікавившись пізнанням «Я» та пошуками
свого духовного шляху, звертається не до наукової психологічної
літератури, а саме до тих джерел, що не мають нічого спільного 
з науковою психологією [6; 11].
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По/четверте, повніше проступають відмінності між західною 
і східною психологіями. Класична психологія є свого роду лише
проявом «європоцентризму», а східні вчення, хоча й привертають
увагу західного суспільства, проте в наукову, академічну психо/
логію вони асимільовані і майже не чинять на неї істотного впливу.
Трансперсональна психологія, що найбільшою мірою інтегрува/
ла східні надбання, дотепер фактично не визнана офіційною на/
укою [6].

У результаті цих, за висловом В. А. Мазілова, дисоціацій (пере/
лік можна продовжити) «постраждалою» стороною виявляється
саме наукова психологія, тому що відбувається поступове звужен/
ня її простору.

А. В. Юревич, аналізуючи причини кризи психології, головни/
ми симптомами називає, крім згаданих, відокремлення гуманіс/
тичної психології; спроби створення таких систем знання, як хри/
стиянська психологія або психологія душі, значне розширення
площини впливу парапсихології. Криза, на його погляд, зумовле/
на трьома основними причинами: «ірраціоналізацією суспільного
життя, доповненою національними особливостями пострадянсько/
го простору; відсутністю в психології твердої й адекватної методо/
логії, що зробила б її такою нечутливою до зовнішніх соціальних
впливів, як природничі науки; «позитивістською перенапругою»,
що породжує розчарування в позитивізмі. Основну причину кри/
зи психології автор вбачає у загальній кризі раціоналізму, що охо/
пив усю західну цивілізацію: «В умовах загальної кризи раціо/
налізму межі між науковою психологією й системами знання (або
оман), які ще недавно вважалися несумісними з наукою, уже не 
є непроникними» [11; 9].

Якщо ж поглянути на перелічені проблеми, то можна знайти
спільну їхню причину у тому, що психологія страждає від дискрет/
ності фактуальної площини. Необхідна вимога атомізму в науково/
му аналізі («нельзя объять необъятное») іноді перетворюється на
тенета. Особливо в тому разі, коли порушується цілісність «аналі/
зу за одиницями» й відбувається її заміна на «аналіз за елемента/
ми» (Л. С. Виготський, О. Г. Асмолов). Звичайно, специфіка на/
укового пізнання та його винятковий характер не ставляться під
сумнів, однак неспростовним є те, що людина у пізнанні навколиш/
нього світу спирається на різні форми пізнавальної діяльності. Крім
наукового, існує буденне, релігійно/містичне та емоційно/ціннісне
пізнання. Кожне має свою специфіку, але по/різному «вичерпує»
факти з реальності.
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Так, наукове пізнання спирається на організовані й сплановані
методи одержання знань і передбачає постійну верифікацію одер/
жуваних знань загальнолюдською практикою й експериментом.
Його мета — опис, пояснення й прогнозування подій та явищ світу
на основі законів, що їх відкривають. Обов’язковою вимогою, що
вкорінена ще декартівськими «Міркуваннями про метод», є вимога
максимально однозначного транслювання цих знань та відтворю/
ваності одержання однакових результатів різними людьми. Буден/
не «наївне» пізнання отримується в буденних формах взаємодій із
предметним світом та іншими людьми переважно індуктивним
шляхом. Його зміст становлять, здебільшого, одиничні, неуза/
гальнені факти, одержувані в індивідуальному життєвому досві/
ді. Специфікою цієї форми пізнання є те, що воно ґрунтується на
суб’єктивній статистиці збігів або на обмеженій кількості спосте/
режуваних подій, а тому вони є несистематизованими й, здебіль/
шого, недостатньо відрефлексованими та усвідомленими. Ще од/
на форма — релігійно/містичне пізнання — спирається на віру,
апелює до віри, а тому має переважно гіпотетико/дедуктивний ха/
рактер, і навіть може будуватися на системі взаємозалежних пос/
тулатів, що забезпечує обґрунтованість та систематизованість цих
знань. Слід зазначити, що це пізнання базується на «одкровенні»
(безпосередній даності «обраним» особистостям), а тому не підля/
гає емпіричній верифікації. І нарешті, емоційно/ціннісне пізнан/
ня. Воно спирається на досвід емоційних переживань особистості
та її емоційно/оцінних ставлень до дійсності. Результати, будучи
суб’єктивними, не можуть бути зафіксовані однозначно, однак
можуть виражатися в об’єктивних творах мистецтва. Специфікою
цієї форми пізнання є те, що воно припускає багатозначність ін/
терпретацій подій і явищ із позицій емоційних узагальнень і цін/
нісних відносин.

Як уже зазначалося, різні форми пізнання «вичерпують» з ре/
альності той її сегмент, котрий і зумовлює редукцію багатовимірної
площини до специфічно відповідного факту. Останнє — неуникнен/
не. Водночас, редукція у різні форми пізнання (вичерпування
різних фактів) може пролити світло на деякі згадані прояви кри/
зи. Зокрема, редукція багатовимірної дійсності до наукової й бу/
денної форм пізнання є витоками «психологічного схизису», адже
«практики» як осередок своєї діяльності мають одержувані в ін/
дивідуальному житті факти, натомість академізм тяжіє до уза/
гальнення. Редукція до наукової та релігійно/містичної форм піз/
нання є однією із причин того, що А. В. Юревич назвав «кризою
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раціональності» та активацією численних «парапсихологій». Ти/
ми самими витоками можна пояснити й створення таких систем
знання, як християнська психологія або психологія душі. Редук/
ція до емоційно/ціннісного пізнання посилила процеси, пов’язані
з постанням гуманістичної психології як самостійної наукової
площини. Останнє навряд чи можна вважати негативним, тим не
менше її відокремлення має, на наш погляд, однією з передумов
згадану редукцію.

«Велике протистояння» між природничо/науковою і герменев/
тичною парадигмами може бути пояснено тією самою обставиною:
вони вичерпують різні факти, оформлюючи їх у своїх знаково/
символьних системах, а тому, як зазначає В. А. Мазілов, «жодна
зі згаданих дисоціацій не може бути вирішена «силовим» шляхом
за допомогою «логічного імперіалізму» однієї із «півпсихологій»,
котрі виявляються «полюсами» у тій чи іншій дисоціації [6].

На неможливість трансляцій з однієї форми пізнання в іншу
вказують Л. Гараї та М. Кечкі. Вони зазначають, що експансія
природничо/наукової логіки призводить до того, що дослідження
дедалі частіше наражатимуться на недоречності. Не виправдовує
також сподівань і зворотний шлях, коли спільним знаменником
двох спрямувань проголошується не позитивістська логіка при/
родничих наук, а герменевтична логіка історичних наук. На мову
останньої неможливо транслювати той спадок відкриттів, здійсне/
них за тривалий час панування природничо/наукової психології
[3, С. 90–91].

Власне, будь/який факт можна розглядати в онтологічному 
і логіко/гносеологічному планах. В онтологічному сенсі факти —
це будь/які не залежні від спостерігача стани дійсності або події,
що відбулися. У логіко/гносеологічному плані фактами називають
обґрунтоване знання, що отримане шляхом опису окремих фраг/
ментів реальної дійсності в чітко визначеному просторово/часово/
му інтервалі. На межі цього розподілу виявляється те, що факти,
по/перше, «не належать до однієї площини — мовної, перцептив/
ної, фізичної», по/друге, не є однорідними: «…у тій множині емпі/
ричного досвіду, котрий вчені загалом і психологи зокрема звикли
називати фактами, можна виокремити різні складові» [12, С. 5].
Проте ґрунтована на постулатах позитивізму психологія досить
вичерпно визначила, що «наукові факти є областю описових на/
укових знань, це фіксовані в знаково/символьних засобах (заре/
єстровані й описані) безпосередньо спостережувані або реєстрова/
ні за допомогою приладів події і явища» [7, С. 34] .
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Неявне припущення щодо одновимірного розуміння факту
можна вважати похідною від ідеалу науковості, що почав склада/
тися у західній культурі в епоху Нового часу і передбачав перелік
процедур і вимог, обов’язкових для виконання, без котрих знання
не може вважатися істинним. Науковість почала ототожнюватися
з об’єктивністю. А отже, дослідження психічних явищ має відбу/
ватися відповідно до вимог об’єктивності, спостережуваності, де/
термінізму, пізнаванності, раціональності, можливості емпіричної
перевірки, осмисленості людського існування. Тут слід звернути
особливу увагу на співвідношення науковості й раціональності.
Раціональність — поняття, що характеризує різні форми актив/
ності людини, природні й соціальні явища з огляду на їхню до/
цільність, ефективність, гармонійність, прогнозованість, еконо/
мію затрат для досягнення мети. У сучасній філософії вирізняють
різні типи раціональності (наприклад, класичну й некласичну,
наукову й ненаукову) — залежно від обраних критеріїв оцінки сві/
домої активності людини. Отже, раціональність — категорія істо/
рична, залежна від часового контексту та культури. Водночас
«злиття» раціональності та науковості, що відбулося у Новий час,
призвело до того, що психологія понині докладає зусиль для того,
щоб подолати «комплекс неподібності» до точних наук, витоки
якого вбачають ще у картезіанстві та в рамках механістичної кар/
тини світу, в якій людину як суб’єкта пізнання та дії виключено зі
світу й протиставлено останньому.

Ідеї Декарта лягли в основу позитивістської установки, тим са/
мим остаточно узаконивши своє становище у площині методології,
у тому числі й методології психології. Успіхи математизованої фі/
зики забезпечили природничим дисциплінам славу зразка точних
наук, парадигми всього наукового пізнання. Звичайно, психологія
не могла залишатися осторонь від нових ідеалів науковості й, під/
штовхувана позитивізмом, стала орієнтуватися на експерименталь/
не природниче знання й застосовувати його методи до вивчення
свого предмета. Останнє, власне, слугувало підставами ототож/
нення у психології науковості та класичної раціональності.

Однак коли ми говоримо про психіку, свідомість або відобра/
ження як пропредмети науки, неминуче доходимо висновку, що 
в класичному розумінні науки й раціональності психологія навряд
чи зможе претендувати на гідний предмет. Усі методи психології,
що спрямовані на вивчення феномена свідомості і які задовольня/
ють умову повторюваності й універсальності, приводять до втрати
самої специфіки свідомості. Реально суб’єктивно пережитий
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досвід психічних станів найчастіше є непередаваним сторонньому
спостерігачеві й цілком залежним від характерних рис суб’єкта.
Мало того, у свідомості причина й наслідок можуть збігатися 
у часі. Феномени свідомості можуть ніколи не виноситися назовні,
а предметно/діюча свідомість, єдине доступне зовнішньому спос/
тереженню, — лише один із шарів різноманітного психічного
життя. Об’єктивно, у класичному сенсі цього слова, тобто дотри/
муючись умови безперервності досвіду, винесеності у простір 
і послідовності в часі, ми можемо вивчити лише різного роду
об’єктивації психічного життя. Невідповідність «класичної
об’єктивності» та природи психологічної проблематики спричини/
ла постання ідеалу некласичної раціональності, зміст якого може
бути ілюстрований працями Л. С. Виготського, О. М. Леонтьєва,
В. П. Зінченка, О. Г. Асмолова, в яких представлено нове розуміння
предмета психології. Ключовими принципами є принцип опосеред/
кованості психічних процесів, предметність, принцип неадаптивної
природи предметної діяльності, принцип інтеріоризації/екс/
теріоризації, визнання психологічної причинності, відмова від аб/
солютизації філогенетичних, соціогенетичних, онтогенетичних
закономірностей розвитку людини, подолання антропо/, євро/ та
лінгвоцентризму.

Однак постає питання: до якої міри наявні нині технології «ви/
робництва» факту у психології уможливлять перехід до заперечу/
ваної (наприклад, [3; 4]) трансляції фактуального поля?

Можливість останньої, на наш погляд, забезпечують ті супереч/
ності щодо процедур отримання фактів, які досить яскраво презен/
тує В. А. Аллахвердов [1].

Перша з них — «проблема неопосередкованості», а саме: з од/
ного боку, вірогідність «прямої» спостережуваності того чи іншо/
го факту представлено кожному дослідникові із самого початку,
адже дослідник завжди спирається на презентовану йому (як лю/
дині) очевидність спостережуваного факту; з іншого — навіть 
у цьому випадку дослідник не залишається цілковито об’єктивним.

Друга суперечність пов’язана з «проблемою вибору»: вибір кон/
кретного факту для його наукового опису не може бути визначений
«фактом самим по собі». Будь/яке безпосередньо спостережуване
явище ще не є науковим фактом. Безпосередньо спостережуваний
факт (наявність предмета в полі зору) не суперечить наявному на/
уковому знанню, однак і не є науковим знанням, адже будь/яка
теорія свідомо будується так, щоб не суперечити тривіальному
життєвому досвіду. Тому емпіричні факти, які є основою теорії,
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не можна розглядати як такі, що обґрунтовують цю теорію. Роз/
виток науки, за словами В. А. Алахвердова, забезпечує ситуація,
коли безпосередньо спостережуваний факт виглядає несподіва/
ним: він не суперечить наявній ситуації, але й прямо не вкоріне/
ний у неї. Однак проблема полягає у тому, що не існує способу
об’єктивного оцінювання ступеня несподіваності факту, а тому мар/
кування фактів як несподіваних чи аномальних є досить суб’єктив/
ним (зазначимо, утім: якщо з першою частиною аргументів можна
погодитися — складно заперечувати, що розвиток науки здійсню/
ється через результати, що мають наукову новизну, — то стосовно
другої виникають певні сумніви).

Третя суперечність виявляється як «проблема вичленовування»,
а саме: у фактах не утримується інформація про те, як докладно тре/
ба їх описувати. Рішення про міру деталізації під час описування
факту приймається лише самим дослідником. У процесі вибору
одиниці квантування неперервного процесу, як і в процесі виок/
ремлення інших деталей факту, варто виходити з теоретичних 
і прагматичних міркувань (однак тут, знов/таки, потрібно зробити
зауваження. Справді, міра деталізації визначається самим дослі/
дником, однак навряд чи можна погодитися з тим, що вибір одини/
ці квантування є абсолютно довільним. Суб’єктивність дослідника
врівноважується не лише теоретичними чи прагматичними мірку/
ваннями, а методологічними і методичними вимогами застосованої
процедури та експериментальною культурою дослідника. Звичай/
но, повне викладення експериментальної процедури продиктоване,
знов/таки, можливістю відтворюваності процедури. Водночас пов/
нота інформації є основою, котра дає змогу провести критичний ана/
ліз, оцінивши методологічну чистоту експерименту).

Четверту суперечність означено як «проблему перекладу факту
на мову опису»: навіть простий виклад факту будь/якою мовою мо/
же приводити до суб’єктивних перекручувань, спричинених, зокре/
ма, тим, що використання мови саме по собі накладає обмеження на
можливості опису (мова дискретна, а тому безперервні процеси одно/
значно не описуються). Крім того, як і в разі звичайного перекладу
тексту з однієї мови на іншу, вибір використовуваних слів не завжди
однозначний, а отже, нюанси описуваного явища можуть у підсум/
ку подаватися й розумітися по/різному. Неминуча тенденція до ско/
рочення запису тим більше веде до того, що викладається інтерпре/
тація факту, а не безпосередньо спостережуваний факт.

І нарешті, відбувається заміна жорстких критеріїв щодо відтво/
рюваності фактів. Ідеал класичної раціональності чітко вимагає
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відтворюваності: це одна з фундаментальних вимог до психоло/
гічного факту, тобто факт, що не відтворюється, не сприймається.
Цим, до речі, ускладнювалося введення у психологію якісних ме/
тодів обробки інформації. Адже відтворюваність фактів у такому
аналізі — найвразливіше місце. Спрямовані на інше (сутність
якісних методів полягає у тому, щоб детально вивчити один або
кілька випадків, розкрити зміст глибинних процесів, що лежать 
в основі досліджуваного феномену; науково значущим є сам факт
виявлення того чи іншого феномену, навіть якщо він має одинич/
ний прояв, а така мета спростовує нарікання щодо нерепрезента/
тивності даних і нетиповості явищ), ці методи тривалий час надто
обережно сприймалися психологами ще донедавна.

Слід також зазначити, що навіть така процедура продукування
факту, як експеримент, у психології останнім часом не тлумачить/
ся як така, що може сповна задовольнити вимоги класичної раціо/
нальності. Річ навіть не в тому, що пізнавальна стратегія природ/
ничо/наукового експерименту досить елегантна під час вивчення,
наприклад психофізіологічних особливостей чи сенсорно/перцеп/
тивних процесів, виявляється безсилою в екзистенціальному по/
шуку сенсу власного існування. Вважати, що психологічний екс/
перимент за своїми предметно/понятійними й технологічними
особливостями можна редукувати до природничо/наукового (фі/
зичного, біологічного) експерименту, є досить безпідставним і про/
сто необачним. По/перше, «тих технологій, від застосування яких
сьогодні залежить продуктивність і істинність фізичного або біоло/
гічного експерименту, у психологічному експерименті просто не/
має» [10, С. 121]. По/друге, якщо фізик або біолог експериментує
із явищами відповідної природи «прямо», «безпосередньо», то пси/
холог опиняється в іншій ситуації. Реактивність досліджуваного
завжди подається як засторога під час доведення експерименту.

Критичний аналіз численних експериментів створив підстави
для висновку: поведінка й дії досліджуваного безпосередньо не за/
лежать від експериментальної ситуації; вони опосередковуються
думками, образами, уявленнями, зрештою, усім життєвим досві/
дом індивіда, й останні можуть бути більш дієвими, аніж власне
експеримент. Один із найвідоміших прикладів, що ілюструє зга/
дану опосередкованість — хоторнський ефект.

Емпіричне узагальнення даних за допомогою методів матема/
тичної статистики також виявляє вразливість класичного ідеалу.
Якщо даних багато, то зазвичай у публікаціях вони зводяться до
узагальнених показників. Для компактного викладу, як правило,
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використовують методи статистичної обробки інформації. Статис/
тично достовірні результати лише дають підставу висунути гіпо/
тезу, що узагальнює емпіричні дані (коректне статистичне ви/
словлення виглядає так: дають підставу не відкидати її), але вони
не можуть розглядатися як доказ істинності цього узагальнення.
І що складнішими є розрахування, що тоншими є статистичні тех/
ніки, то довільнішою є інтерпретація отриманих результатів.

Отже, на наш погляд, можна говорити, що відбувається зміна
розуміння самої сутності психологічного факту, процедур його 
отримання й інтерпретації. По/перше, легітимізовано присут/
ність «суб’єкта» у цих процесах. По/друге, визнається багатови/
мірність факту, внаслідок чого та чи інша психологічна доктрина
«вичерпує» з реальності лише те, що її цікавить. Останнє стає 
й причиною можливості діалогу між підходами, й причиною неро/
зуміння одна одної, порушуючи принцип неперервності досвіду.
Виключно вдало це проілюстровано у Петренка П. Ф: «І якщо мо/
ва біхевіоризму цілком адекватна (принаймні, для нинішнього
стану психологічної науки) для опису процесу формування навич/
ки, то навряд чи з її допомогою можна описати реальність екзис/
тенційних переживань особистості або процеси емпатійного спів/
переживання. У тих площинах, де інтереси теорій перетинаються,
вони за «принципом доповнюваності» швидше задають об’ємний,
багатовимірний погляд на проблему» [8; 94].

Отже, неоднорідність психологічного факту, спричинена як ба/
гатовимірністю предмета психології, так і розмаїттям процедур
отримання, диктує, за словами В. А. Юревича, «необхідність
більш складного, аніж традиційне, та диференційованого став/
лення до них» [12, С. 12].
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УДК 159.98 О. Д. Питлюк�Смеречинська,

кандидат психологічних наук

ПСИХОКОРЕКЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ДИСПОЗИЦІЙ
ВІДХИЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСОБАМИ ПСИХОТРЕНІНГУ

В статье рассмотрены особенности личностных изменений 
и их коррекция при отклоняющемся поведении. Предложена пси9
хологическая коррекционная программа, направленная на преодо9
ление дезадаптации в условиях пенитенциарного стресса.

The article reviews the researches of identity changes characteris9
tics during imprisonment and offers psychological correction exerci9
ses aimed at overcoming disadaptation under penitentiary stress.

«Спіткнувшись раз, людина починає котитися по похилій. Так
відбувається із більшістю засуджених, і найціннішим подарунком
є звільнення з колонії», із листа колоністки Антоніни Бібікової [2].
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Наразі особливо актуальною стає проблема ефективності такого
виду покарання, як позбавлення волі. Адже ізоляція від суспільства
та перебування в специфічних умовах режиму виправної колонії
(ВК), в оточенні осіб, які характеризуються асоціальною поведін/
кою, по/різному впливають на особистість. Чи завжди позбавлен/
ня волі сприяє виправленню особистості злочинця? Яка основна
мета ВК ? Виправлення, перевиховання чи покарання? Саме на ці
та низку інших запитань дослідники шукають відповідь, пропо/
нуючи свої версії — розв’язки.

Ефективність діяльності ВК визначається результатами досяг/
нення мети, яка покладається на ці установи, що реалізують при/
значене судом покарання. Проблема мети покарання належить до
найбільш складних і гостродискусійних, оскільки від її теоретич/
ного вирішення залежить оцінка практичної ефективності засто/
сування і виконання покарання.

Нині покарання розглядається як складне поняття, в якому пред/
ставлені елементи кари, примусу, а також, в обов’язковому порядку,
переконання і перевиховання. Покарання не має на меті завдання фі/
зичних страждань чи приниження людської гідності. Найважливі/
шою його метою є виправлення і перевиховання засуджених.

Своєю чергою, виправлення і перевиховання також не тракту/
ються однозначно. Перевиховання розглядається як процес, спря/
мований на досягнення мети покарання. А виправлення, з погляду
Н. А. Стучкова, покликане змінити в позитивний бік структуру,
зміст установок і ціннісних орієнтацій особистості засудженого [7].

Попри строкатість трактування цих понять головна мета пока/
рання від цього не змінює своєї сутності. Адже виправлення і пе/
ревиховання — це дві сторони єдиного процесу, спрямованого на
те, щоб особа, яка відбуває покарання, стала соціально адаптова/
ною в суспільстві, а також особистістю, яка дотримується закону
та норм моралі.

Підвищення ефективності роботи ВК — це один із головних
чинників у боротьбі зі злочинністю. Рівень успішності цієї устано/
ви залежить від можливостей урахування індивідуальних і групо/
вих особливостей різних категорій засуджених.

Злочини відрізняються не лише за об’єктивними ознаками, а й за
особистісними чинниками. Відтак потрібно диференціювати виправ/
ний вплив відповідно до різних ситуацій і мотивів скоєння злочину.

Умови позбавлення волі по/різному впливають на особистісний
розвиток правопорушника. Довготривале перебування в середовищі
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злочинного оточення людей, специфіка спілкування з «досвідче/
ними» злочинцями призводять до неминучої перебудови структу/
ри свідомості новоприбулого в бік корпоративної свідомості злочин/
ного середовища, в якому правові цінності не посідають належного
їм місця. У процесі перебування у ВК у новоприбулого відбувається
переосмислення суб’єктивного смислу багатьох об’єктів. Досить
часто процес «змістопобудови» стає неадекватним реальному кон/
тексту життєдіяльності. Спільне утримання в одній виправно/тру/
довій колонії злочинців з різним ступенем деформації свідомості та
різними настановами призводить, зазвичай, не до виправлення, що
покладається за мету покарання, а навпаки, до збільшення кримі/
налізації, що в кінцевому підсумку може стимулювати вчинення
нових злочинів після звільнення з ВК [3].

У процесі психолого/педагогічної роботи із засудженими зав/
дання полягає у зміні спрямованості особистості — з тим, щоб зро/
бити систему її моральних правових та ідейних переконань відпо/
відною до існуючих у суспільстві норм і цінностей.

Утім, попри зміст вищеописаних принципів та властивостей
особистості засуджених, застосування суворих мір покарання до
правопорушників, зусиллями і виключно засобами силових струк/
тур не вдається зупинити стрімке зростання злочинності. Особли/
во багато коїться сьогодні насильницьких, агресивних злочинів.
Така тенденція спостерігається і в місцях позбавлення волі, де
значну частину порушень режиму утримання становлять агре/
сивні вчинки засуджених. Агресивна поведінка ув’язнених висту/
пає своєрідним індикатором ефективності роботи всієї системи
правоохоронних органів і, зокрема, виправно/трудових колоній,
оскільки здійснення агресивних вчинків свідчить про певну де/
фектність «Я/концепції», а отже, вказує на несприятливий про/
гноз щодо перевиховання та ресоціалізації засудженого.

Як свідчать приклади Німеччини, США, Фінляндії, позбавлен/
ня волі, найвища і найсуворіша міра покарання, у більшості дер/
жав, не підтверджує тезу, що зі зростанням жорстокості покаран/
ня рівень злочинності знижується. Як справедливо зауважував
Вайц Зейкер: найбільш грубим втручанням є втручання у свободу
людини [6]. Це твердження можна віднести і до міри покарання 
у вигляді позбавлення волі. Таке покарання є не лише суворим, 
а й надто дорогим, причому його дія позитивна лише в обмежених
випадках, найчастіше вона завершується негативними наслідками.
Ізоляція від суспільства тягне за собою складний і суперечливий
процес ресоціалізації після звільнення, що не завжди вирішується
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на користь особи, яка відбувала покарання. Обмежуючи кримі/
нальні можливості ув’язненого, залишається лише часткове попе/
редження здійснення ним нових злочинів, отже таке обмеження
не завжди має позитивний результат. Навпроти, умови позбавлен/
ня волі провокують здійснення низки правопорушень (насиль/
ницьких злочинів, хуліганства, злочинів сексуального характе/
ру), ставлять під загрозу здоров’я засуджених, а також сприяють
об’єднанню небезпечних злочинців, обміну правопорушним нега/
тивним досвідом і навичками. Реальне співвідношення позитив/
ного ефекту покарання у вигляді позбавлення волі з його зворот/
ними побічними впливами, імовірніше за все, схиляються не на
користь першого [6]. Причини ж цього радше полягають у недо/
статній ефективності роботи ВК.

Нами проведено дослідження особливостей змістово/процесуаль/
них характеристик особистісних змін в умовах позбавлення волі.

Отримані в результаті дослідження дані підтвердили думку про
те, що людина за «ґратами» — одна з найбільш екстремальних та
кризових життєвих ситуацій, яку можливо пережити. Адже пере/
бування в місцях позбавлення волі пов’язано із суворо регламен/
тованим порядком перебігу покарання, наявністю у засудженого
спеціального правового статусу. Зрозуміло, що перебування цих
людей у таких жорстоких умовах виправдано їхньою антисоціаль/
ною поведінкою, суспільною небезпекою, яку вони несуть оточен/
ню. Для зниження криміногенної активності в суспільстві держа/
ва змушена вдаватися до такої міри покарання. Проте головною
метою поміщення злочинців у спеціальні установи та ізоляції їх
від суспільства, як уже зазначалося, є перевиховання та залучен/
ня їх до соціально/законних умов існування. Засуджений повинен
відчувати, що навіть за «ґратами» він залишається членом су/
спільства і, як усі громадяни, користується правами і має певні
обов’язки.

Результати наших та низки інших досліджень [3; 4; 5 та ін.]
свідчать про те, що поміщення злочинця в умови ізоляції від су/
спільства сприяють виникненню і прояву пенітенціарного стресу,
який виявляється у вигляді дезадаптації, деформації окремих
особистісних утворень. Явище дезадаптації створює бар’єр у сприй/
нятті суспільно/відповідних норм і цінностей, протистоїть виправ/
но/виховному впливові колонії, а інколи призводить і до суїцидних
випадків. За результатами сучасних досліджень, у місцях позбав/
лення волі накладають на себе руки приблизно до 70 осіб. Це дуже
високий показник, якщо порівнювати його з іншими країнами
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світу [1]. Наявність суїцидної поведінки серед засуджених в умо/
вах виправних колоній досить суттєво і негативно позначається на
морально/психологічному кліматі в пенітенціарних установах 
і, зокрема, на процесі ресоціалізації засуджених.

Для вирішення завдань з оптимізації виховного впливу
пенітенціарних установ, підвищення успішності реалізації їх ос/
новної мети, актуальним стає завдання пошуку засобів, які б ак/
тивізували процеси психологічної адаптації засуджених до умов
позбавлення волі і давали змогу долати негативні явища особис/
тісних змін, що в тому разі виникають.

Відомо, що одним із таких ефективних засобів, який допомагає
скоригувати певні відхилення особистісної сфери, у тому числі
здатність до адаптації, до різних умов, є психологічна корекція.
Різноманітність її видів, багатогранність теоретичних підходів,
широкий спектр методик сприяють ефективному вирішенню бага/
тьох психологічних проблем людини, яка позбавлена на певний
час волі. У сучасній психології вже відомі приклади впроваджен/
ня таких корекційних і профілактичних заходів в умовах позбав/
лення волі [7; 3; 5; 4].

На основі аналізу літературних даних та проведеного дослі/
дження було дібрано низку корекційних вправ, що виявилися
найбільш ефективними під час роботи із засудженими для подо/
лання стану дезадаптацій в умовах позбавлення волі та оптимі/
зацій їхньої особистісної сфери.

Здійснювана нами психологічна корекція негативних особис/
тісних утворень засуджених ґрунтувалася на інтегративному
підході, комплексному застосуванні гуманістично орієнтованих
методик і включала корекцію рівня агресій, мотиваційної сфери,
навичок у спілкуванні, вироблення адекватної самооцінки, пси/
хологічної стійкості засудженого до впливу негативних індивіду/
ально/особистісних і середовищних чинників.

Критеріями ефективності психокорекційної роботи вважалися
такі ознаки: бажання засудженого усвідомити свої проблеми і ресур/
си; формування позитивного самоставлення; відкритість взаємодії 
з оточуючим середовищем; готовність до змін; здатність самостійно
приймати життєво важливі рішення; прийняття на себе відпові/
дальності; орієнтацію на вільний вибір і на майбутнє тощо [8].

Психокорекційна робота реалізувалася упродовж шести занять.
Заняття проходили у спеціально відведеному приміщенні. В умовах
виправної колонії збір групи відбувався організовано, у присутності
охоронця, тому основним завданням психокорекційного тренінгу
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було зняття напруги і налаштування учасників групи на добро/
зичливі стосунки. Для цього нами було підібрано спеціальні впра/
ви, які впливали на емоційний стан у групі і її налаштованість на
роботу. Ці вправи сприяли створенню доброзичливих відносин,
давали змогу перейти до змістової частини роботи. На цьому етапі
ми намагалися встановити контакт взаємодії, відкритості, довіри
один до одного.

Висновки щодо ефективності корекційного впливу робилися
на підставі порівняльного аналізу результатів контрольної та екс/
периментальної груп та на основі спостережень експериментатора
і повторного тестування.

У результаті здійснених заходів корекції найбільших змін за/
знала мотиваційно/ціннісна сфера, прояви різних рівнів агресії,
почуття вини та певні зміни у складі особистісних утворень.

Аналіз відмінностей між контрольною та експериментальною
групами показав, що суттєві зміни відбулися у вираженні моти/
вації схвалення, що свідчить про усвідомленість досліджуваними
асоціального характеру скоєних злочинних дій.

Отримані відмінності виявилися статистично значущими.
Психокорекційна програма позитивно вплинула на формування
мотивації схвалення досліджуваних, що свідчить про прийняття
ними тих соціальних норм, які існують у суспільстві. У переваж/
них випадках одержані показники досягли показника норми.
Оскільки програма спрямовувалась на формування навиків жит/
тєздійснення в умовах суспільства, спілкування з оточенням, ро/
зуміння своєї соціальної ролі, підвищення самооцінки, це і спри/
яло формуванню мотивації схвалення.

Певні зміни спостерігалися також і у структурі ціннісних орі/
єнтацій. Значущі зміни відбулися за такими термінальними цін/
ностями, як «упевненість у собі», «свобода», «щасливе сімейне
життя», «суспільне визнання», «продуктивне життя», «друзі»,
тобто за тими цінностями, які потрібні в процесі ресоціалізації.
Менш значимими виявилися зміни таких цінностей, як «розва/
ги», «розвиток», «щастя інших». Низькі ранги цих цінностей,
можливо, пов’язані безпосередньо з умовами перебування у ВК.
Жорсткий режим, обмеженість у поведінці і діяльності засудже/
них, суворі правила поведінки приглушують значущість вище/
вказаних цінностей.

Щодо інструментальних цінностей, то тут також були встанов/
лені суттєві зміни. Зокрема, зросла значущість таких цінностей,
як «сміливість у відстоюванні своєї думки», «самоконтроль»,
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«чуйність», «незалежність», «тверда воля», «широта поглядів»,
«терпимість», «освіченість». Спільний вплив означених ціннос/
тей на формування світогляду і поведінки засуджених утримує їх
після звільнення від повторного рецидиву, а також сприятиме
вільному вибору своєї поведінки, а значить, дасть можливість від/
мовитися від асоціальних форм поведінки.

Отже, узагальнюючи результати змін, що відбулися в системі
мотиваційно/ціннісних утворень, можна зробити висновок:
досліджувані експериментальної групи виявилися більш адапто/
ваними до умов перебування в колонії та до подальшого життя 
в суспільстві, аніж досліджувані контрольної групи. Вони більшою
мірою усвідомлюють себе особистостями, які здатні змінити себе 
в позитивний бік, розуміють можливість власного впливу на жит/
тя. У них є бажання після виходу із колонії розпочати нове життя
в суспільстві, згідно з нормами і правилами, які в ньому діють.

У структурі особистісних утворень осіб, що брали участь у тренін/
гу, відбулися також певні зміни. Констатуємо зменшення загально/
го рівня вираженості агресії, тобто засуджені більш усвідомлено
сприймають оточуючий світ. Значно меншими стали показники
рівнів фізичної агресії, роздратування, вербальної агресії, що
сприяє формуванню позитивних особистістних змін.

На постекспериментальному етапі засуджені відверто розпові/
дали про свої життєві невдачі і намагалися самостійно виробити
стратегію для подолання негативних емоційних реакцій. Досвід,
якого вони набули в процесі виконання корекційної програми,
оцінювався ними як корисний. «Мені ніколи в житті не було так
страшно, як сьогодні, здається, що я зняв маску, яку довго мене
змушувало носити життя і скоєне мною зло, тепер я зможу жити
без неї», — це слова Дениса К. якому 21 рік; він перебуває у коло/
нії три роки (засуджений за злочини у сфері обігу наркотичних за/
собів; до звільнення йому залишилося 6 місяців). Під час проведен/
ня констатуючого експерименту у нього було виявлено високий
рівень фізичної агресії, роздратування, образи та досить виразне
відчуття вини. Через це він став дуже замкнутим у собі, тримався
осторонь від колективу засуджених, виявляв острах і навіть неба/
жання залишати колонію після звільнення. Дениса дуже лякало
життя, що очікує його на волі.

У результаті корекційного впливу певних змін зазнала карти/
на життя та оцінка перспектив засуджених (див. рис.).

Зокрема, по/іншому (більш оптимістично) сприймається ними те/
перішній час і подальша життєва перспектива. Засуджені по/іншому
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оцінили період перебування в колонії. Якщо раніше цей період
вважався чітко вираженою «кризовою ситуацією», то після ко/
рекції засуджені, як правило, оцінювали його низькими балами,
але дещо вищими, ніж на етапі констатації.

Як підсумок зазначимо, що в результаті реалізації корекційної
програми встановлено два напрями її впливу: перший пов’язаний
із застосуванням індивідуалізованих заходів, спрямованих на по/
силення регулятивних функцій психіки, розвитком емоційного
самоконтролю і самоуправління; другий — нормативно/мотива/
ційна корекція, що спрямована на корекцію індивідуально/осо/
бистісної системи, норм і поведінки особистості.
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ 
З АКЦЕНТУЙОВАНИМИ ХАРАКТЕРАМИ

В статье углубленно рассмотрена взаимосвязь акцентуаций
характера и девиантного поведения подростков.

The article presents deep analysis of interconnection between ac9
centuated personalities and juvenile deviant behaviour.

Акцентуація особистості — це надмірна вираженість як окре/
мих рис характеру, так і їх сполучень, які є крайніми варіантами
норми, що межують із психопатіями. За умовами акцентуації ха/
рактеру особистоста властива вразливість, але стосовно певних
психотравмуючих впливів. «Місце найменшого опору» окремого
типу характеру реагує на психогенні ситуації, решта характерис/
тик зберігає свою стійкість.

Виділяють різні ступені вираженості акцентуації, на підставі чого
можна говорити про явні та приховані акцентуації характеру, які,
своєю чергою, можуть переходити одна в одну. На це впливає багато
чинників, у тому числі соціальне оточення підлітка, особливості
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сімейних взаємин і виховання, активність, діяльність особистості
тощо [1].

Акцентуйованим особистостям властива готовність до особли/
вого соціально/позитивного чи соціально/негативного розвитку.
Немає чіткої межі між особистостями з акцентуйованим і неак/
центуйованим характерами. Йдеться не про патопсихологію, 
а про цілком здорових дітей, у яких яскраво виражені риси певно/
го характерологічного типу. На відміну від психопатій, акценту/
ації не є захворюваннями, а належать до варіантів норми. Їх мож/
на відрізнити від психопатій за такими ознаками: 1) акцентуації
виявляються здебільшого у підлітковому віці, а психопатії — спо/
стерігаються протягом усього життя; 2) прояви особливостей ха/
рактеру при акцентуаціях бувають лише у певних психогенних
ситуаціях, при психопатії — незалежно від ситуацій; 3) при ак/
центуації характеру рідко виникає соціальна дезадаптація й мож/
ливе повернення до норми, при психопатії соціальна дезадаптація
буває значно частіше; 4) при акцентуації порушення поведінки,
тобто декомпенсації, виявляються як відповідь на чітко визначе/
ний тип психотравмуючої ситуації, при психопатії — при будь/
яких психотравмах, а іноді й без видимих причин.

У разі акцентуації характеру природні реакції підліткового ві/
ку — реакція емансипації, угрупування, захоплення, реакції, зу/
мовлені сексуальним потягом, — можуть набувати патологічного
характеру різного ступеня вираженості. Ці відхилення можуть
бути тимчасовими, зумовленими органічними змінами підлітко/
вого віку або ситуацією, яка зачіпає найуразливіші місця даного
типу акцентуації.

Під час патопсихологічного обстеження підлітків з акцентуа/
ціями та психопатіями потрібно приділяти увагу діагностиці типу
акцентуації, визначенню ймовірності її переростання у психопа/
тію, а також схильності підлітка до делінквентності та адитивної
поведінки; вивченню самооцінки обстежуваних, їхнього рівня до/
магань, особливостей прогнозу подальшого розвитку особистості
та їхнього життєвого шляху; бажано виявити особливості реакцій
у ситуації фрустрації, наявність ознак тривожності й агресії.

Підліткам, особливо з акцентуйованими характерами, влас/
тиві відхилення від норм поведінки. А. Є. Личко, характеризую/
чи різні типи підліткових акцентуацій характеру, звертає увагу
на наступні девіації поведінки. Зокрема, для гіпертимного типу
властивими є порушення адаптації, що виникають у разі спроби
ввести таких підлітків у строго регламентований режим, обмежити
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їхню активність, під час виконання монотонної діяльності на са/
моті. Вони навмисне порушують правила поведінки, виявляють
схильність до самовільних відлучень з дому, а також, хоч і рідко,
спалахують роздратуванням, агресією, гнівом, прагнучи подола/
ти пресинг оточуючих.

У виборі знайомих вони нерозбірливі, легко потрапляють у сум/
нівні компанії; полюбляють пригоди, ризик, авантюри; легко ви/
являють схильність до алкоголізації та переоцінювання особистих
можливостей; без вагань залізають у борги, полюбляють шикарно
жити, вихвалятися.

Представники циклоїдного типу акцентуації в умовах сумних
подій виявляють пригніченість, сповільненість реакцій і мислен/
ня. У фазі пригніченого настрою помічається зниження праце/
здатності, втрата інтересу до навколишнього світу; малі невдачі та
неприємності переживаються тяжко і можуть призвести до думок
про свою провину, неповноцінність. Докори, зауваження сприй/
маються із роздратуванням, грубістю, гнівом. Від цього типу тем/
пераменту можна провести паралель до такого психічного захво/
рювання, як маніакально/депресивний психоз.

Підлітків лабільного типу акцентуації до декомпенсації можуть
призвести емоційне відкидання з боку значущих осіб і втрата рідних.
Декомпенсація виявляється в посиленні емоційної лабільності, напа/
дах плачу, спадах настрою, можливі спроби суїцидів, втечі з дому.

Головними рисами підлітків астено/невротичного (психас/
тенічного) типу акцентуації є підвищена втомлюваність, роздрато/
ваність, схильність до іпохондричності. До декомпенсації призво/
дить необхідність змагань у навчанні й інших видах діяльності. 
У разі втоми виявляються спалахи роздратованості, яка з легкіс/
тю може переноситися на оточення; з незначного приводу посилю/
ється стурбованість станом свого здоров’я. У таких акцентуантів
можливий розвиток неврастенії.

Для підлітків сенситивного типу акцентуації не характерні особ/
ливі відхилення в поведінці, однак їм властиві підвищена сором’яз/
ливість і переживання власної недостатності, особливо це стосуєть/
ся прояву сексуальних потягів. На підставі цього можуть виникати
і зміцнюватися психологічні комплекси неповноцінності.

Підлітковий період є найважчим для шизоїдного типу акцен/
туацій. Упадає в око замкнутість шизоїдів. Вона поєднується з не/
достатньою інтуїцією: невмінням відчути чужі переживання,
адекватно ставитися до себе, відгукнутися на радість чи смуток ін/
ших, зрозуміти образу, хвилювання. Слабкість інтуїції і співчуття
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створює враження холодності й черствості. Їхні вчинки часто
жорстокі, але вони зумовлені не бажанням отримати насолоду від
чужих страждань, а нездатністю відчути страждання інших. Внут/
рішній світ таких підлітків завжди прихований для найближчого
оточення, особливо дорослих, вони бурхливо реагують на прагнен/
ня увірватись у їхні захоплення, фантазії, хобі. Проявляють афек/
тивні реакції з приводу існуючих соціальних правил, порядків.
Міркування такі довго виношуються і неочікувано реалізуються 
в рішучих діях і публічних виступах конфліктного характеру. Алко/
голізація і наркоманізація трапляються рідко, частіше як «комуні/
кативний допінг», однак ризик токсикоманічної поведінки у ши/
зоїдних підлітків високий.

Епілептоїдний тип акцентуації характеризується схильністю
до тужливо/злісного настрою з наростаючим роздратуванням, до
дисфорії. Їм властива афективна (вибухова) поведінка, напружений
стан інстинктивної сфери, що інколи досягає аномальних потягів,
інертність. Головною рисою епілептоїдів є схильність до поступової
концентрації роздратованості та пошуку об’єкта, на якому можна
було б зігнати злість. Ці стани можуть тривати годинами, інколи
добами, поступово наростаючи і повільно послаблюючись. Типо/
вими рисами є ригідність, важкість, тягучість мислення та
емоційна інертність, педантичність і прискіпливість в особистому
житті. Вони схильні до консерватизму, з підозрою ставляться до
всіх нововведень. Привід для гніву в епілептоїдних підлітків мо/
же бути незначний. Емоційні спалахи часті й тривалі. Прагнення
до лідерства виявляється в прагненні влади над однолітками. За/
хоплений владою, такий підліток втрачає контроль над собою,
пригноблює інших так, що у них виникає обурення, яке призво/
дить до бунту. Декомпенсація виявляється, здебільшого, в посилен/
ні жорстокості, ревнощах до молодших членів сім’ї. Хобі: азартні
ігри, пристрасть до збагачення, колекціонування матеріальних
цінностей. Є загроза формування хронічного алкоголізму. На ос/
нові цього типу в умовах асоціального оточення формуються пра/
гнення до безтурботного життя, ухиляння від праці, бажання жити
сьогоднішнім днем, будь/якими засобами отримувати задоволення
й розваги, повна байдужість до моралі та майбутнього. Епілеп/
тоїдна акцентуація може бути основою для гострих афективних ре/
акцій, правопорушень і злочинності.

Підліткам істероїдного типу акцентуації властиві безмежний его/
центризм, жага постійної уваги до себе, захоплення, подиву, спів/
чуття до власної персони, бажання бути в центрі уваги. З метою
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привернути до себе увагу вони можуть використовувати навіть по/
рушення поведінки: прогули, небажання працювати, вчитися,
ризиковані вчинки, втечі з дому, які розпочинаються з дитячих
років, суїцидальність (спроби демонстрації суїцидів, суїцидаль/
ний шантаж). Як правило, вони не бувають безпосередніми учас/
никами конфліктної ситуації, проте часто стають організаторами
конфлікту, зіштовхуючи конкурентів між собою. Конфлікти мо/
жуть стати сенсом їхнього існування, оскільки дають їм постій/
ний привід для милування своїми стражданнями чи своєю стій/
кістю. Їхня поведінка скеровується емоціями і неусвідомленими
спонуками. Алкоголізація, наркоманія в істероїдних підлітків
має також демонстративний характер.

Нестійкий тип акцентуації характеризується відсутністю волі,
особливо, коли мова йде про навчання, виконання обов’язків, до/
сягнення мети. З перших класів відсутнє бажання вчитися, але
дуже рано простежується потяг до розваг. Підлітковий вік допов/
нюється більш сильними і гострими відчуттями: в хід ідуть хулі/
ганські вчинки, алкоголізація, наркоманія. Вживати алкоголь
починають з 12–13 років і завжди в компанії асоціальних това/
ришів. Рідня для них — джерело засобів розваги, отримання для
цього коштів. Реакція групування проявляється в ранньому тя/
жінні до вуличних асоціальних компаній, які перетворюють їх 
у знаряддя скоєння правопорушень і злочинів. Перебування в асо/
ціальних групах призводить до набування раннього сексуального
досвіду. Сексуальне життя, як і алкоголь, стає джерелом розваг.
Вони байдужі до свого майбутнього, живуть сьогоденням.

Підлітки конформного типу акцентуації проявляють постійну го/
товність підкорятися голосу більшості. Життєве правило — думати,
«як усі», діяти, «як усі». Вони не можуть протистояти своєму 
оточенню, а тому в асоціальних групах швидко засвоюють їхні
звички й манери, стають носіями їхніх негативних моральних цін/
ностей. Конформні підлітки «за компанію» легко спиваються, скою/
ють правопорушення, злочини, вступаючи в конфлікт з найближ/
чим оточенням та суспільством. Їхня конформність поєднується 
з некритичністю: все, що надходить зі звичних каналів інформації,
сприймається як істина. Реакція емансипації проявляється лише
тоді, коли значущі дорослі прагнуть відірвати підлітка від звичного
для нього середовища однолітків. Слабке місце в конформному ха/
рактері — несприйняття різких змін у житті та діяльності. Ломка
життєвого стереотипу, позбавлення звичного оточення може стати
причиною гострих переживань та внутрішніх конфліктів [2; 3; 4].
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Для виявлення акцентуацій характеру у підлітків та молодших
школярів нами проводилися дослідження з учнями 3, 7 та 9 класів
міської та сільської школи (95 учнів). Результати дослідження за/
свідчують:

1) майже всім досліджуваним властиві акцентуації характеру,
але яскраво проявляються лише деякі типи акцентуацій;

2) у молодших школярів сільської школи чітко виражені, в основ/
ному, два типи; у міських учнів — чотири типи акцентуацій;

3) домінуючими типами акцентуацій характерів у всіх учнів 
є гіпертимний (26–70%), лабільний (16–20%), емотивний
(10–25%), психастенічний (10–15%);

4) для всіх типів акцентуації характерним є прояв агресивнос/
ті; переважає вербальна агресія, а також виявляється агре/
сія образи, підозрілості і почуття провини [5].
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ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ
КОЛЕКТИВНОСТІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 

В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ СТУДЕНТІВ

Статья посвящена проблемам профессионального самоопре9
деления молодежи на этапе обучения в вузе. Рассмотрены коллек9
тивность и индивидуальность как объективные и субъективные
реалии, а их взаимодействие как сбалансированный (гармонич9
ный) и разбалансированный (конфликтный) процеcс.
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The article is dedicated to the young peoples professional self9iden9
tification problems during the high9school study period. Collective na9
ture and individuality are considered as objective and subjective real9
ities, and their interaction is investigated as balanced (harmonic) or
unbalanced (conflicting) process.

Професійне самовизначення та події, що відбуваються під час на/
вчання у вищих навчальних закладах, дуже важливі для подаль/
шого життя, бо саме в цей період відбувається усвідомлення сту/
дентами своїх професійних інтересів, формування мотивів і цілей
майбутньої діяльності, формування системи взаємозв’язків та від/
носин, стилю діяльності та загальної спрямованості життєвого шля/
ху особистості. Основним напрямом у професійному самовизначенні
є більш глибоке осмислення особистості як суб’єкта життєдіяль/
ності та життєтворчості, вивчення особистості як індивідуальнос/
ті, виявлення механізму взаємодії колективності та індивідуаль/
ності в структурі особистості студента.

Взаємодія індивідуального та суспільного у формуванні особис/
тості вивчається в руслі більш широкої, але традиційної для психо/
логії проблеми соціалізації та самореалізації особистості в умовах
спільної діяльності та спілкування. Процес соціалізації носить
універсальний характер, особистість розвивається всебічно як ці/
лісність, як система взаємодії таких, що складають людську при/
роду, структурних утворень. В якості важливих складових до неї
входять визначення свого місця в системі життєдіяльності та різ/
номанітних відносин, вибіркова спрямованість на засвоєння со/
ціального досвіду, його активне відтворення в спільній діяльнос/
ті, свідома постановка завдань, тобто те, що часто визначається як
особистісне самовизначення, у структурі якого взаємодія колек/
тивності та індивідуальності подана двома аспектами: самотво/
ренням та самореалізацією.

Самотворення (самовиховання) — це колективний початок, ос/
кільки пов’язане з усвідомленням та оцінюванням змісту колек/
тивного, з акумуляцією та трансформацією соціального досвіду;
самореалізація (самоактуалізація, персоніфікація) — це індивіду/
альний початок, оскільки орієнтований на актуалізацію суттєвих
сил особистості, її пізнавального ціннісно/орієнтованого та твор/
чого потенціалу (О. В. Киричук) [4].

Складність і різноманітність проблем взаємодії колективного та
індивідуального ставить низку питань, що потребують першочерго/
вої відповіді: «Яка суть, який конкретний зміст понять «колектив/
ність» й «індивідуальність»? У чому полягає прояв співвідношення
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цих понять у структурі особистості? Які функції взаємодії колек/
тивності й індивідуальності по відношенню до зовнішнього (людей,
соціальних груп, суспільства) та внутрішнього світу (формування
самосвідомості, соціальних установок, ціннісних орієнтацій, моти/
вів поведінки)? Які зовнішні фактори та внутрішні умови розвитку
колективності та індивідуальності в структурі особистості? При
яких зовнішніх та внутрішніх детермінантах відбувається їх де/
формація («сповзання» до конформізму або індивідуалізму)? Який
зміст та форми педагогічного управління цим процесом?

Перш ніж робити спробу встановлення механізму взаємодії ко/
лективності та індивідуальності в професійному самовизначенні
студентів, потрібно визначити вихідні поняття «індивідуальність»,
«колективність», їхню сутність і конкретний зміст.

У сучасній філософській літературі під терміном «колектив/
ність» розуміється інтегральна якість, яка є основою об’єднання
людей в асоціацію, або показник високоорганізованої спільності
людей. У літературі немає загальноприйнятого визначення, ко/
лективності, почасту спостерігається прагнення авторів звести це
поняття до поняття «спільність» або, навпаки, звузити — до по/
няття «колективізм», немає єдності авторів і щодо трактування
взаємозв’язку колективності з категоріями «колектив», «колек/
тивізм», «колективістська свідомість», недостатньо вивчені основи
систематизації змістовних, функціональних компонентів і ознак
колективності.

Уперше із загальної проблеми співвідношення суспільства та
особистості питання про взаємовідношення колективного та інди/
відуального виділене в середині 60/х років. Колективність харак/
теризувалася тоді як одна з ознак колективу — спільність дій [7].
Потім було зроблено спробу дослідити явища колективності, ви/
ходячи зі співвідношення понять «колективність» і «сумісність».
Поняття колективності визначалося через розширення поняття
сумісність. При цьому увага ще акцентувалася на тому, що суміс/
ність виникає на біологічній формі руху, тоді як колективність
виявляє себе лише на рівні соціальної форми руху. Колективність
не існує без сумісності.

Конкретно/історичний підхід до аналізу колективності дає змогу
виділити її типи, визначеність характеристик в яких окреслюється
атрибутивними доповненнями — це дійсна, ілюзорна, природна ко/
лективність. Перший тип — природна — характеризується злиттям
індивіду з природними умовами життєдіяльності, другий — ілюзор/
на — розривом індивіду з умовами життєдіяльності, але вже не 
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з природними, а історичними, для третього типу (дійсної колектив/
ності) характерним є оволодіння індивідом умовами своєї життєді/
яльності — як природними, так і соціальними.

Колективність не є зовнішньою протилежністю індивідуальнос/
ті, а суттєвим чинником розвитку особистості, але для розкриття
особливостей взаємодії колективності та індивідуальності в струк/
турі особистості потрібне, перш за все, детальне вивчення індивіду/
альності. Незважаючи на те, індивідуальність — значно менше
досліджена галузь пізнання, і тут визначилися різні точки зору,
навіть діаметрально протилежні, що говорить про зрослий інтерес
до цієї проблеми. Як міждисциплінарний науковий об’єкт інди/
відуальність приваблює увагу філософів, біологів, соціологів, пси/
хологів, спеціалістів у галузі культури, педагогів та кібернетиків.

Для розкриття змісту і структури індивідуальності філософія та
психологія останніх років спиралася насамперед на діалектику за/
гального, особливого, одиничного. У процесі відродження інтересу
до цієї проблеми в середині 60/х років специфіка індивідуальності
вбачалася лише в її одиничності, неповторності та визначалася
словами: особливість, однократність, унікальність, одиничність.

Потім розуміння цілісності індивідуальності в сенсі її автоном/
ності, вибірковості по відношенню до соціального впливу мікро/
та макросередовища дали змогу науковцям піднестися на новий
щабель аналізу її структури. Індивідуальність почала характери/
зуватися як головна системоутворювальна ознака особистості,
цілісність соціального суб’єкта в єдності загального, особливого,
одиничного. Індивідуальність, по суті, є єдність «різноманітно/
го», «багато в одному», неділимого. У цьому сенсі цінною є праця
І. І. Резвицького «Філософські основи теорії індивідуальності», 
в якій автор обґрунтував системний підхід до вивчення індивідуаль/
ності, виявив тенденцію «індивід — особистість — індивідуальність»
як об’єктивну закономірність генези людини, стверджуючи таким
чином взаємозумовленість індивідуальності та особистості; якщо
людський індивід не може стати особистістю, не засвоївши своєї
соціальної суті, то особистість не може набути свого самодіяльно/
го буття, не ставши індивідуальністю. Особистість, таким чином,
соціальна за своєю суттю, але індивідуальна за способом свого іс/
нування. Перша частина формули «індивід — особистість» не ви/
кликає сумнівів, оскільки людина народжується індивідом, пред/
ставником людського роду, біосоціальною істотою з потенційними
задатками стати особистістю в процесі соціалізації, людина не має
потреби ставати індивідуальністю, бо вона з нею народжується;
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саме тому друга частина формули «особистість — індивідуаль/
ність» має сенс лише тоді, коли йдеться про індивідуальність як
феномен вищого порядку, як яскраву індивідуальність, щось ви/
ключне. Ми, зрозуміло, не заперечуємо взаємозумовленого харак/
теру зв’язку «особистість — індивідуальність», хоча вважаємо,
що зв’язок «індивідуальність — особистість» набагато сильні/
ший, бо саме індивідуальна природа людини формує індивідуаль/
ний характер особистості [7].

Аналіз літератури показав, що для одних авторів індивідуаль/
ність — це, насамперед, природна властивість, яка виявляється на
фізичному, біологічному та соціальному рівнях життєдіяльності
людини та будь/якого природного об’єкта, тоді як, на думку ін/
ших, справжня індивідуальність — це явище рідкісне, притаман/
не не кожній людині, а тільки унікальній особистості [1; 4; 6; 8].

У науці, крім того, є думка, що особистість є відносно пізнім
продуктом суспільно/історичного та онтогенетичного розвитку,
особистість є постійним об’єктом впливу, навчання, виховання
тощо. Це твердження не зовсім правильне, оскільки, по/перше,
абсолютизується роль середовища, а людину ми позбавляємо її
особистої життєвої активності, робимо її пасивною істотою, у пов/
ному розумінні — рабом суспільно/політичної системи; по/друге,
формування особистості не може бути зведене до системи вікових
впливів на неї, а виступає як процес активного засвоєння та реалі/
зації суттєвих сил людини [8].

Індивід наслідує або, точніше, опановує свою людську природу,
втискуючись у необхідні для здійснення свого життя історичні фор/
ми діяльності, включаючись у діалог, забезпечуючи доцільні зміни
предмета сумісної їх діяльності. Людська здатність наслідування
є водночас і системоутворювальним фактором процесу життєді/
яльності людей, і способом виходу за межі наслідуваного. Розгля/
даючи особистість як присвоєну інтеріоризовану індивідом соціа/
льну якість, не можна не помітити, що остання існує в індивіді 
у трансформованому вигляді. Трансформація соціальної якості, 
в даному разі, у процесі життєдіяльності об’єкта, відбиває, влас/
не, своєрідність його життєвого шляху та індивідуальні особли/
вості. Цілком можливо погодитися з тим, що завдання/мінімум
для кожного з нас — це зберегти себе, зберегти індивідуальність,
завдання/максимум — бути повністю, цілком реалізувати свої ін/
дивідуальні сили [8].

Порівняно з філософією, психологія зі своєю наукою запізнила/
ся на двісті років, але й вона встигла створити абстракцію: людину
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взагалі, психіку взагалі тощо. Між тим, у реальному житті психіка
існує у конкретній, одиничній, надзвичайно індивідуальній формі.
У той час, коли винесена в науці за дужки індивідуальність успішно
досліджувалася літературою, образотворчим мистецтвом, театром,
кіно, для психології вона лишалася проблемою номер один. Став/
лення індивіда до себе як до суб’єкта життєдіяльності та до самої
природи цієї життєдіяльності опосередковане історично сформова/
ним засобом взаємодії індивідів. Людина відділяє себе від своєї ді/
яльності, оскільки вона одночасно є діяльністю іншого, тобто, вона 
є ще й спілкуванням. На свої дії людина дивиться очима іншого, а то/
му й сама може нібито побачити себе з боку (контролювати, коригу/
вати, спрямовувати свої дії відповідно до загальних планів і цілей).

В аналізі психологічної літератури доцільно дотримуватися
двох основних підходів до вивчення феноменів колективності та
індивідуальності. У межах одного з них індивідуальність і колек/
тивність розглядаються як об’єктивні реальності: особливо успіш/
но досліджується психофізіологічний аспект індивідуальності, де
розкриваються індивідуальні відмінності, що фіксуються на ос/
нові анатомо/фізіологічних особливостей людей, основних влас/
тивостей нервової системи та темпераменту.

У процесі розвитку психології індивідуальних відмінностей
склалася низка наукових традицій у цій галузі. Перш за все, це гу/
маністичний підхід до пізнання індивідуальності людини, відобра/
жений у визнанні цінностей будь/яких індивідуально/психо/
логічних особливостей і відповідності самоцінності людини, пошук
шляхів усебічного розвитку людини, традиції природно/наукової
орієнтації, у пізнанні індивідуальності, що передане в теорії психо/
логічних властивостей вищої нервової діяльності як основа індиві/
дуально/психологічних відмінностей, пріоритетне значення експе/
риментальних методів дослідження в пізнанні психологічних
особливостей окремої людини, традицій цілісного вивчення інди/
відуальності як дослідницького феномена, що виявляється в роз/
гляді природно/ та соціально зумовлених якостей людини, в їхній
неперервній єдності й інтегральності використання сукупності
методів і методичних прийомів у процесі вивчення різних рівнів
індивідуальності: прикладна орієнтованість диференційно/психо/
логічних знань, відбитих в розумінні індивідуальності як основи
виховання та спілкування, оптимізації різних галузей практики
відповідно до здібностей окремої людини.

У межах іншого підходу ці феномени можуть і повинні розгля/
датися як суб’єктивні реальності. Важливість дослідження
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суб’єктивної реальності відмітили чимало класиків психології: 
С. Л. Рубінштейн виходив з того, що зовнішні впливи завжди
діють лише опосередковано через внутрішні умови; Б. Г. Ананьєв
підкреслював роль індивідуальної структури особистості в утво/
ренні власного середовища розвитку; А. Н. Леонтьєв вважав, що 
у психології проблема сприйняття повинна ставитися як пробле/
ма побудови у свідомості індивіда багатовимірного образу світу,
образу реальності. За словами Б. Ф. Ломова, «психологію ціка/
вить насамперед те, яким чином соціальна програма відтворюєть/
ся і трансформується у свідомості конкретного індивіда і як вона
стає внутрішнім фактором розвитку особистості» [6; 8]. Такий
підхід передбачає руйнування давно сформованих стереотипів на/
укового пізнання, які ще донедавна здавалися абсолютно пра/
вильними, потребу переосмислення деяких методик, вироблення
свого концептуального апарату.

Неповторність людини є властивістю її індивідуальності, а не
навпаки. Людина неповторна саме тому, що є сама собою, не роз/
чиняється у зовнішньому середовищі. Зрозуміло, індивідуаль/
ність проявляється як у зовнішньому вигляді, так і у внутрішніх
якостях людини, але головним у її характеристиці є внутрішній
світ людини, його зміст і спрямованість. До того ж інтрасуб’єктив/
ний світ людини виступає не тільки як її особливий стан, але як
процес зміни її складових, причому внутрішня взаємодія, маючи
подвійну спрямованість, проходить нібито всередину самого су/
б’єкта і закінчується виробництвом продуктів (моделей, образів)
та утворенням якісно нових структур. Тобто, в нашому внутріш/
ньому світі постійно здійснюються різноманітні процеси, пов’яза/
ні з відбиттям зовнішніх впливів, із засвоєнням соціальних наста/
нов та цінностей, з виробленням програм майбутньої діяльності, 
а міра його напруження, продуктивності праці є показником ду/
ховного багатства нашої індивідуальності, її неповторності. Як ін/
дивідуальність людина має здатність до саморегулювання, само/
розвитку, самовдосконалення в межах суспільства, що має велике
значення у виявленні ролі індивідуальності в розвитку суспільства,
у визначенні механізмів суспільного прогресу. Усвідомлення люди/
ною власної індивідуальності передбачає не тільки відокремлення
себе від інших людей, а й уподібнювання до інших. Тобто, постійно
взаємодіючи, доповнюючи один одного, проходять процеси типіза/
ції та індивідуалізації особистості, оскільки людина створена так,
що, з одного боку, вона хоче бути, як усі, а з іншого — в ній спосте/
рігається постійне прагнення підкреслити свою неповторність 
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і самостійність. Виникле протиріччя між індивідуальними особли/
востями людини, її психічної діяльності та проявів її споріднених
з іншими людьми характеристик ставить індивіда перед необхід/
ністю здійснити вибір шляхів та способів реалізації свого потенціа/
лу, що можна зробити тільки в історично конкретній системі су/
спільних відносин, які формують особистість такою мірою, якою
вона формує їх. Процес взаємозміни суспільства та особистості не/
скінченний і становить діалектичну єдність.

Людина усвідомлює себе як індивідуальність завдяки саме ви/
діленню свого «Я» з навколишнього середовища, відокремленню
себе у своїй свідомості як деякого центра оточуючого світу. Тому
основним поняттям нової моделі взаємодії колективності та інди/
відуальності в професійному самовизначенні може бути поняття
«Я» як результат виділення самої себе з навколишнього середови/
ща, яке дає їй змогу відчувати себе суб’єктом своїх фізичних та
психічних станів, дій і процесів, переживати свою цілісність і то/
тожність із самою собою як відношення свого минулого, теперішньо/
го та майбутнього. Близьким до поняття «Я» в психології є поняття
«особистість» та «самосвідомість». Ці психологічні реальності
взаємопов’язані, зрозуміти природу «Я» без вивчення розвитку
особистості та самосвідомості неможливо. На думку С. Л. Рубін/
штейна, якщо не можна звести «Я» до особистості та самосвідо/
мості, то не можна їх відокремлювати одна від одної. «Я» є вира/
женням індивідуальної самосвідомості людини, усвідомленням
себе як чогось окремого, самостійного. «Я» — це усвідомлення се/
бе самим собою. Якщо індивідуальність — це особлива форма бут/
тя людини в суспільстві, то наше «Я» — це її ядро, що забезпечує
тотожність людини самій собі. Порушення індивідуального «Я»
веде до роздвоєння людини, до її самовідчуження.

Загалом, самосвідомість розглядається як система настанов,
спрямованих на себе (І. С. Кон, Р. Бернс, Г. Каплан, М. Розен/
берг). Розгляд самосвідомості як системи настанов дає змогу ха/
рактеризувати її у рамках універсального набору вимірів, які
можна застосувати до будь/якої настанови. Настанови, зокрема
самонастанови, відрізняються за змістом, стабільністю, модаль/
ністю, інтенсивністю, послідовністю, вираженістю, точністю то/
що (М. Розенберг). Центральна проблема, яка виникає під час ана/
лізу структурної організації самосвідомості, полягає у потребі
знаходження єдиних принципів і механізмів формування і по/
дальшої інтеграції окремих самонастанов у підсумкову структуру
рефлексивного «Я».
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Виходячи із цього, можна всі самонастанови особистості поді/
лити на два види: перший вид — настанови, які орієнтовані на
суспільство, колектив, інших людей та відтворюють усвідомлен/
ня, оцінювання та переживання суб’єктом своїх зв’язків з ними,
своєї значущості для них; а також соціально/типові настанови, що
відтворюють зміст колективності.

Таким чином, колективність як система настанов має три ком/
поненти: когнітивний, афективний, ціннісний.

Другий вид настанов — це настанови, які орієнтовані на само/
го суб’єкта та які виявляються через усвідомлення, оцінювання
суб’єктом своїх індивідуальних рис (побажань, потреб, здібнос/
тей, можливостей тощо). Даний феномен самосвідомості відтво/
рює зміст індивідуальності.

Вивчення колективності й індивідуальності в їхньому взаємо/
зв’язку пов’язано, перш за все, з тим, що взаємодія виступає як
інтегруючий чинник, що сприяє утворенню структур, особливістю
якого є його причинна зумовленість. Кожна з взаємодіючих сторін
виступає як причина іншої та як наслідок водночас зворотного
впливу протилежної сторони, що зумовлює розвиток об’єктів та їх/
ніх структур.

У світі, звісно, немає ізольованих речей, світ — це система взаємо/
діючих систем. Однією з таких якісно своєрідних систем є психічна
взаємодія: індивід — суб’єкт діяльності — особистість — індивіду/
альність, в якій людина — суб’єкт праці, навчання та спілкуван/
ня — опосередковує індивідуальністю зв’язок свого біологічного
та соціального, суспільного та особистісного; або система «Я» —
самосвідомість — «особистість», яка розкриває активність внут/
рішньої взаємодії елементів дискретної структури суб’єкта, внут/
рішню причинність як вплив суб’єкта на самого себе.

Ми вважаємо, що колективність та індивідуальність як об’єктив/
ні та суб’єктивні реальності, як настанови, орієнтовані на інших та
на себе, виникають майже водночас або існують одночасно. Це зако/
номірно, оскільки людина усвідомлює себе через усвідомлення най/
ближчого оточення, а через усвідомлення себе усвідомлює іншого;
у тому разі спостерігається зближення та гармонізація цих процесів.
Разом з тим, цей процес не можна кваліфікувати як односпрямова/
ний прямолінійний рух. Він містить внутрішнє протиріччя, розв’я/
зання якого стимулює становлення творчої індивідуальності. Вихо/
дячи з цього, взаємодію колективності та індивідуальності можна
розглядати як збалансований (гармонійний) або розбалансований
(конфліктний) процес. Конфліктний тип взаємодії характеризуєть/
ся перевагою або колективності, або індивідуальності.
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Гіпертрофія колективності та ігнорування суб’єктивного, осо/
бистого, індивідуального проявляється в конформізмі особистості,
відсутності власної думки, деперсоналізації та веде до знищення або
заміни суб’єктивного — об’єктивним, особистого — загальним, он/
тогенезу — філогенезом, творчості — автоматичним розвитком; аб/
солютизація індивідуальності виражається в крайньому негативіз/
мі, індивідуалізмі, в усвідомленні особистого «Я» як понадцінності,
що веде до цілковитої персоніфікації ідей, анархії та свавілля.

Гармонійний тип взаємодії передбачає розумне сполучення су/
спільних і особистісних інтересів, однаковий розвиток почуттів
«Я», «Ми», «Моє», «Наше». Мірою співвідношення колективнос/
ті та індивідуальності виступає спрямованість соціальної актив/
ності особистості як єдності відображення, вираження та реаліза/
ції колективного та індивідуального.

Ескпериментальні дослідження та загальнотеоретичне вирішен/
ня проблем взаємодії колективності та індивідуальності, розстанов/
ка смислових акцентів у даній єдності та взаємозв’язку мають безпо/
середнє відношення до розуміння закономірностей та особливостей
процесу професійного самовизначення. У професійному навчанні
перетинаються закономірності суспільно/історичного процесу та
особливості становлення індивідуальної свідомості, досягнення
єдності філогенетичного та онтогенетичного розвитку. Процес на/
вчання за змістом і напрямом детермінований соціальними цілями
та завданнями, несе важливу форму розвитку та умови існування
суспільства, відтворює та культивує потребу розвитку людської
суб’єктивності. У реальному процесі навчання має місце взаємо/
відбиття та взаємовплив різних індивідуальностей.

Одним із завдань прикладного вивчення колективності та інди/
відуальності є діагностика їхнього співвідношення та взаємодії,
вирішення якого дає змогу прогнозувати поведінку особистості 
в конкретній ситуації, здійснення потрібної корекції поведінки,
формування адекватної «Я/концепції».

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що діалектика
взаємодії колективності та індивідуальності знаходить, на наш
погляд, найбільш яскравий прояв у професійному самовизначенні
студентів. Діалектика єдиних зовнішніх та внутрішніх чинників
самовизначення виступає як основний методичний принцип, з яко/
го варто усебічно виходити для подальшого вдосконалення системи
навчання загалом та управління процесом професійного самовизна/
чення студентів зокрема.
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УДК 159.91 Ж. А. Ламбуцька

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТІ В СТРУКТУРІ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ

СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В работе представлены результаты экспериментальных ис9
следований функциональных особенностей памяти студентов
(высшего учебного заведения педагогической направленности в ди9
намике от первого до последнего курса обучения) как одного из ве9
дущих компонентов психофизиологического обеспечения готовно9
сти субъектов учебной деятельности к будущей профессии.
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The article presents the experimental research results of memory
functional peculiarities of teacher’s training college students from
the first to the last year of study, as one of the main components of
psycho9physiological readiness to their future occupation.

Реформа народної освіти в Україні, потреба в якій виникла 
з глобальною перебудовою соціального устрою суспільства, ста/
вить нові вимоги до навчання та викладання в середніх і вищих
навчальних закладах, удосконалення форм і методів навчання,
спрямованих на формування пізнавальної активності, творчого
мислення, вироблення в суб’єктів навчальної діяльності вмінь ви/
користовувати на практиці отримані знання. Першочерговим зав/
данням процесу навчання є не стільки максимальне засвоєння
навчальної інформації, скільки формування вмінь творчо мисли/
ти, самостійно набувати нових знань та доцільно застосовувати їх
у подальшій практичній роботі.

Підготовка студентів до професійної діяльності у вищій школі —
тривалий процес, який вимагає від педагогів та суспільства пев/
них моральних, матеріальних та фізичних витрат, пропорційних
тривалості процесу навчання. Залежно від того, яким буде кінце/
вий результат підготовки такого спеціаліста (рівень його готов/
ності до професійної діяльності по закінченні навчання), можуть
бути виправдані або, навпаки, не виправдані всі ті зусилля, що бу/
ли затрачені на підготовку суб’єкта професійної діяльності.

Викладач стає відтепер не стільки носієм та передавачем на/
укової інформації, скільки організатором пізнавальної діяльності
студентів, їхньої самостійної роботи, наукової творчості.

Звідси випливає, що інтенсивність навчального процесу, ціле/
спрямованого надбання якостей та досвіду, потрібних для належ/
ного забезпечення формування ефективної діяльності спеціалістів
цілого ряду спеціальностей, зокрема педагога, є невід’ємним ком/
понентом забезпечення належного рівня підготовки студентів до
професійної (зокрема педагогічної) діяльності.

Ефективність підготовки майбутніх спеціалістів в останні роки
почасти вирішується впровадженням у навчальний процес захо/
дів профвідбору до отримуваної професії, який ще на початку на/
вчання визначає відносну професійну придатність. Характеристи/
ки відносної професійної придатності — це характеристики, що
формуються та вдосконалюються в процесі навчання та виконан/
ня трудових операцій, тобто індивідуалізації процесу професійної
підготовки. Отже, у процесі підготовки спеціаліста до майбутньої
професії потрібно враховувати рівень участі та розвитку певних
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психофізіологічних функцій у забезпеченні ефективності навчаль/
но/виробничої діяльності, специфічних для кожного конкретного
її виду, що може стати критерієм оцінки рівня психофізіологічної
готовності до виконання професійних завдань.

Слід мати на увазі, що діяльність студентів є своєрідною за
своїми цілями і завданнями, змістом, зовнішніми і внутрішніми
умовами, засобами, особливістю плину психічних процесів, проя/
вом мотивації. Вона професійно направлена і є формою їхньої со/
ціальної та пізнавальної активності.

Розробка теоретико/методологічних основ суспільно/педаго/
гічної діяльності ведеться нині багатьма вітчизняними та зару/
біжними науковцями, але мірою процес професійної підготовки
педагогів ще недостатньою є об’єктом психологічних досліджень.
Тому перед дослідниками ще й нині стоїть завдання вивчення
умов та рівня формування психологічної готовності студентів пе/
дагогічних спеціальностей до професійної педагогічної діяльності
на різних етапах навчання. Актуальність проведення роботи щодо
забезпечення готовності випускників ВНЗ до професійної (зокре/
ма педагогічної) діяльності зумовлена ще й постійним зростанням
кількості вищих навчальних закладів та підвищенням вимог до
професійної підготовки молодого спеціаліста.

Отже, рівень готовності студентів до професійної діяльності
(зокрема педагогічної) по закінченні ВНЗ є важливим чинником
майбутньої майстерності і професійної адаптації молодого спеціа/
ліста. Ефективне забезпечення психофізіологічної готовності сту/
дентів до педагогічної діяльності на різних етапах навчання спе/
ціалістів педагогічної спрямованості, відстеження та оптимізація
їхнього психофізіологічного стану та проведення контролю за рів/
нем відповідності професійним вимогам є нагальною потребою на/
шого часу. Тому результати досліджень, що представлені в нашій
роботі, частково спрямовані на вирішення цих завдань.

У процесі аналізу діяльності людини, будь то професійна, на/
вчальна чи життєдіяльність, простежується той факт, що її ефек/
тивність та надійність багато в чому залежить від поточного пси/
хофізіологічного стану, на який впливає безліч як внутрішніх
чинників, які відповідають за реальний стан здоров’я та самопо/
чуття, так і зовнішніх чинників довкілля.

Вивчаючи, зокрема, умови навчальної діяльності майбутніх пе/
дагогів з усім її різноманіттям і специфічністю, а також основні
психофізіологічні функції, які забезпечують її ефективність, стає
очевидним, що серед них чільне місце посідає функція пам’яті, як
основа пізнавальних можливостей суб’єкта навчальної діяльності.
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Саме дослідження функціональних особливостей пам’яті сту/
дентів вищих навчальних закладів педагогічної спрямованості від
молодшого до старшого курсу стало предметом наших досліджень.

В експериментальних дослідженнях взяли участь студенти фа/
культету кібернетики Київського національного університету ім.
Т. Г. Шевченка, які по закінченні навчання як одну зі спеціаль/
ностей отримують кваліфікацію вчителя інформатики загально/
освітньої школи.

Нами обстежувалися студенти 1/го, 3/го та 5/го курсів (тобто
від початку навчання у вищому навчальному закладі до його за/
кінчення) — всього 59 осіб — за такими показниками: рівень без/
посередньої пам’яті (БП); рівень оперативної пам’яті (ОП); рівень
короткочасної пам’яті (КП); індекс короткочасної пам’яті (ІКП).

Використовували методику «Подвійного тесту» Л. С. Мучника
та В. К. Смирнова.

У результаті наших досліджень були виявлені певні закономір/
ності.

Порівняльний аналіз досліджуваних показників функціональ/
них можливостей пам’яті обстежуваних між курсами показав, що
від першого до третього курсу навчання у ВНЗ спостерігається ста/
тистично значуще підвищення (поліпшення) функціональних мож/
ливостей пам’яті студентів, зокрема: на 3/му курсі показники БП на
15,4% вищі, ніж на 1/му (Р < 0,04); показники ОП підвищуються на
26,35% (P < 0,002); КП покращується на 8,57% (P < 0,05), а ІКП на
3/му курсі, відповідно, підвищується на 16,12% (P < 0,005).

Крім того, на 1/му курсі навчання середній та нижче середнього
значення рівень показників БП спостерігається у 8% обстежених
студентів, ОП — у 52%, КП — у 36% студентів. У решти студентів
рівень значень досліджуваних показників перебуває на високому
та дуже високому рівнях. На 3/му курсі навчання ці показники
змінюються в бік поліпшення та удосконалення, зокрема: показ/
ники БП в усіх студентів перебувають у межах високого та дуже
високого рівнів; середньостатистичний рівень показників ОП ви/
явлений у 7,6% обстежених студентів (у решти студентів цей по/
казник пам’яті також перебуває на високому та дуже високому
рівні), середньостатистичні показники КП, нижчі за високий рі/
вень та дуже високий рівень, спостерігаються лише у 19,2% су/
б’єктів навчальної діяльності. Характерно, що на 5/му курсі на/
вчання всі досліджувані показники пам’яті вкладаються в рамки
середньостатистичних високих та дуже високих градацій.

Таким чином, можна констатувати, що від першого до останньо/
го курсу навчання у показниках функціональних можливостей
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пам’яті обстежуваних все ж спостерігаються деякі позитивні зру/
шення, пов’язані з тренуванням пам’яті, віковими особливостями,
а також умінням оперувати функціональними можливостями
своєї пам’яті залежно від умов діяльності та відповідно до завдань,
які ставлять навчальні та професійні вимоги.

Статистично значуще поліпшення досліджуваних показників
пам’яті на третьому році навчання порівняно з першим може бути
виправдане впливом таких обставин, як: повне завершення адап/
таційного періоду навчання у ВНЗ до 3/го курсу; зростанням заці/
кавленості у навчанні (студенти з низьким рівнем мотивації і не/
бажанням вчитися відсіваються, здебільшого, після першої сесії
або після 1/го курсу навчання); зростанням самоконтролю та са/
модисциплінованості (на 1/му курсі ВНЗ здебільшого втрачається
контроль за якістю навчальної діяльності, порівняно із середньою
школою, що часто/густо спричинює зниження успішності навчан/
ня колишніх медалістів/вступників на 1/му курсі навчання 
у ВНЗ); постійне всебічне тренування пам’яті протягом трьох ро/
ків навчання у ВНЗ як під час вивчення предметів, пов’язаних зі
спеціалізацією майбутньої професії, так і під час вивчення пред/
метів загльноосвітнього розвитку.

Утім, вже на 5/му курсі навчання такого зростання показників
функціональних можливостей пам’яті досліджуваних, як на 3/му
курсі вже не спостерігається, ні порівняно з третім, ні, навіть,
порівняно з першим курсами.

У жодному разі ні один із середньокурсових досліджуваних по/
казників пам’яті на 5/му курсі не перевищує середньокурсових по/
казників третьокурсників, а в низці випадків вони виявляються
нижчими. У більшості випадків спостерігається незначне підвищен/
ня досліджуваних показників функціональних можливостей па/
м’яті студентів 5/го курсу, порівняно з 1/м. Зокрема, середньокурсо/
вий показник БП на 5/му курсі на 6,13% кращий, ніж на 1/му, і на
8% гірший від 3/го; оперативна пам’ять (ОП), відповідно, на 14,86%
краща на 1/му курсі і на 9% гірша на 3/му; показник КП на 5/му
курсі на 8,57% краший від показника КП на 1/му курсі і залишаєть/
ся незмінним порівняно з 3/м курсом; індекс короткочасної пам’яті
на 4,12% перевищує показники першокурсників і на 10,34% гір/
ший, ніж показник третьокурсників. Усі наведені дані стосовно по/
казників функціювання пам’яті студентів 5/го курсу статистично
незначущі, отже, можливо говорити лише про тенденцію спрямова/
ності на незначне погіршання показників функціональних можли/
востей пам’яті студентів від середніх до старших курсів.

Причин такого явища, на нашу думку, може бути кілька.
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По/перше, за даними В. А. Сластьоніна (1976) і А. І. Щербакова
(1981), за умови п’ятирічної тривалості навчання у ВНЗ виділяють
три основні етапи становлення особистості вчителя/професіонала,
які становлять самостійні ланки в системі психолого/педагогічної
освіти. Отже, це:

— 1 етап — етап професійної орієнтації і первинної адаптації
студентів (1/й курс);

— 2/й етап — основний етап навчання, поглибленого вивчення
навчальних дисциплін і формування системи загальнопедаго/
гічних понять, умінь і навичок роботи з дітьми (2–4/й курси);

— 3/й етап — завершальний період навчання — вдосконалення
загальнопедагогічних вмінь і навичок як основи педагогіч/
ної майстерності майбутнього вчителя (5/й курс).

Виходячи з цього, можна дійти висновку, що поглиблене вивчен/
ня навчальних дисциплін на 2–4/х курсах сприяє всебічному 
і постійному тренуванню пам’яті, що і позначилося на значущому
поліпшенні показників функціональних можливостей пам’яті об/
стежуваних на 3/му курсі, порівняно з 1/м крсом. Саме на цей вік
(19–24 роки) припадає найвищий рівень розвитку функцій пам’яті.

По/друге, за суб’єктивними даними опитування, більшість сту/
дентів (приблизно 90%) на останніх курсах навчання у ВНЗ почина/
ють самостійно працювати в різних установах, часто не пов’язаних
із педагогічним процесом. Мотивація їхньої навчальної діяльності
змінює акцент на забезпеченні потрібними знаннями лише сфери
своєї сьогочасної обмеженої трудової функції. Це призводить до
звуження набутих знань згідно з відповідністю до вимог, які ста/
вить перед виконавцем його діяльність, і в якій він часто/густо біль/
ше зацікавлений, ніж у вдосконаленні різнобічних знань. Із цього
випливає обмеження у всебічному тренуванні пам’яті, а отже, і по/
гіршання її функціональних можливостей, що ми можемо спосте/
рігати у студентів на 5/му курсі. Зниження мотивації щодо навчання
та обмеження часу, виділеного на навчання у зв’язку з працевлаш/
туванням, зводить до мінімуму відвідування занять на останніх
курсах, що теж негативно позначається на засвоєнні потрібних
знань, а також на розвиткові функціональних можливостей пам’я/
ті. Студенти останнього курсу факультету кібернетики, навчальна
та трудова діяльність яких пов’язана з обчислювальними операція/
ми, що проводяться за допомогою оргтехніки, обмежують себе не
лише в можливостях різнобічного тренування пам’яті, а й у можли/
востях всебічного соціального та культурного розвитку, — через не/
достатність вільного часу, пов’язаного з навчально/трудовою
діяльністю. Цей факт підтверджено також літературними даними.
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Крім того, на показники функціональних можливостей пам’я/
ті можуть впливати такі чинники, як добові біологічні ритми, ос/
кільки в різний часовий період дня показники пам’яті будуть різ/
ними, а також різною буде тижнева періодизація працездатності
(понеділок вважається днем впрацьовування і тому психофізіоло/
гічні показники, зареєстровані цього дня, можуть бути нижчими
від аналогічних показників, зареєстрованих усередині тижня).

Отже, підбиваючи підсумок наших досліджень, можна конста/
тувати, що пам’ять виступає одним із головних чинників пізна/
вальних процесів, інтегральною характеристикою психічної діяль/
ності людини, що включається в реалізацію та регуляцію інших
психічних функцій і є складовим компонентом будь/якого пси/
хічного акту.

Функціональні можливості та розвиток функціональних особ/
ливостей пам’яті студентів інтенсивно поліпшуються від початко/
вого до середнього курсу навчання з деякою стабілізацією на остан/
ньому курсі.

Рівень розвитку пам’яті залежить від рівня інтелекту студен/
тів, уваги, віку, зацікавленості у навчанні, рівня тренування па/
м’яті, мотивації, індивідуального ставлення до майбутньої профе/
сії, а також від низки суб’єктивних факторів і особистих звичок,
які впливають на індивідуальні пізнавальні функції.

Перспектива проведення досліджень у цьому напрямі вбача/
ється у визначенні та забезпеченні сприятливих умов розвитку по/
трібних психофізіологічних функцій студентів у процесі навчаль/
ної діяльності з метою забезпечення їх професійної підготовки на
належному рівні.
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УДК 159.922 Т. І. Сила

СОЦІАЛЬНО9ПСИХОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ ОСОБИСТОСТІ 
ЯК ФАКТОР САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

В статье рассмотрены вопросы улучшения условий, необходи9
мых для еффективной самореализации молодежи. Анализируют9
ся результаты исследований становления базовых потребнос9
тей личности и их влияние на эффективность самореализации.

The article deals with questions of degradation of conditions neces9
sary for effective self9realisation of young people. It analyses the re9
search results of personality basic needs formation and their influen9
ce on self9realisation effectiveness.

Актуальність дослідження соціально/психологічних чинників
і умов самореалізації особистості студентської молоді зумовлена
тим, що одним із найважливіших джерел формування особис/
тісно/ціннісного потенціалу молодої людини є вищий навчальний
заклад, головною метою якого є забезпечення навчання, вихован/
ня і розвитку особистості.

Проблемам самореалізації особистості взагалі та молодої люди/
ни зокрема присвячено чимало робіт. Особливу увагу приверта/
ють праці Г. О. Балла, Л. А. Коростильової, С. Д. Максименка, 
А. Маслоу, К. Роджерса, C. Соломки, Є. Чорного [1; 2; 4; 6; 8 та ін.].

Самореалізація, що розуміється як здійснення індивідних 
і особистісних можливостей «Я» за допомогою власних зусиль 
і організації спільної діяльності з іншими людьми [2, с. 283], вис/
тупає як важливий критерій оцінної системи психічної діяльності
людини, відіграючи визначальну роль на всьому життєвому шля/
ху особистості.

Близьким до самореалізації є поняття самоактуалізації, яке
представники гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс)
розглядають як розкриття особистістю своїх потенцій і творчих
здібностей, подолання негативних впливів середовища, які зава/
жають її саморозвитку і самоствердженню.

Самореалізація й самоактуалізація особистості молодої людини
великою мірою зумовлюється спрямуванням освітнього процесу 
у вищому навчальному закладі. Йдеться, зокрема, про організацію
гуманістично й особистісно налаштованого процесу навчання.
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Як слушно зауважує С. Д. Максименко, «…дедалі більшого зна/
чення у реформуванні освіти надається послідовній реалізації в ній
особистісного принципу, маючи на увазі надання дієвої допомоги
повноцінному розкриттю продуктивних можливостей кожного уч/
ня (студента) в їхній індивідуальній своєрідності та стимулювання
гармонійного розвитку (і саморозвитку) особистості» [4, с. 7].

На думку Г. О. Балла, орієнтирами такої гуманістично й осо/
бистісно налаштованої освіти здатні бути поняття (і відображува/
ні ними феномени) внутрішньої свободи особистості та особистіс/
ної надійності. Коротко охарактеризуємо ці поняття.

Свобода, у найзагальнішому розумінні, визначається як «су/
купність умов, зовнішніх або внутрішніх, які сприяють (зокрема,
через усунення перешкод) гармонійному розгортанню і виявленню
різноманітних здатностей особи» [1, с. 1]. Свобода зовнішня забез/
печується суспільними умовами, тим часом як свобода внутрішня
стосується особистості, зокрема того, наскільки конкретна особа
може зовнішньою свободою оволодіти і скористатися. Крім того,
розрізняють «свободу від» (негативну свободу) та «свободу для»
(позитивну свободу), що великою мірою можуть бути розтлумачені
через категорії зовнішнього та внутрішнього локусів контролю.

Спираючись на концепції А. Маслоу та В. Франкла, Г. О. Балл
виокремлює наступні психологічні компоненти внутрішньої осо/
бистісної свободи:

— домінуюча роль потреби в самоактуалізації;
— система цінностей гуманістичної спрямованості;
— уміння саморегуляції діяльності на основі високорозвиненої

рефлексії;
— високий рівень компетентності як поєднання знань і умінь;
— реалістичне й неупереджене сприймання світу;
— характерологічні якості, що сприяють самореалізації особи

[1, с.3].
Зазначимо також, що внутрішня особистісна свобода, у кон/

тексті гуманістичної парадигми, розглядається у комплексі з мо/
ральністю та особистісною надійністю. Остання розуміється як ці/
лісна якість, що визначає готовність особи до надійного виконання
тих чи інших суспільних функцій. На ціннісно/мотиваційному
рівні особистісна надійність розкривається через відповідальність
особи, а на інструментальному — через психологічну стійкість,
тобто здатність протистояти життєвим труднощам, несприятли/
вому тискові обставин, зберігати здоров’я і працездатність у різ/
них ситуаціях випробовувань.
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Отже, теоретичний аналіз показав, що феномен самореалізації
особистості тісно пов’язаний з явищами внутрішньої особистісної
свободи, особистісної надійності, з ціннісно/мотиваційною спря/
мованістю.

На емпіричному рівні метою нашого дослідження стало ви/
вчення ціннісно/мотиваційної сфери особистості студентської мо/
лоді шляхом визначення рівня орієнтації на задоволення потреб 
у самореалізації та соціально/психологічних установок.

Методика й організація дослідження. Об’єктом дослідження
виступили студенти V курсу спеціальності «Соціальна робота»
(всього 38 осіб).

Як діагностичний інструментарій були використані: методика
діагностики особистісних і групових базових потреб [7, с. 74–76] і ме/
тодика діагностики соціально/психологічних установок особистості 
в мотиваційно/потребнісній сфері О. Ф. Потьомкіної [5, с. 641–648].

Перша згадувана методика дає змогу виявити базові потреби —
мотиватори особистості і групи. Методика включає 15 тверджень,
що відповідають п’яти групам потреб з ієрархії А. Маслоу (по три
для кожної групи). Респондентам пропонувалося здійснити осо/
бистісну оцінку кожного з тверджень від 1 до 10 балів. Обробка да/
них здійснювалася за ключем шляхом підрахування суми балів по
кожній із груп потреб. У результаті були отримані «індивідуаль/
ні» ієрархії потреб кожного зі студентів.

Друга методика мала на меті виявити ступінь вираження соціа/
льно/психологічних ціннісно/мотиваційних установок, спрямова/
них на: «альтруїзм–егоїзм», «процес–результат», «свободу–вла/
ду», «працю–гроші». Методика включає 80 запитань. Респонденти
обирали стверджувальну або заперечну відповідь на запитання, що
фіксувалося у бланку методики. Обробка «сирих» балів проводила/
ся підрахуванням позитивних і негативних відповідей за ключем.

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали за допомо/
гою програмного забезпечення SPSS, версія 10. Зокрема, викори/
стовували методи описової статистики (обчислення середнього
арифметичного та стандартного відхилення), а також факторний 
і кореляційний аналізи. Презентуємо отримані результати.

Результати дослідження та їх обговорення. За відсотковими
частками слабкої, середньої та сильної орієнтації на досліджувані
соціально/психологічні установки група опитуваних студентів
розподілилася так, як про це свідчать дані поданої далі таблиці.

Як видно з даних таблиці,та як свідчать середньоарифметичні
значення, студенти орієнтовані здебільшого на: процес (х = 6,18)
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порівняно з результатом (х = 5,11); альтруїзм (х = 6,13) порівняно
з егоїзмом (х = 3,71); працю (х = 4,58) порівняно з грошима (х = 
= 3,29); свободу (х = 6,32) порівняно з владою (х = 3,87).

Разом з цим, результати факторного аналізу за цією методикою
виявили деякі очікувані та неочікувані, проте рівною мірою ці/
каві для нашого дослідження тенденції. Зокрема, було виділено
два фактори, що складають, відповідно 34,83% і 24,41% внесків 
у загальну дисперсію.

Перший чинник поєднує в собі орієнтацію на владу, гроші, сво/
боду, результат і на працю й отримує умовну назву «матеріально/
результативна мотивація».

Другий чинник включає високий рівень альтруїстичної спря/
мованості, низький рівень егоїстичної спрямованості, орієнтацію
на процес і на працю та може бути названий «альтруїстично/про/
цесуальною мотивацією».

Як бачимо, орієнтація на результат (що визначається авторами
методики як одна з характеристик особистісної надійності) тісно
пов’язана у свідомості студентів з орієнтацією на владу і на гроші,
а орієнтація на процес (що перешкоджає результативності діяль/
ності) — з альтруїстичною мотивацією.

Привертає також увагу поєднання протилежних тенденцій, орі/
єнтованих на владу та на свободу в одному факторі. Можливо, пояс/
нення цьому можна знайти у переважній орієнтації студентів на
«свободу від», а не на «свободу для» (за термінологією Е. Фромма),
хоча, звичайно, цей зв’язок потребує глибшого емпіричного ви/
вчення, з тим, щоб робити обґрунтовані висновки з цього приводу.

Що стосується результатів діагностики базових потреб особис/
тості та групи, то виявлено, що за середніми значеннями ієрархія
потреб опитаних студентів має такий вигляд, у %:

1. Матеріальні потреби (27,83).
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2. Потреби у безпеці (26,94).
3. Міжособистісні потреби (25,94).
4. Потреби у визнанні (25,47).
5. Потреби у самореалізації (23,86).
Підрахунок відсоткових часток вибору певної групи потреб як

пріоритетних показав, що на перше місце в індивідуальній ієрар/
хії потребу в самореалізації поставило 2,8%, на друге — 13,9%, на
третє — 22,2%, на четверте — 25,0%, на п’яте — 36,1% опитаних
студентів.

Цікаві результати отримані нами під час кореляційного аналізу
даних за обома методиками. Зокрема, орієнтація на самореалізацію
має досить сильну кореляцію з орієнтацією на свободу (r = 0,606,
р = 0,001) та середню — з орієнтацією на владу (r = 0,402, р = 
= 0,038). Водночас, орієнтація на задоволення потреб у визнанні
має досить сильну кореляцію з орієнтацією на владу (r = 0,588, р =
= 0,001) та середню — на свободу (r = 0,411, р = 0,001).

Безперечно, отримані результати не можуть претендувати на
остаточні висновки. Перспективою досліджень у цьому напрямі
має стати залучення більшої кількості студентів до опитування,
з’ясування впливу чинників професійної спрямованості, віку,
статі на досліджувані характеристики у студентської молоді.

Разом з цим, описані вище тенденції дають змогу висловити
певні узагальнення та рекомендації стосовно можливої соціально/
психологічної роботи зі студентами в напрямі орієнтації їх на само/
реалізацію. Зокрема, важливою, на нашу думку, є робота з підви/
щення соціальної установки на результат. Крім того, як показали
дослідження, значимою умовою самореалізації особистості молодої
людини є її соціальна установка на свободу. А в цьому аспекті важ/
ливими видаються наукові позиції вже цитованого нами Г. О. Бал/
ла, який констатує, що «…стимулювання розвитку в масовому
масштабі якостей, характерних для внутрішньо вільної особис/
тості (таких, зокрема, як ініціативність, здатність до самостійно/
го навчання й діалогічної взаємодії з партнерами, до прийняття
рішень і взяття на себе відповідальності за них), постає при пере/
ході до постіндустріального суспільства економічною й соціаль/
ною необхідністю» [1, с. 2].
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Е. Г. Ракша

ТІЛЕСНА СВІДОМІСТЬ ДИТИНИ З ХРОНІЧНОЮ
СОМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ФОРМУВАННЯ БАЗИСНИХ

ЗАСАД ОСОБИСТОСТІ

Рассмотрена с точки зрения целостного подхода к изучению
развития ребенка связь базисных основ личности, которые обус9
лавливают психологические особенности становления личности
и специфику формирования телесного сознания, как составного
Я9образа ребенка с хронической соматической болезнью.

The relation of the basic foundations of personality has been inves9
tigated from the point of view of general approach for a child’s develop9
ment. these basic foundations stipulate psychological characteristics
of both individual’s forming and specifics of individual’s confidence as
well being a part of a self9image of a child alongside a somatic disease.

Життєва ситуація, в якій розвивається хвора дитина, залежить
від ціннісно/смислової орієнтації самої дитини та її найближчого
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оточення, від того, як дитина засвоює (присвоює) життєві цінності
та норми, у тому числі і норми/цінності стосовно своєї тілесності.
Сприймання та оцінювання своєї зовнішності впливає на самосві/
домість особистості, формування Я/образу.

Проведені лонгитюдні дослідження особливостей розвитку особи/
стості дитини (2–3, 6–7, 18–20 років) надали можливість визначити,
що психологічна структура особистості може бути охарактеризована
розвитком на відповідних вікових етапах системи базисних засад осо/
бистості — фундаментальних, провідних, узагальнених, стійких, що
визначають різноманітність психологічних особливостей людини,
форм її функціювання [4; 6; 7; 8]. Категорія «базисних засад особис/
тості» окреслює собою не частини, а емпіричні проекції цілісної осо/
бистості — це єдність взаємопов’язаних, взаємозумовлених сторін
психологічної реальності, кожна з яких виступає як форма про/
яву та фіксації цілісного досвіду особистості і слугує специфічною
проекцією цього досвіду, зумовлює особливості психічних проце/
сів та різних форм функціювання людини (спілкування, гра, на/
вчальна діяльність, трудова діяльність, творчість тощо).

Базисні засади особистості, що в нормі формуються у віці 6–7 ро/
ків, мають тенденцію зберігатися протягом життя людини і суттєво
впливати на подальший її розвиток, «слугувати основою для реалі/
зації потенційної здатності людини до універсальності… макси/
мальної реалізації сутнісних можливостей людини» [6]. Було виз/
начено показники, за якими можливо оцінити розвиток особистості
дитини, — це особистісна ціннісність, загальна структура діяль/
ності та організації змісту свідомості.

Подальші дослідження, з урахуванням у психологічному
аналізі суб’єктного підходу, показали, що до базисних засад осо/
бистості належать:

— ціннісність як характеристика найбільш значущої узагаль/
неної сфери дійсності, життєдіяльності людини, через відно/
шення до якої вона усвідомлює та стверджує своє «Я»;

— відношення «Я/Інший», що становить сферу відносин з ото/
ченням;

— здатність долати звичні уявлення про світ та себе (як реалі/
зація творчого аспекту та нескінченності людини);

— особливості функціювання свідомості, серед яких вирізня/
ються такі показники, як: організація знань про зовнішній
світ, рівень ідеальності свідомості, функція синтезу свідо/
мості, рефлексія;

— особливості функціювання діяльності.
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У кожної людини існує поєднання різних цінностей, але з пог/
ляду психологічного аналізу можливо виділити найсуттєвішу 
з них для даної людини в конкретній життєвій ситуації, яка набу/
ває для неї особливого особистісного сенсу, оскільки об’єктивно та
безпосередньо включена у життєдіяльність та буття людини. «Цін/
нісність — це та сторона дійсності, через відношення до якої дити/
на виділяє, а на певних етапах усвідомлює себе як особистість.
Для різних дітей ціннісними будуть різні сторони та відносини
дійсності. Наприклад, для одних це — пізнавальна діяльність, для
інших — практичне реальне функціювання, для третіх — спілку/
вання або відносини з іншими людьми тощо. Порівняно з мотива/
ми, ціннісність є найбільш узагальненим показником» [5; 7]. У ре/
зультаті досліджень було виділено кілька основних груп цінностей:
ціннісність відносин з оточенням; ціннісність спілкування;
ціннісність пізнання зовнішньої дійсності та навчальної діяль/
ності; ціннісність реального звичного функціювання; «синтез»
плану відносин та діяльності — «чинити добре» (з оцінним під/
кріпленням з боку дорослого); «синтез» плану спілкування та ді/
яльності — ціннісність «чинити відповідно до вимог дорослих»,
«чинити за зразком» тощо. Крім того, у дітей з одним типом цін/
нісності спостерігаються схожі й інші важливі показники розвит/
ку особистості.

Ціннісність як один із компонентів психологічної структури
особистості включає в себе взаємозв’язок вибіркового виділяння
значущої для суб’єкта певної сторони дійсності і змісту Я/образу;
зумовлює спрямованість суб’єкта на реалізацію відповідної діяль/
ності, відносин та усвідомлення себе, формування самосвідомості
особистості [13]. Теоретичні та експериментальні дослідження по/
казали, що існують дві взаємопов’язані сторони ціннісності:
об’єктивно/змістовна (включає зміст та сферу діяльності, які ма/
ють найбільше значення для суб’єкта) та суб’єктивно/особистісна
(охоплює особливості уявлень про себе, спрямованість, самосві/
домість, Я/образ).

Емпіричні дослідження розвитку дітей, які мають фізичні вади
в результаті вроджених, хронічних захворювань, вивчення їх су/
б’єктивного тілесного досвіду показали, що на певних вікових ета/
пах, залежно від індивідуальних життєвих історій, підтримки та
впливу найближчого оточення, перебігу ускладнень захворювання
тощо, формується одна з найбільш суттєвих сторін самосвідомості —
«тілесна свідомість» [14]. Крім психофізіологічних чинників,
тілесна свідомість перебуває у тісному зв’язку із соціальними та
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культурними чинниками [1]. Тілесність виступає як сфера, в якій
розгортаються екзистенціальні події. Цей аспект має велике зна/
чення для становлення особистості дитини, яка має соматичну
хворобу, з точки зору надання психологічної допомоги, супроводу
та здійснення відповідних стану здоров’я та віку дитини виховних
впливів. Сфера тілесного досвіду розглядається як невід’ємна та 
в багатьох випадках визначальна частина самосвідомості і навіть
джерело сенсу. Цікавими для нашого дослідження є уявлення 
А. Адлера, який вважав, що сенс життя є в кожної людини і фор/
мується він у своїх визначальних рисах вже до п’ятирічного віку,
хоча може бути неусвідомленим, але об’єктивно існує і пов’яза/
ний з унікальним стилем життя людини [3].

У деяких випадках суб’єктивний тілесний досвід індивіда, пе/
реживання щодо стану власного здоров’я можуть об’єктивізува/
тися в «іпохондричний дискурс» та відповідним чином впливати
на особистісний розвиток, опосередкований наявністю непродук/
тивної для життєдіяльності суб’єктивної внутрішньої картини
свого тілесного дефекта. Через іпохондричний дискурс індивід на/
магається з’ясувати для себе фундаментальний екзистенціальний
страх людини перед кінцевістю свого буття. Тому в структурі сві/
тогляду, який формується у подібній системі координат, підви/
щується самостійна цінність тіла та тілесного досвіду» [12]. За
відсутності адекватної реакції на зміни стану здоров’я, якщо інди/
від орієнтований через медичний дискурс на підвищену увагу, на
уявлення про можливі хворобливі стани та на потребу постійно
дбати про своє здоров’я, це може інтерпретуватися як індивіду/
альний поведінковий стиль, що виявляється у сенсибілізації до ті/
лесної сфери. Конструкт хвороби, внутрішня картина захворю/
вання — це індивідуальна семіотична система, яку застосовує
конкретний індивід, що хворіє, хоча певною мірою ця система по/
роджується через засвоєння ним значущої системи колективних
уявлень, уявлень безпосереднього оточення.

Теоретичні розробки, які проводили А. Ш. Тхостов, Е. М. Райз/
ман, Г. А. Арина, В. В. Ніколаєва, показали, що існує кілька ін/
формаційних метасистем, в межах яких тіло та тілесне «Я» стає
об’єктом медичного дискурсу. Нас цікавить одна з них, а саме —
інформаційна система, яка переважно пов’язана з медичною прак/
тикою — санітарна просвіта або профілактична система. Названа
система, у разі, якщо людина не страждає на хронічну хворобу,
має на меті попередження захворювань, формування практики са/
моспостереження, самодослідження, контролю за нормальними
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фізіологічними функціями тощо. Тіло стає об’єктом профілактич/
них засобів. Основна модель такої системи — профілактика «за/
грози» та відхилень від «розумної» поведінки, коли реалізується
моральна концепція здоров’я, а хвороба сприймається як пока/
рання. Але в разі хронічного захворювання відповідна інформа/
ційна система медичного опису може допомогти зменшити виник/
нення можливих ускладнень захворювання і стати для людини
«навчальним» аспектом проживання своєї хвороби з метою міні/
мізації витрат життєвих ресурсів — як фізичних, так і психоло/
гічних, соціальних, матеріальних.

Потрібні знання, які спочатку отримують батьки дитини в про/
цесі догляду за нею, а потім їх засвоює і сама дитина, можуть на/
дати відчуття відносної свободи від тривоги та страхів стосовно
стану та перебігу захворювання дитини, допомогти передбачувати
та планувати деякі життєві події. Під час проведення психологіч/
ного консультування, психотерапії та супроводу таких сімей ми
спостерігали випадки, коли вчасне інформування «виключало»
деякі ускладнення, пов’язані з «перенесенням» тривожного стану
родини на світосприйняття самої дитини, допомагало не витрача/
ти зайвий час, що у разі тяжких захворювань набуває іноді вирі/
шального значення. Таке інформування хворого визначають ще
як терапевтичне інформування.

Практичний досвід засвідчує, що навіть цей аспект може бути
продуктивним для допомоги сім’ї у досягненні повноти життя та
поліпшення якості життя самої дитини та родини загалом. Те, що
на фоні іпохондричного дискурсу для відносно здорової людини
може складатися та викликати певні негативні психологічні особ/
ливості, з точки зору побудови життєвих стратегій для ситуації
складного захворювання набуває інших якісних і кількісних ха/
рактеристик переживань за стан тілесності.

Дослідження показали, що у разі зникнення об’єктивуючого
дискурсу щодо тілесності (відсутності адекватної віку дитини ін/
формації з боку оточення) й актуалізації безпосередніх переживань
особливостей тілесного розвитку дитини утруднюється відношення
до власного тіла як до об’єкта і образи не можуть бути переведені
в єдиний чіткий образ тіла [9], що може породжувати відчуття не/
стабільності, тривоги. Це можна подолати, якщо «повернути тілу
якості об’єкта, що має зрозумілу структуру, яку можна пізнавати,
передбачувати реальні властивості тіла, які не збігаються з ідеаль/
ним суб’єктивним переживанням тілесного досвіду» [12].

Переживання повинні бути зрозумілі не тільки у теперішньому,
але й у майбутньому. Коли виникає дискурс — набір необхідних
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висловлювань, які встановлюють правила обмеженості буття тіла,
яке можна пізнавати й об’єктивувати за допомогою мови у «лінгвіс/
тичне тіло», виникає можливість долати відчуття самотності, а внут/
рішній досвід переводити у соціальну взаємодію, об’єктивуючи свою
тілесність таким чином, щоб кількість та якість переживань набува/
ла об’єктивного значення, сенсу та нормативні межі, що дасть змогу
будувати реальну продуктивну життєву стратегію спочатку за допо/
могою дорослого, потім самостійно, навчившись нести відповідаль/
ність за власні рішення і в разі потреби вчасно їх коригувати з метою
здійснення свого життєвого плану та реалізації особистого сенсу
життя. Актуальним, авторитетним у ситуації хронічного соматич/
ного захворювання та найбільш корисним відносно тіла стає медич/
ний дискурс (А. Ш. Тхостов окремо виділяє ще психологічний, мо/
ральний, містичний, дисциплінарний, гедоністичний, виробничий
та інші можливі дискурси), який передбачає самостійну значущість
тілесних переживань та виправданість піклування про тіло неза/
лежно від інших різноманітних систем цінностей і має максимальну
можливість для перетворення тіла в об’єкт.

У сучасній культурі наголошується акцент та найбільш рекла/
мується тенденція, яка формує в суспільній свідомості культ ті/
лесного розвитку та підвищеної уваги до стану свого здоров’я, яка
посилюється ще певними екологічними чинниками середовища.
За цих домінуючих умов людина, якщо не включається в систему
підкресленого піклування та підвищеної уваги до стану свого здо/
ров’я, з боку суспільного оточення може отримати негативну оцінку
своєї особистості, її можуть вважати або, наприклад, несучасною,
або лінивою — залежно від обставин. Так може виникати реальна
ситуація нав’язування з боку оточення індивіду іпохондричної по/
зиції відносно свого тіла та здоров’я як виправданої моральної по/
зиції. Іноді під цим може успішно маскуватися (свідомо, а най/
частіше несвідомо) егоцентризм, «соматичний егоїзм», ігнорування
значущих проблем і обставин, які не стосуються проблеми піклу/
вання про своє тіло, відчуження від особистісних цінностей, пере/
живань міжособистісного оточення. «Зосередженість на фізично/
му здоров’ї та ігнорування інших потреб та інтересів здійснюється
з моральним ентузіазмом» [12].

Нами було визначено дві можливі непродуктивні стратегії відно/
шення до стану свого здоров’я в разі соматичної хвороби, що викли/
кає певні, іноді суттєві тілесні зміни і впливає на формування тілес/
ної самосвідомості дитини. Перша породжує відношення людини
до свого тілесного дефекту та поводження себе таким чином, ніби
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«дефекту» не існує, тобто психологічно ігнорується факт тілесно/
го захворювання, витісняються психологічні та соціально/куль/
турні чинники реагування на це захворювання за формулою «не
приділяю цьому значення та уваги сам, не бачать цього й інші лю/
ди». Особистість за умови такого ставлення, як правило, не бере
на себе, на свою сім’ю відповідальність за те, що сталося у минуло/
му, не рефлексує на незначні життєві події та особистісні відчут/
тя, пливе за течією у теперішньому часі і не намагається передба/
чити можливі наслідки, замислитися про майбутню реалізацію
своїх уподобань і цілей, оскільки не усвідомлює свого відношення
до реального тілесного досвіду. Як показали наші багаторічні спо/
стереження за розвитком соматично хворих дітей, що підтвер/
джується й теоретичними розробками різних психологів, як зару/
біжних так і вітчизняних, така тенденція переважно складається
у випадках, коли батьки або інші значущі для дитини люди не
змогли виховати у дитини вміння об’єктивувати свій стан навіть
на рівні мови (надавати чіткі, відповідно до реальної ситуації,
оцінки свого стану) та адекватно реагувати на небажані, іноді
жорсткі реакції та оцінки з боку інших людей, особливо одноліт/
ків дитини, що формує особливості її самооцінки залежно від ін/
дивідуально/типологічних особливостей дитини та особливостей
хвороби. Друга непродуктивна стратегія реагування на життєву
ситуацію соматичного захворювання та будування життєвої перс/
пективи відповідно до обраної життєвої стратегії характеризуєть/
ся своєрідною ініціацією/дозволом: «якщо мені світ дозволив бути
саме таким, то не треба від мене очікувати іншого та вимагати
більшого; ті, кому більше пощастило, винні мені й повинні ство/
рювати умови для задоволення моїх життєвих потреб». У цьому
разі дитина не виявляє творчої та суб’єктної активності, а тільки
очікує від оточення підтримки та допомоги, робить акцент свого
розвитку не на самореалізації за допомогою інших (родини, дру/
зів, лікарів, представників державних служб тощо), а на отриманні
від рідних та суспільства умовної компенсації за свою життєву не/
компетентність. Звертає на себе увагу той факт, що подібні варіан/
ти непродуктивних життєвих стратегій безпосередньо не залежать
від складності захворювання або важких матеріальних, побутових
умов життя людини із соматичною хворобою. У багатьох випадках
(відносно більш «легких» діагнозів або кращих умов життя) дитина
може так і не засвоїти потрібних для себе та життєво важливих
способів реагування на важкі життєві обставини, не сформувати
продуктивної життєвої стратегії, життєвої компетентності. Під
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продуктивною життєвою стратегією розуміємо таку стратегію, за
умови якої дитина вирішує або наполегливо намагається виріши/
ти певні проблеми таким чином, щоб відчувалася позитивна дина/
міка або у виконанні справи, або у побудові стосунків з іншими,
або у виконанні спільної справи з іншими людьми.

У більшості сімей, в яких виховувалася дитина з важкою сома/
тичною хворобою, мало місце застосування дитиною продуктив/
них життєвих стратегій (безумовно, у разі належного медичного
супроводу), як правило, у випадках, коли члени родини приділяли
увагу не лише фізичному здоров’ю дитини, але й психологічному.
Батьки використовували складні життєві та повсякденні побутові
ситуації для рефлексії переживань, позитивної переробки можли/
вих емоційних травм дитини, виховання моральних і ціннісних
норм, формування виправданого оптимізму, підтримували прояви
активності дитини як суб’єкта життєдіяльності. Вплив типу відно/
син між дітьми та батьками в сім’ї на становлення особистості дити/
ни досить ретельно досліджено багатьма науковцями та практични/
ми психологами. У нашому дослідженні головну увагу приділяли
вивченню «проживання» сім’єю складної життєвої ситуації хроніч/
ного стресу, пов’язаного з тим, що дитина має хворобу з вітальною
загрозою. Було встановлено, що більш успішною та емоційно стій/
кою, продуктивною була взаємодія між дітьми та батьками в роди/
нах, де батьки періодично зверталися по психологічну допомогу
для самих себе, щоб посилити свій психологічний ресурс для своєї
власної реалізації та для опікування хворою дитиною. Важливим
аспектом у тому разі були родинні відносини, співучасть в яких
брали не тільки батьки, а й брати, сестри та родичі старшого поко/
ління (багатопоколінна сім’я). Складною, з психологічного погля/
ду, а також з матеріального, побутового, соціального тощо, була
життєва ситуація у неповних сім’ях — основний тягар проблем ви/
рішувала, як правило, мати дитини. У цьому разі вона, безумовно,
потребувала і психологічної допомоги, хоча досить складно органі/
зувати саму ситуацію звернення по допомогу, бо майже весь час
жінки займає саме догляд за дитиною.

Таким чином, сформована адекватно тяжкості тілесного де/
фекту суб’єктивна картина власної тілесності впливає на способи
та варіанти влаштування життєвого простору, в якому дитина
зможе задовольнити свої потреби у спілкуванні, взаємодії, твор/
чій реалізації своїх здібностей та в разі нагоди використати шанс,
не втрачаючи кожну можливість для поліпшення свого стану, як
фізичного, так і морального, душевного, духовного, відчувати по/
вноту життя і задоволеність його реалізацією.
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УДК 316.624
Н. М. Гуцуляк,

кандидат психологічних наук

ПОНЯТТЯ НОРМИ ТА ДЕВІАЦІЙ ПОВЕДІНКИ

Автором раскрываются критерии определения условной нор9
мы, а также исследуются маркеры девиантных склонностей.

In this article the author reviews criteria of defining relative norm
and studies markers of deviant inclinations.

У сучасній науці і практичній діяльності в галузях педагогіки,
психології, криміналістики, психіатрії під час характеристики 
й оцінювання певних форм поведінки вживають термін «девіант/
на поведінка». Відповідно, є різноманітні підходи до проявів де/
віантної поведінки, що утруднює її визначення. Наразі не існує ні
чітко встановленого визначення абсолютної поведінкової норми,
ні абсолютного розуміння девіації.

На думку І. С. Кона, девіантна поведінка — це система вчин/
ків, які мають відхилення від загальноприйнятої чи уявно допус/
тимої норми, чи то норми психічного здоров’я, права, культури чи
моралі. Виходячи з даного визначення, девіантна поведінка вклю/
чає дві великі категорії:

1) це поведінка як відхилення від норм психічного здоров’я,
що передбачає наявність явної або прихованої психопатоло/
гії. Так, М. Раттер підкреслює, що для оцінювання можли/
вого відхилення в будь/якій поведінці слід використовувати
декілька різних критеріїв:
— нормативи, що відповідають віковим особливостям і ста/

тевій належності дитини;
— тривалість збереження розладу;
— життєві обставини; 
— соціокультурне оточення;
— ступінь порушення; 
— тип симптому;
— тяжкість і частота симптомів;
— зміна поведінки;
— ситуаційна специфічність симптому [1];

2) це асоціальна поведінка, яка порушує певні соціальні та куль/
турні норми, особливо правові. Якщо такі вчинки відносно не/
значні, їх називають правопорушеннями, а якщо вони серйозні
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і караються законом, їх іменують злочинами. Відповідно, го/
ворять про делінквентну (протиправну) і кримінальну (зло/
чинну) поведінку [2, с. 237].

Як зазначають Б. В. Зейгарник та Б. С. Братусь [3], парадокс
сучасних уявлень про особистість полягає в тому, що ми значно
більше маємо інформації про аномалії особистості, її патологічні
відхилення, ніж про те, що, з погляду психології, є особистість нор/
мальна. Ті ж погляди, що сформовані на поточний момент у межах
зарубіжної психології на норму і патологію, є поки що недостатньо
обґрунтованими.

Поширеним є підхід, відповідно до якого норма розуміється,
насамперед, як відсутність певних виражених патологічних симп/
томів. Зрозуміло, що цей підхід, у кращому разі, окреслює межі
кола, в якому слід шукати специфіку норми, однак саму специфі/
ку не визначає. Найбільш поширеним для багатьох психологів за/
лишається поняття «норми» як чогось середнього, усталеного, як
чогось найбільш пристосованого до навколишнього середовища.
Не вирішує проблеми і так званий культурно/релятивістський
підхід, згідно з яким про наявність норми свідчить відповідність
поведінки людини нормам і правилам культури.

Як відповідь на дані точки зору в психологічній літературі спо/
стерігається поява нового підходу, а саме поява описових критеріїв
у поясненні понять «норма» і «патологія» (Е. Фромм, 1947; Г. Ол/
лпорт, 1960). Описовий підхід має переваги порівняно з щойно на/
званими підходами, оскільки намагається визначити, накінець, те
позитивне, що несе в собі нормальна людська особистість. Однак 
і він характеризується наявністю певних обмежень: 1) більшість
описів не співвіднесено з психологічним категоріальним апаратом;
2) здійснюється, як правило, опис кінцевого продукту — особистос/
ті, не залишаючи поза увагою сам процес, внутрішні закономір/
ності, рушійні сили виникнення та формування її властивостей.

Доцільно зауважити, що існують концепції, які взагалі не розгля/
дають питання нормального розвитку особистості. Така проблема,
наприклад, не існує взагалі у біхевіоризмі: поняття «нормальність»
розглядається як адаптивність, відповідність поведінки середови/
щу (Б. Скіннер, 1971). Через невбачання З.Фрейдом якісної від/
мінності невротичної особистості від нормативної та розгляд їх
мотивації на одному рівні, проблема специфіки нормального роз/
витку не розглядалася і в теорії психоаналізу.

Погляди біхевіоризму і фрейдизму викликали критику як 
у радянській психологічній літературі (С. Л. Рубінштейн, 1957;
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М. Г. Ярошевський, 1974 та ін.), так і в зарубіжній (А. Маслоу, 
Г. Оллпорт та ін.). Особливий інтерес становить концепція Г. Ол/
лпорта, що створювалася у гострій полеміці з біхевіоризмом і фрей/
дизмом і є їхнім теоретичним антиподом. На відміну від З. Фрейда,
у Г. Оллпорта саме свідоме «Я» у здорової особистості володіє основ/
ною динамічною силою та відіграє вирішальну роль в організації 
і спрямуванні людської поведінки. У своїй концепції Г. Оллпорт ви/
значає як анаболічні механізми, які забезпечують психічне здо/
ров’я особистості, так і катаболічні, патогенні. Незважаючи на те,
що ця концепція виявляє цілу низку важливих позитивних харак/
теристик особистісних, вона має і суттєві обмеження: 1) є методом
узагальнення особистих якостей відомих, творчих особистостей; 
2) не чітко усвідомлюється суть нормального розвитку особистості;
3) не здатна пояснити природу відхилень від нормального розвитку
особистості — як тривалих, так і тимчасових [3].

Жоден із названих підходів не вирішує проблеми визначення
психічної норми, і тому багато психологів взагалі намагається
уникати такої проблеми у своїй роботі. Однак вирішення її є над/
звичайно важливим і потребує пильної уваги до себе з нових по/
зицій науковців на сучасному етапі розвитку науки.

Б. С. Братусь, аналізуючи поняття «норма» і «патологія»,
стверджує, що це не сума якостей, а певний процес їх розвитку.
Цей процес, на думку вченого, може бути повною мірою зро/
зумілий не лише в поєднанні з психологічним, але й, в основному,
з моральним простором буття людини [4, с. 14–15].

Г. М. Бреслав для аналізу поведінкових проявів особистості,
які не є патологічними і водночас такими, що їх не можна розгля/
дати як нормальні, уводить термін «відхилення у формуванні осо/
бистості». Поява в поведінці невідповідних даному періодові фор/
мування особистості якостей або відсутність відповідних якостей
протягом досить тривалого проміжку часу і є свідченням відхи/
лення у формуванні особистості [5].

Нормальна поведінка, на думку С. І. Розума, — це не лише ціле/
відповідна поведінка, але й така, що відповідає вимогам і обмежен/
ням двох систем регуляції поведінки — системи конвенційних
норм і системи міжособистісних стосунків [6].

Л. О. Запорожець зазначає, що нормою потрібно вважати не
статистично середню особистість, а таку, яка в найбільш яскравій
формі втілює сутнісні характеристики людини. Науковець вва/
жає таку поведінку нормальною, вона відповідає соціально прий/
нятим моральним нормам [7].
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Аналіз девіантної поведінки як такої, що відхиляється від
прийнятих у суспільстві норм, здійснюється багатьма науковцями.
Л. І. Карпенко, А. В. Петровський, М. Г. Ярошевський у психоло/
гічному словнику визначають девіантну поведінку «як систему
вчинків або окремий вчинок, які суперечать прийнятим у суспіль/
стві правовим або моральним нормам» [8, с. 224].

Як зазначає Я. І. Гілінський, під девіантною поведінкою розу/
міють вчинок, дії людини або соціальне явище, виражене в масо/
вих формах людської діяльності, які не відповідають суспільним
нормам [9].

В. А. Балцевич та інші науковці підкреслюють, що девіантна
поведінка — це не лише поведінка, що пов’язана з порушенням
встановлених норм, законів. Часто девіантна поведінка перебуває
на межі порушення закону, але не переступає її: погана успіш/
ність, низька якість роботи, невихованість тощо [10].

В. А. Захарчук відмічає поширення розуміння поняття
девіантної поведінки як дії та вчинків окремих людей або груп,
що суперечать нормам та стандартам поведінки [11].

Девіантна поведінка І. В. Павловим визначається як поведін/
ка, в якій стійко проявляється відхилення від соціальних норм,
включаючи відхилення як корисливої, агресивної орієнтації, так
і відхилення соціально/пасивного типу [12].

Девіантну поведінку характеризують як поведінку, що відрізня/
ється від норм або прийнятих у суспільстві стандартів, які задо/
вольняють соціальні очікування. Девіантність, таким чином, поля/
гає не в самій поведінці, а в тому факті, що ця поведінка суперечить
встановленим у суспільстві правилам. Найбільш переконливо ця
точка зору викладена в «теорії ярликів» Г. Беккера (G. Becker) [13].

Ф. Патакі вважає, що існує два основних критерії девіантної
поведінки:

1) порушення діючих, соціально ціннісних норм;
2) шкода, спричинена самій «затронутій» особі і (або) суспіль/

ному благополуччю та оточуючим [14].
У своєму дослідженні ми визначаємо і дотримуємося поняття

девіантної поведінки як вчинку, дії людини, що не відповідають
офіційно встановленим або фактично сформованим соціальним
нормам даного суспільства, серед яких особлива роль належить
саме моральним нормам.
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АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ
МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ

В статье содержится глубинный анализ методологических
подходов к проблеме межличностных конфликтов.

The article provides in9depth analysis of methodological approach9
es to the question of interpersonal conflicts.

Складність феномену конфлікту як об’єкта дослідження вису/
ває високі вимоги до методологічних підходів і принципів його
вивчення. Аналіз методологічного і методичного досвіду, який 
є у різних науках, щодо вивчення конфлікту дав нам змогу вияви/
ти низку підходів, урахування яких підвищить результативність
роботи конфліктного, соціального психолога, психоаналітика.

О. О. Єршов пропонує розрізняти конфлікти, під час їх соціально/
психологічних досліджень, за їх джерелом, змістом, значущістю,
типом вирішення, формою вираження, типом структури взаємовід/
носин, соціальною формалізацією, соціально/психологічним ефек/
том та соціальним результатом [3]. Означена низка критеріїв, з одно/
го боку не є вичерпною, а з іншого, — кожна із вищезгаданих ознак,
фактично, охоплює широке коло більш конкретних.

Досить поширеним є поділ конфліктів на ділові та емоційні.
Перші виникають через досить конкретні об’єктивні причини, що
пов’язані з виконанням тієї чи іншої діяльності. Емоційний конф/
лікт перебігає у формі перманентно ворогуючих відносин між йо/
го учасниками, для яких причина знайдеться завжди. Джерелом
емоційних конфліктів є особистісні якості опонентів, психоло/
гічна несумісність. Слід відмітити, що будь/який діловий конф/
лікт може перерости в емоційний, тобто об’єкт конфлікту сам по
собі втрачає свою значущість для опонентів і тому, що формується
негативне ставлення опонентів один до одного [2, с. 29].

Залежно від ситуації та діючих сторін (суб’єктів) вирізняють
такі різновиди конфліктів: міжособистісні, міжнаціональні, орга/
нізаційні, міждержавні тощо. Якщо суб’єктом конфлікту висту/
пає одна особа, говорять про внутрішньоособистісний конфлікт.
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Конфлікти поділяють на чотири види залежно від перешкод,
які переживає особистість (колектив):

— перешкода на шляху досягнення основних цілей спільної
трудової діяльності, тобто соціально корисних результатів
праці, мобілізації зусиль членів колективу;

— перешкоди у досягненні вторинних цілей спільної трудової
діяльності, таких, наприклад, як реалізація потенціалів осо/
бистості, прагнення до творчого зростання, визнання з боку
колективу;

— протиріччя дій окремих особистостей щодо прийняття норм;
— особистісні конфлікти, у виявленні яких провідне місце зай/

мають різного роду перешкоди, які заважають взаєморо/
зумінню і сумісності [6].

Існує ще одна типологія поділу конфліктів, в якій враховують/
ся напрями комунікацій, здійснюваних у момент конфлікту:

— «горизонтальні» конфлікти, тобто конфлікти між рядовими
членами колективу;

— «вертикальні» конфлікти (між підлеглими і керівником);
— «вертикальні» конфлікти згори донизу (між керівниками 

і підлеглими).
М. Н. Корнєв [5] поділяє конфлікти на «реалістичні» і «нереаліс/

тичні». Перші вказують на існування проблемної ситуації, яка ви/
магає ефективного вирішення, а також яка вимагає від людини
ефективних пошуків та шляхів її вирішення. «Нереалістичні»
конфлікти зумовлені впливом внутрішнього особистісного стану
людини, який переноситься на міжособистісні стосунки. Це своє/
рідна проекція на іншу людину особистісних небажаних якостей.

Більшість дослідників вважає, що конфлікти є не тільки бажа/
ним, але й потрібним явищем у житті групи. Вони є дійовим засо/
бом впливу альтернативних точок зору, позицій сторін, додатко/
вої інформації.

Означене дає змогу класифікувати конфлікти відповідно до їх
впливу на розвиток групи і окреслити такі типи конфліктів:

1. Конструктивні. 
2. Стабілізуючі. 
3. Деструктивні [5].
Висуваються також специфічні підвалини для класифікації

конфліктів: застосування чи незастосування у конфліктах на/
сильства; ступінь і гострота насильства; склад і кількість сторін,
які беруть участь у протиборстві; масштаб його виявлення у житті
суспільства.

113

соціалізації особистості Розділ І



У межах функціонального аналізу класифікація конфліктів
будується за принципом їх доцільності (недоцільності). У цьому
плані розрізняють такі конфлікти: закономірні (неминучі), необ/
хідні, вимушені, функціонально невиправдані.

У зарубіжній літературі, з точки зору функцій розглядаються
два види конфліктів:

1) позитивні (конструктивні);
2) негативні (деструктивні) [8].
Вважається, що конфлікти конструктивного характеру ко/

рисні, оскільки запобігають «застою» і «змертвінню» індивіду/
альної чи групової життєдіяльності і стимулюють її рух уперед.
Радянський учений Л. І. Божович в одній зі своїх останніх праць
зазначає: «…Людина, яка постійно стикається з внутрішніми чи
будь/якими конфліктами, відрізняється невпевненістю, нестій/
кістю поведінки, нездатністю домагатися свідомо поставлених ці/
лей, але, попри ці негативні сторони, конфлікти, ускладнюючи
психічне життя людини, сприяють його переходу на нові, більш
складні рівні функціонування» [1, с. 66]. Позитивно розв’язані
конфлікти загартовують характер, стійкість поведінки, незалеж/
ність від випадкових обставин, сприяють становленню певної ста/
лої спрямованості особистості.

З погляду цілей, які обстоюють протилежні сторони, можна го/
ворити про конфлікти, що переслідують цілі: особистісні, групові,
суспільні. Залежно від емоційного стану людей, конфлікти бува/
ють з високим, помірним емоційним загостренням і без емоційно/
го загострення.

З урахуванням кількості осіб, що беруть участь у протиборстві,
розрізняють: 1) діадичні (парні) конфлікти, в яких діють дві лю/
дини (керівник — виконавець; два працівники); 2) локальні, що
охоплюють невелику кількість членів колективу; 3) загальні
конфлікти, що залучають майже усіх спільно працюючих людей;
4) міжгрупові конфлікти [7].

Наразі існує така класифікація конфліктів:
1. На етапі виникнення — стихійні, заплановані, спровокова/

ні, ініціативні конфлікти.
2. На етапі розвитку — короткочасні, тривалі, затяжні (що зай/

шли у безвихідь) конфлікти.
3. На етапі усунення — керовані, погано керовані, некеровані

конфлікти.
4. На етапі затухання конфлікту — ті, що спонтанно припиня/

ються під дією засобів, які знаходять конфліктуючі сторони; і ті,
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що вирішуються тільки через втручання зовнішніх сил (посеред/
ника, адміністрації, громадськості) [4].

У тактичному плані конфлікти бувають виправдані і невиправ/
дані (йдеться про відповідність цілям конфліктуючих сторін).

З погляду результативності, конфлікти можуть бути мобілізу/
ючою чи дезорганізуючою стороною в колективі.

З етичної точки зору, можна говорити про соціально сприйнят/
ливі або несприйнятливі форми прояву конфліктів.

У наш час існує велика кількість типологій і класифікацій кон/
фліктів, які відображають різноманітні погляди і позиції авторів.

Отже, конфлікт — це зіткнення, серйозні розбіжності, під час
яких нас збурюють неприємні почуття чи хвилювання. Конфлікт
відрізняється від засмучення тим, що в конфліктній ситуації зав/
жди є два шляхи, два варіанти поведінки. Конфлікти виникають
за будь/яких життєвих обставин і супроводжують нас від наро/
дження до самої смерті.

Отже, можна зробити висновки, що:
— конфлікт може бути активним чи пасивним, ми або самі йо/

го створюємо, або переживаємо його, коли він вже кимось
створений;

— він може бути прямим, коли скеровується на нас, або непря/
мим, якщо не скеровується на нас, але зачіпає наші інтереси;

— він може бути зовнішнім — виражатись у нашій реакції на
зовнішні обставини, або внутрішнім — реакція на нелегкий
вибір, який потрібно зробити;

— він може бути позитивним чи негативним;
— може виявлятися у формі гніву, стресу, сумніву, навіть хво/

роби.
Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що не існує

єдиного критерію та єдиного підходу до класифікації конфліктів.
Критерії поділу конфліктів на певні види і типи зумовлюються особ/
ливостями міжособистісної взаємодії, в якій виникає конфлікт,
індивідуально/типологічними якостями особистості, яка вступає
у конфлікт, інтересами, що їх обстоюють у конфлікті, тощо.
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ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ
КОНФЛІКТІВ

Психологическое здоровье является важной составляющей обще9
го благосостояния страны. Одной из причин нарушений психики че9
ловека есть наличие внутренних противоречий и конфликтов. 
В статье дан психологический анализ структуры внутрилично9
стных конфликтов.

Mental health is an important component of commonweal. Inter9
nal contradictions and conflicts are one of the reasons of mental dis9
orders. The article presents the psychological analysis of intraperson9
al conflicts structure.

У складних умовах нашого сьогодення Україна переживає важ/
кий період становлення демократичного суспільства. Нова ідео/
логія, інші соціально/економічні та політичні основи ладу вимага/
ють зміни психології людей, заміни звичних соціальних установок,
що завжди є болісним процесом для усіх категорій населення.

Зміни, що відбуваються в суспільстві, є однією з основних пе/
редумов трансформації в системі ціннісних орієнтацій людей, які
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є основою для появи конфліктів у структурі особистості. Із цього
приводу В. Ю. Бойко вважає, що кризовий стан суспільства пови/
нен знайти безпосереднє відображення у свідомості суб’єкта, адже
він… характеризується суперечливістю, незавершеністю структу/
ри ціннісних норм, установок, зразків поведінки, властивих дано/
му суспільству» [3, 59].

Інтерес до вивчення внутрішньоособистісних конфліктів зу/
мовлений не тільки потребою теоретичної розробки поставленої
проблеми, але й вимогами практики, яка потребує адекватних ме/
тодик, психотерапевтичних і психокорекційних програм, спрямо/
ваних на їх виявлення та психологічне вирішення. У зв’язку з цим
виникає потреба теоретичного узагальнення нового матеріалу, на/
копиченого в численних працях вітчизняних та зарубіжних авто/
рів, у першу чергу, — з’ясування психологічних механізмів внут/
рішньоособистісних конфліктів.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми висвітлені у низці праць
як зарубіжної (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорні та ін.), так 
і радянської та вітчизняної психології (О. М. Леонтьєв, В. М. М’я/
сищев, В. С. Мерлін, Л. І. Божович, К. О. Абульханова/Славська,
В. В. Столін, А. А. Файзуллаєв, Т. М. Титаренко, М. І. Пірен, 
Г. В. Ложкін та ін.). Змістовний аналіз тлумачень внутрішньоосо/
бистісних конфліктів дає змогу трактувати їх як зіткнення різних
тенденцій особистості, приблизно рівних за силою, але протилеж/
но спрямованих. Складовими внутрішньоособистісних конфліктів
можуть бути різні аспекти особистості, а саме: мотиви, потреби,
інтереси, цінності, почуття. На думку С. Карташова, як внутріш/
ньоособистісними утвореннями, здатними вступати у суперечли/
ві, конфліктні відношення, виступають: особистісна свідомість як
зорієнтована назовні структура мислення; самосвідомість як зорі/
єнтована сама на себе структура мислення; раціональна (логічна)
структура мислення; совість як опонуючий критично/контролюю/
чий комплекс свідомості; психоемоційний комплекс; фізіологічний
комплекс; підсвідомість; надсвідомість; «Я» як база самовизна/
чення особистості [8; 99]. Окрім цього, в особистісній свідомості
можуть, своєю чергою, виділятися достатньо автономізовані під/
структури: рольові, професійні, релігійні тощо. Самосвідомість
також може розщеплюватися на автономні підструктури, які мо/
жуть вступати у конфлікт.

Характерним для внутрішньоособистісного конфлікту є пере/
живання людиною на усвідомленому або неусвідомленому рівні
повної несумісності і протилежності актуалізованих суперечливих
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тенденцій. Однак сама наявність різних потреб, мотивів у внутріш/
ньому світі особистості ще не означає внутрішньоособистісного
конфлікту. Для його виникнення потрібно, щоб вони перебували 
у зв’язку, тобто були різноспрямованими, з тим, щоб реалізація одно/
го з них унеможливлювала реалізацію іншого. На думку В. С. Мер/
ліна, психологічний конфлікт виникає тільки у разі недостатнього
незадоволенні системи мотивів. Якщо ж не задовольняється який/
небудь окремий, ізольований, хоча і дуже активний мотив, то його
незадоволення може викликати емоційний шок, але не психоло/
гічний конфлікт [9, 54]. Як відмічає О. Г. Асмолов, суперечність,
або конфлікт між мотивами, ієрархічно пов’язаними один з одним,
виступає як механізм особливого руху в індивідуальній свідомості,
який проявляється… у співвіднесенні мотивів один з одним: деякі
займають місце підпорядковуючих собі інших…, а деякі, навпаки,
опускаються до становища підпорядкованих або навіть втрачають
свою смислоутворювальну функцію. Становлення цього руху і яв/
ляє собою становлення зв’язної системи особистісних смислів —
становлення особистості» [2, 66].

Аналізуючи чинники зіткнення двох мотивів, які утворюють
різні та суперечливі смисли тієї самої дії, В. В. Столін вважає, що
«…не тільки мотиви в строгому смислі терміну надають спрямо/
ваність людській діяльності. Ідеали, соціальні норми, власні осо/
бистісні риси так чи інакше детермінують спрямованість особис/
тості» [13, 124].

Розвиваючи думку О. М. Леонтьєва про своєрідні «вузли», які
об’єднують різні види діяльності в цілісні особистісні структури,
Н. В. Фролова вважає, що цими вузлами є ціннісні утворення [14,
34], які утворюють ядро особистості, її основу, що забезпечує ціліс/
ність індивідуального розвитку. Із цього приводу Н. І. Непомнящая
вважає, що ціннісність є не лише одним із компонентів психологіч/
ної структури особистості, а центральним: вона характеризує най/
більш значущу для суб’єкта сферу дійсності, через яку він виділяє
міст уявлення про своє «я» та визначає особливості інших компо/
нентів психологічної структури особистості, особливості психічно/
го розвитку [10, 30]. Крізь призму цінностей відображаються в мо/
тиві потреби та інтереси особистості. Тому «простором існування
особистості є духовність (ціннісні смисли), а способом здійснення
особистості є авторський вчинок» [4, 13]. Таким чином, внутріш/
ньоособистісний конфлікт може виникати лише тоді, коли в індиві/
да формується власний внутрішній світ, власна система цінностей,
тобто, у процесі становлення людини як особистості.
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Таку саму думку зустрічаємо у А. М. Айламазьян: «Особис/
тість виявляється там, де людина вступає в активне відношення
до своїх вроджених і набутих властивостей, до своїх бажань і спо/
нукань, до своїх ситуативних мотивів і починає співвідносити їх 
з більш широким контекстом, стає перед завданням вибору, необ/
хідністю подолання того чи іншого спонукання в ім’я інших цін/
ностей, інших мотивів людини» [1, 123]. Мова йде про внутріш/
ньоособистісний конфлікт. На думку Ф. Є. Василюка, «…ніяких
позаціннісних, суто «горизонтальних», «буриданових» конфлік/
тів у людини не буває. Конфлікт завжди ставить людину перед ли/
цем цінностей, постійно вимагає ціннісного вибору» [7, 110]. Тоб/
то внутрішньоособистісний — це, передусім, ціннісний конфлікт.
Звідси випливає, що вчинок, як вираз внутрішньоособистісного
конфлікту, є способом особистісного існування у світі: «Вчинок 
є основною ланкою, осередком будь/якої форми людської діяль/
ності… Він виражає будь/які відносини між особистістю і матеріа/
льним світом» [12, 384].

Цікавою із цього приводу є думка А. А. Реана, який вважає, що
все життя людини складається із вчинків, і навіть «життя в ціло/
му» можна розглядати як деякий складний вчинок [11, 8].

У процесі свого життя людина переживає різноманітні внут/
рішньоособистісні конфлікти. Але внутрішня цілісність є голов/
ною життєвою потребою свідомості, і єдиний принцип, здатний
узгоджувати різноспрямовані життєві відносини, — це принцип
цінності [6, 92]. Цінність за своєю психічною функцією є те, що
збирає, інтегрує, дає особистості цільність. У цінності особистість
набуває і зберігає свою самототожність.

Умовою перетворення тієї чи іншої сторони життя людини 
в ціннісну, особистісно смислову є її об’єктивне включення в коло
основних детермінант її буття, у самий механізм її життєдіяльності
у світі. Таким вузловим, узагальнюючим механізмом є процеси, які
визначають можливість побудови образу себе, що виступає перед
суб’єктом на певних етапах його розвитку як усвідомлення свого
«Я» [10, 23]. Звідси можна виділити дві сторони ціннісності: об’єк/
тивно/змістовну, яка є найбільш значущою для суб’єкта та суб’єк/
тивно/особистісну, яка відображає особливості уявлення про себе,
своє «Я» [10, 30].

Існування органічного зв’язку між ставленням особистості до Се/
бе — як до певної цінності — та до об’єктивних цінностей є важливим
для розуміння процесу формування «образу/Я», адже «образ/Я» —
це та цінність, у світлі якої особистість сприймає та оцінює все інше.
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Таким чином, відмінності в розвитку внутрішньоособистісного кон/
флікту визначаються відмінностями тих критеріїв самооцінки, яки/
ми людина визначає цінність об’єктів своєї діяльності.

Вивчаючи особливості «образу/Я» як сторони ціннісності, слід
враховувати, що його зміст є складним і включає в себе, у першу
чергу, уявлення про те, яким би я хотів бути («Я/ідеальне») та
який я є («Я/реальне»). Зміст складових «образу/Я» та їхні взаємо/
відносини є різними на різних рівнях розвитку індивіда, а також 
у різних типах ціннісності. Зміна «Я/концепції» незмінно призво/
дить до зміни цінностей особистості, що, відповідно, надалі впли/
ває на «Я/концепцію». Наявність самосвідомості забезпечує непе/
рервний процес порівняння, зіставлення особистісних проявів із
зовнішніми зразками, стереотипами, вимогами, цінностями, що
формує реальну основу для появи внутрішньоособистісних конф/
ліктів [8, 102]. Саме неузгодженість «Я/концепції» та реальної по/
ведінки породжує внутрішньоособистісний конфлікт. Він знахо/
дить своє вираження у зіткненні «Я/реального» та «Я/ідеального».

Конфлікт перебігає не тільки в полі співвідношень мотивів 
і цінностей, а й у діалозі із зовнішнім світом. Тому він порушує ре/
альність повсякденного світу як упорядковану реальність, вима/
гає нової систематизації дійсності, яка має враховувати зміни, що
відбулися. Невирішуваність переживань у вигляді почуття безви/
ході підкреслює незахищеність «Я», відсутність адекватного пси/
хологічного захисту і впевненості у собі.
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УДК 159.924.7 Н. І. Гітун

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІМ’Ї

В статье рассматриваются вопросы социализации личности
в семье, а также интериоризации соиальных норм.

The article reviews questions of personality socialisation in a fami9
ly and questions of social standards interiorisation.

Дослідження, присвячені питанням соціалізації особистості,
своїм корінням сягають у 90/ті pp. ХІХ ст., зокрема, до праць та/
ких відомих західних науковців, як Г. Тард, Ф. Гіддінгс, Е. Берд/
жес. Проблеми соціалізації продуктивно вивчалися представни/
ками багатьох соціологічних теорій: Т. Парсонсом, Р. Мертоном,
Дж. Мідом, Т. Лукманом, П. Бергером та ін. У радянській науці
увага до проблем соціалізації посилилася лише з 60/х pp. XX ст. 
й почала активно вивчатися і психологами, і сексологами, і соціо/
логами. Серед них перш за все треба назвати Г. Андрєєву, І. Кона,
В. Кагана, Т. Рєпіну, Т. Гурко, В. Татенка та інших науковців.
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Помітний внесок у дослідження соціалізації особистості зробили 
й такі відомі українські вчені, як Є. Головаха, Т. Говорун, О. Зло/
біна, Н. Лавриченко, В. Москаленко, Л. Сокурянська та ін.

Актуальність дослідження ролі, яку відіграє інститут сім’ї у про/
цесі соціалізації в умовах сучасного суспільства, зумовлена, з одно/
го боку, кризою сім’ї, на яку звертають увагу демографи, соціологи,
педагоги, а з іншого — недостатньо чітким уявленням щодо того,
яким чином трансформувався інститут сім’ї під впливом сучасних
перетворень, як вони позначаються на соціалізаційних процесах,
що відбуваються в сім’ї. У тому разі деякі дослідники, успадкову/
ючи ідеї З. Фрейда, надають процесу первинної соціалізації, яка
проходить у лоні сім’ї, особливого значення, що саме у цей період
закладається ідентичність особистості. Те, що відбувається сьогод/
ні, можна охарактеризувати як перерозподіл соціалізуючих функ/
цій між основними соціальними інститутами, послаблення одних 
і передання частини повноважень іншим.

Проте традиційно усталилося, що сім’я як мікросередовище,
структурний компонент системи соціалізації формує особистість,
визначає для неї моральні норми, ціннісні орієнтації і стандарти
поведінки. Значущість сім’ї як інституту соціалізації сьогодні все
ще залишається достатньо високою. І це невипадково, адже за
тривалістю впливу на особистість жоден з інститутів соціалізації
не може зрівнятися із сім’єю. Батьківська родина є джерелом і ду/
ховного зростання, і матеріального добробуту людини, через неї
кожному новому поколінню передаються духовні цінності, жит/
тєвий досвід, трудові навички, зрештою, усе те, що формує мен/
тальність того чи іншого народу.

Увесь життєвий цикл людини проходить у тісному зв’язку з ро/
диною на різних стадіях її існування: спочатку це батьківська ро/
дина, пізніше — власна. Сім’я — основне джерело формування
особистості. Вона є першим інститутом соціалізації, де відбувається
первинне засвоєння всіх, чи майже усіх, соціальних ролей, здійсню/
ється їх початкова апробація.

Короткий енциклопедичний словник із соціології трактує
соціалізацію як процес засвоєння індивідом знань, досвіду, норм 
і цінностей, включення його до системи соціальних зв’язків і відно/
син, потрібних для його становлення і життєдіяльності в даному
суспільстві. Процес соціалізації розглядається двояко, а саме:

1. Соціалізація може розумітися як інтерналізація соціальних
норм: соціальні правила стають внутрішніми для індивіда в тому
розумінні, що вони більше не нав’язуються шляхом зовнішньої
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регуляції, а ніби накладаються індивідом на себе, стаючи, таким
чином, частиною його «Я». Так, у індивіда виробляється почуття
потреби у відповідності соціальним нормам.

2. Соціалізація може розумітися як суттєвий елемент соціаль/
ної взаємодії, активної творчої діяльності людини. Це розуміння
ґрунтується на припущенні, що люди прагнуть до визнання себе 
у власних очах шляхом досягнення престижного статусу і схвален/
ня з боку іншого, в тому разі індивіди соціалізуються шляхом при/
ведення своїх дій у відповідність з очікуваннями інших [1, с. 479].

І. Кон відмітив макросоціальні тенденції, які, на його думку,
суттєво змінюють структуру функції й ефект кожної окремої сис/
теми соціалізації, у тому числі й сім’ї. Отже, це:

— збільшення кількості соціальних інститутів і зміна конкрет/
них агентів соціалізації;

— підвищення активності та вибірковості;
— ускладнення і зміна цілей і методів соціалізації [2, с. 182].
Останнім часом відбулося якісне послаблення нормативного та

інформаційного впливу сучасної сім’ї на особистість, яке зумовле/
не, передусім, трансформацією суспільної сутності та форм існу/
вання сімейних стосунків. Значний внесок у дослідження цих
процесів у Європі зробив французький соціолог Фредерік П’єр Ле
Пле. Вивчаючи сім’ї у різних європейських країнах, він констату/
вав перехід неподільного патріархального типу сім’ї до нестабіль/
ної, нуклеарної (в результаті індустріалізації й урбанізації).

Під впливом модернізаційних тенденцій розвитку західноєвро/
пейських країн інституція сім’ї стикається із серйозними пробле/
мами, які тлумачаться багатьма дослідниками як криза або руй/
нація цієї суспільної інституції. Поміж цих тенденцій, зокрема, 
і зменшення кількості шлюбів; зростання кількості розлучень та
шлюбних пар, які живуть окремо, та нешлюбних пар, які прожи/
вають разом; перерозподіл сімейних обов’язків, зумовлений дедалі
ширшою зайнятістю жінок у виробничій діяльності. У сучасній
Франції, наприклад, кожна десята дитина зростає у неповній сім’ї.
Статистичні дані свідчать, що в Німеччині кількість людей репро/
дуктивного віку, які не бажають створювати сім’ю, збільшилася за
останні двадцять п’ять років на 82% [3, с. 154–155].

Відхід від «традиціоналізму» в європейській сім’ї супрово/
джується суттєвою зміною умов та принципів її соціалізуючої
діяльності. З/поміж них можна відмітити такі, як:

— втрата пріоритету цінностей спорідненості як головного прин/
ципу сімейних стосунків над економічною вигідністю та ін/
дивідуальною меркантильністю. Натомість спостерігаються
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відокремлення життя родини від соціально/економічної ді/
яльності, зростання пріоритетності економічних цілей інди/
відів — членів сім’ї;

— перехід від сімейного виробництва до сімейно/побутових форм
господарювання наростання тенденцій егалітарності (рівно/
правності) у виконанні жіночих і чоловічих сімейних ролей;

— різке розмежування між довірчими сімейними стосунками
та знеособлення відносин у зовнішньому середовищі за умов
модернізації;

— зростання соціальної та територіальної мобільності молоді
та неоднозначності щодо успадкування батьківських або ро/
динних соціальних статусів;

— зміщення стосунків від сімейного центризму до егоцентриз/
му, зростання незалежності особистих досягнень від сімей/
них передумов, наростання тенденцій індивідуалізму, зане/
пад авторитету батьків [4, с. 119].

Сучасна українська сім’я також характеризується значними
структурними трансформаціями, що викликають зміни у її функ/
ціюванні як соціальної системи. Зокрема, за даними Т. В. Буленко,
найпоширенішими тенденціями розвитку сім’ї в Україні є такі:

— порушення механізму адаптації сім’ї до динамічних про/
цесів у суспільстві;

— послаблення захисної функції сім’ї;
— структурно/функціональна трансформація за умови невиз/

наченості або суперечливості сімейних ролей;
— зниження значення сім’ї в системі життєвих цінностей осо/

бистості з подальшою переорієнтацією значної частини мо/
лоді на позашлюбні стосунки або повторний шлюб;

— погіршання дитячо/батьківських взаємин, зумовлене невід/
повідністю та закостенілістю батьківських норм;

— загострення суперечностей між партнерами в орієнтації сім’ї
на демократичний (з боку жінок) або патріархальний (з боку
чоловіків) розвиток;

— дисфункціональний розвиток сім’ї, ознаками якого є тен/
денція до домінування, боротьба за владу обох партнерів, не/
узгодженість рольової поведінки, негнучкість сімейних
норм, маніпулювання партнером, дітьми;

— ускладнення сімейної адаптації молодого подружжя внаслі/
док неадекватних дошлюбних очікувань, завищених вимог
до партнера;

— нестабільність життєвих планів в умовах економічної не/
стабільності [5, с. 20–24].
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Утім, попри численні негаразди, сім’я продовжує зберігатися
як незмінний чинник соціалізації.

Специфіка соціалізації в сім’ї пов’язана з особливістю етапу
соціалізації, який включає в себе завершення первинної її стадії 
і початок вторинної. Основу первинної соціалізації становить
інтерналізація: індивід «вбирає» в себе загальні цінності у процесі
спілкування зі значущими «іншими». На цій стадії батькам, сім’ї
належить головна роль як агентам соціалізації. Батьківська сім’я
навіть на етапі вторинної соціалізації продовжує виступати як
важливий суб’єкт, що формує особистість молодої людини. Важ/
ливою обставиною, яка зумовлює соціалізацію сучасної молодої
людини, є те, що різко зменшився вплив на неї сім’ї. Сучасна сім’я
суттєво відрізняється від сім’ї минулих років не лише змінами її
економічних функцій, але й докорінними змінами її емоційно/пси/
хологічних функцій. Деякі соціалізаційні функції сім’ї взяли на
себе інші суб’єкти й агенти соціалізації. У науковій літературі то/
чаться дискусії з приводу того, якою повинна бути «ідеальна мо/
дель» стосунків у сім’ї, а від цього залежить, як проходитимуть со/
ціалізаційні процеси у сім’ї, які ролі і стереотипи батьки будуть
прищеплювати своїм дітям. Отож, існують такі варіанти:

— трифазна модель (А. Мюрдаль і В. Клейн): жінка працює,
потім народжує і виховує дітей, потім знову працює;

— модель симетричних ролей — сім’я подвійної кар’єри (Рона
і Роберт Раппопорт, Б. Фрідан): обидва подружжя роблять
кар’єру і навпіл ділять сімейні обов’язки;

— ідентичні ролі (Дж. Трібілкот, Н. Вайсстайн): ідентичність
ролей формується у поняттях свободи, справедливості,
рівності можливостей;

— андрогінна модель (С. Бем), універсальна або моностатева
(Е. Россі, Б. Форшіа): кожна людина повинна володіти як
чоловічими, так і жіночими якостями.

— радикально/феміністська модель (Дж. Бернард, К. Сафіліос/
Ротшильд): пропонується жінці відмовитися від виконання
традиційних сімейних ролей і передати ці функції суспіль/
ству [6, с. 30–31].

Отже, можна з певністю зазначити, що різні моделі сім’ї фор/
мують різні стратегії соціалізації, адже індивід вбирає модель по/
ведінки у батьківській сім’ї і в подальшому житті може орієнтува/
тися саме на неї. Процес соціалізації в сучасних умовах складний
і багатогранний. Сім’я не припиняє продукувати основні норми 
і стратегії соціалізації індивіда, хоча й дещо послабила свої пози/
ції як основний інститут соціалізації.
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УДК 159.91 Т. Л. Савченко

СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ УВАГИ ТА ЗАГАЛЬНІ
ПРИНЦИПИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статье изложены результаты литературных и экспери9
ментальных исследований, в которых раскрываются основные
направления, касающиеся феномена внимания: механизмы воз9
никновения, типы внимания, функции контроля и управления.
Рассмотрен ряд методов, которые могут быть использованы для
тренингов с целью увеличения объема внимания, степени его кон9
центрации, скорости, степени сосредоточения, переключения и
распределения.

The article presents the results of theoretical and experimental
research that deals with main tendencies of attention phenomena: for9
mation mechanisms, types of attention, control and management
functions. The article reviews several methods that may be used for
trainings in order to enhance attention capacity, concentration level,
reaction, switching and distribution of attention.

126

Розділ І Теоретико�методологічні засади



Дослідження феномену уваги людини є одним із класичних 
у психології. Ми звертаємося до нього з точки зору забезпечення
теоретико/методологічних засад під час здійснення особистістю
навчальної та професійної діяльності, з метою розроблення захо/
дів діагностики й оптимізації характеристичних властивостей
уваги. Однак для здійснення управління певною психічною функ/
цією потрібно насамперед дослідити механізми, котрі є її основою
і те, що є субстратом для її виникнення. Наші дослідження у дано/
му разі скеровано у двох напрямах: по/перше, з’ясувати особли/
вості системної організації уваги як психічного явища; по/друге,
визначити методи її оптимізації.

Увага — одна з провідних психічних функцій мозку людини,
завдяки якій можливе ефективне функціювання сприйняття, па/
м’яті, мислення, відчуттів, тобто відображення якостей предметів
зовнішнього та внутрішнього світу. Вона забезпечує світосприй/
няття, і ми можемо без перебільшення стверджувати, що завдяки
їй починається світ. Тобто, коли ми не фокусуємо увагу, об’єкти
зовнішнього та внутрішнього світу мають нечітке оформлення. Ко/
ли людина захоплюється предметом, явищем, вона занурюється 
в нього, роздивляється деталі, досліджує. А якщо інакше. — люди/
на відсторонюється від всього світу, занурюючись у свій внутріш/
ній стан і зосереджуючись на власних почуттях і думках. Увага за/
безпечує життя, сповнене свідомості, зацікавленості зовнішнім 
і внутрішнім світом. Безумовно, увага не існує без сприйняття, па/
м’яті, мислення, відчуттів та інших психічних явищ.

Головні труднощі, пов’язані із з’ясуванням питань про фено/
мен уваги та процесом керування цим психічним явищем, обумов/
лені неможливістю виділення його в самостійну форму психічної
діяльності. Аналіз цих труднощів приводить до висновку, що в ос/
нові різноманітних поглядів на природу уваги лежать два карди/
нальні факти.

По/перше, увага ніде не виступає як самостійний процес. І в про/
цесі внутрішнього і під час зовнішнього спостереження вона роз/
кривається як спрямованість, налаштованість і зосередженість
будь/якої психічної діяльності. У тому разі увага виступає тільки
як сторона або властивість цієї діяльності.

По/друге, увага не має свого окремого, специфічного продукту,
але від неї залежить якість будь/якої діяльності, до якої вона при/
єднується.

Механізми виникнення уваги. Згідно з поглядами І. М. Сєчено/
ва, увага людини має рефлекторний характер. Розвиваючи це по/
ложення, І. П. Павлов висловив припущення, що увага пов’язана
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з виникненням у мозку осередків оптимального збудження в ре/
зультаті особливого орієнтовного рефлексу. Такий погляд виник
при розгляданні уваги як форми пристосувальної поведінки до
умов оточуючого світу. Увага розглядалась як акти певної сенсор/
ної й моторної настройки систем органів, що дає змогу краще
сприймати навколишнє середовище.

Важливий внесок у розкриття фізіологічних механізмів уваги
вніс А. А. Ухтомський, коли створив вчення про домінанту. Згід/
но його уявленням, збудження розподіляється по корі великих
півкуль нерівномірно й може створювати в ній осередки опти/
мального збудження, які набувають домінуючого характеру.

Подальший вагомий внесок у з’ясування сутності поняття про
увагу дала теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Галь/
періна [1], основою якої стала культурно/історична теорія Л. С. Ви/
готського. Розглядаючи психіку, провідною функцією якої є орієн/
тування, П. Я. Гальперін дійшов висновку, що увага — особлива
психічна функція, потрібна для різних форм пристосування,
функція контролю, що виникає як результат розвитку та транс/
формації особливої дії контролю, автоматизованого в процесі ге/
нези. Увага людини — це внутрішній, згорнутий, планомірний,
автоматизований контроль.

Погляд на цю проблему з боку дослідження розумових дій дав
змогу говорити про увагу як про функцію психічного контролю,
що формується із зовнішнього контролю за наочним змістом. Фор/
мування розумових дій врешті/решт приводить до утворення дум/
ки, думка ж є подвійною освітою: мислимий наочний зміст і влас/
не мислення про нього як психічна дія, загорнута у цей зміст.
Мислення про зміст — це не що інше, як увага, і ця внутрішня
увага формується з контролю за наочним змістом дії. В цьому ро/
зумінні увага виступає як функція психічного контролю.

Головні контрольні функції уваги здійснюються за таким сце/
нарієм:

— функція відбору значущих дій, які відповідають потребам
даної діяльності;

— функція ігнорування інших неістотних контролюючих дій;
— функція утримання, збереження діяльності, що виконується,

доти, поки не буде досягнута мета, тобто регуляції та контро/
лю діяльності.

Зрозуміло, що на людину водночас впливає величезна кіль/
кість подразників. Проте доходять до свідомості лише ті з них, які
є найбільш значущими. Вибірковий, спрямований характер
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психічної діяльності людини становить сутність уваги. На фізич/
ному плані процес уваги (мимовільної та довільної) супрово/
джується цілим комплексом допоміжних дій, що виявляються на
рівні зовнішніх ознак поведінки людини — таких, як міміка, різ/
номанітні рухи, пози, орієнтування уваги зору, слуху у бік об’єк/
та. Ці пристосувальні рухи — голови, очей тощо — посилюють
концентрацію на об’єкті спостереження та зумовлюють пристосу/
вання, певний зовнішній вигляд людини, за яким можна робити
висновки про міру уваги — уважність [3].

З точки зору довільного управління та саморегуляції психічних
функцій, процес уваги також може бути об’єктом зосередження,
аналізу, контролю й управління. Ми можемо довільно змінювати
коло об’єктів уваги, цілеспрямовано її фокусувати або розподіля/
ти, у цьому відношенні ми можемо контролювати, спрямовувати
зосередження в русло мобілізації та реалізації функцій уваги.

Для здійснення контролю за процесом уваги, враховуючи її
складність як психічного явища, перед нами постає складне зав/
дання визначення ролі та з’ясування можливостей контролю 
й удосконалення всіх характеристичних властивостей уваги — та/
ких, як: концентрація — ступінь зосередженості уваги на об’єкті;
обсяг — кількість об’єктів, які можуть бути охоплені увагою вод/
ночас; перемикання — навмисне, свідоме перенесення уваги з од/
ного об’єкту на інший; розподіл — можливість утримувати в колі
уваги водночас кілька об’єктів або видів діяльності; стійкість —
тривалість зосередження уваги на об’єкті.

У дослідженні феномену уваги важливо враховувати те, що вона
може бути мимовільною (ненавмисною) і довільною (навмисною).

Мимовільна — це увага, викликана дією сильного, контрастно/
го, нового, несподіваного або значущого подразника і завжди емо/
ційно забарвлена. Мимовільна увага виникає, по/перше, унаслідок
діючих зовнішніх подразників і, по/друге, унаслідок внутрішніх
мотивів, спрямованості особи.

До особливостей подразників, які впливають і привертають ува/
гу, належать:

— сила і несподіваність подразника: сильний звук, яскравий
спалах світла, різкий запах тощо;

— новизна, контрастність подразника: серед маленьких пред/
метів увагу привертає великий, серед світлих предметів —
темний тощо;

— рухливість об’єкту, а також початок або, навпаки, припинен/
ня дії подразника: йдеться, приміром, про те, що світло ма/
яків роблять мерехтливим, рекламу — «стрибаючою» тощо.
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Виникнення мимовільної уваги залежить від стану людини, во/
на пов’язана з настроєм, переживаннями, потребами, інтересами.

У працях вітчизняних психологів виділена ще одна важлива
категорія причин, що визначають виникнення і характер спрямо/
ваності мимовільної уваги — це залежність спрямованості уваги
від структури діяльності, що означає, що увага до об’єкта (до дії)
визначається місцем, яке даний об’єкт займає в структурі діяль/
ності.

Довільна увага — свідоме зосередження на певній інформації
або об’єкті вимагає вольових зусиль і втомлює вже через 20 хвилин.

Підтримка стійкої довільної уваги залежить від низки умов. 
В. А. Крутецький [2] вирізняє такі з них:

— усвідомлення обов’язку в процесі виконанні тієї чи іншої ді/
яльності;

— виразне розуміння конкретного завдання здійснюваної діяль/
ності;

— звичні умови роботи;
— виникнення непрямих інтересів;
— створення сприятливих умов для діяльності, тобто виклю/

чення негативно впливаючих сторонніх подразників.
Післядовільна увага виникає через входження, занурення в ді/

яльність та зацікавленість нею. І як результат — на тривалий час
зберігається цілеспрямованість, зосередження, людина не відчу/
ває втоми, напруження.

Закономірність циркуляції уваги. Через кожні 6–10 секунд мо/
зок людини відключається від прийому інформації на частки се/
кунди, унаслідок чого якась частина інформації може бути втра/
чена. Дослідження Б. М. Теплова і В. Д. Небиліцина показали, що
якісні характеристики уваги залежать від властивостей нервової си/
стеми людини. Ця теорія розвинулась на основі уявлень І. П. Пав/
лова про силу та рухливість нервових процесів. Виявилося, що
людям зі слабкою нервовою системою додаткові подразники зава/
жають зосередитися, а із сильною — навіть підвищують концент/
рацію уваги.

І. М. Сєченов [8] у своїх дослідах теж дійшов висновку, що слаб/
кі побічні подразники не знижують ефективності роботи, а навіть
поліпшують її. Тобто абсолютна тиша не підвищувала, а знижува/
ла ефект розумової роботи, оскільки зосередити увагу на роботі
ставало дуже важко.

Якщо уявити ідеальну картину повної ізоляції людини від по/
дразників навколишнього середовища та власного організму, то
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нормальна, фізично здорова людина досить швидко втрачає орієн/
тування щодо простору та будови власного тіла, у неї починають/
ся галюцинації і маячня. Під час обстеження людей, які пройшли
таку ізоляцію, виявленя порушення сприйняття кольору, форми,
розміру, простору, часу, а також контрастність сприйняття.

Отже, дефіцит подразників, як і їх надмірність, — чинники не/
сприятливі. Для нормального сприйняття просто необхідним є пев/
не надходження сигналів із зовнішнього середовища. Водночас,
надмірне їх надходження призводить до зниження точності
сприйняття людини й, відповідно, до появи помилок. Ці обмежен/
ня можливостей одночасного сприйняття кількох незалежних між
собою сигналів, інформація про які надходить із зовнішнього або
внутрішнього середовища, пов’язані з основною характеристикою
уваги — її фіксованим обсягом. Важливою особливістю обсягу
уваги є те, що він мало піддається регулюванню під час навчання
та тренування. Але все ж його можна розвивати за допомогою спе/
цифічних вправ.

Велике значення для оволодіння прийомами психічної саморе/
гуляції уваги має відпрацювання навичок з концентрації. Хоча
люди — це істоти, які постійно збирають інформацію, вочевидь,
що за нормальних умов ми дуже старанно добираємо ту інформа/
цію, на якій потрібно зосередитися. Здатність до перероблення ін/
формації, на думку Р. Солсо [7], реалізується на двох рівнях —
сенсорному й когнітивному. Якщо нам водночас нав’язують дуже
багато сенсорних подразників, може виникнути перенавантаження
і, як наслідок, — збої в роботі, тобто результат роботи погіршуєть/
ся, тому людина ігнорує ті подразники, що виявляються другоряд/
ними. Це дуже важливе вміння — зосереджуватися на важливих
сенсорних стимулах та ігнорувати другорядні. Інакше кажучи,
йдеться про селективність, вибірковість уваги.

У радянській психології П. Я. Гальперіним було розроблено
концепцію «Поетапного формування розумових дій», в якій про/
писана «схема», дотримання якої надає можливість поліпшити
результативність будь/якої діяльності. Це стає можливим за раху/
нок здійснення деталізованого контролю за діяльністю, що вико/
нується, зокрема її планомірним формуванням. Цей прийом дає
змогу подолати деякі дефекти уваги, наприклад, неуважність, по/
ганий розподіл.

Унаслідок перевтоми виникають розлади уваги: знижується
обсяг уваги, порушуються процеси її переключення та розподілу.
Людина почувається стомленою і малоактивною, їй стає важко
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сконцентруватися, вона починає легко відволікатися, проявляє
хаотичне збудження [6].

Окрім того, що рівень уваги залежить від властивостей нервової
системи та віку індивіда, вона ще залежить від навичок і досвіду,
а також психофізіологічного стану, зокрема психоемоційного — на/
строю, переживання, а також актуальних потреб, інтересів, фізич/
ного здоров’я.

За результатами особистих досліджень уваги педагогів вста/
новлено, що основні характеристичні властивості уваги — рівень
концентрації та уважність (частота помилкових дій) — напряму
позитивно корелюють із життєвим задоволенням (P < 0,05), 
(P < 0,037), матеріальним становищем (P < 0,05) та задоволенням
від роботи чи навчання (P < 0,033), (P < 0,05) [5]. Також було ви/
явлено статистично достовірну залежність між мірою концентра/
ції уваги, що вимірюється кількістю припущених помилок, та
станом здоров’я (P < 0,015).

Увага — складна психічна функція, яка має мультифакторну
залежність. Вона безпосередньо залежить від функціонального
стану організму людини — стану нервової системи, фізичного здо/
ров’я; а також низки зовнішніх умов — умотивованості до викону/
ваних дій, задоволення від праці, загального задоволення життям
чи локальними стосунками (що складаються в колективі, з керів/
ництвом, у сім’ї тощо). Однак, попри складність цієї психічної
функції, зосередженість уваги піддається самоконтролю. Досвід/
чена людина, у якому б пригніченому стані вона не перебувала,
може мобілізувати себе на творчу чи пізнавальну працю. Однак,
щоб контролювати рівень своєї працездатності потрібно оволодіти
заходами її свідомої корекції.

Неможливо створити оптимальні умови для існування людини
та виконання нею тих чи інших практичних дій — це утопія. Але
ми можемо підвищити ефективність навчання і працездатність,
оптимізуючи навички зосередження та підвищуючи психофізіо/
логічні ресурси індивіда завдяки виконанню специфічних тренін/
гів і вправ.

Візьмемо відомий факт, що больові відчуття зумовлюють кон/
центрацію уваги на стані внутрішнього середовища. Однак можли/
во так навчитися керувати увагою, що навіть при сильних больо/
вих відчуттях стає можливим знижувати їхню силу, перемикаючи
увагу на інші явища або на певну діяльність. Наприклад, фізик 
Б. Паскаль долав зубний біль шляхом концентрації уваги на розв’я/
занні складних математичних задач. Як бачимо, велике значення
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в даному разі має вмотивованість і зацікавленість у діяльності, що
виконується.

Отже, тренування уваги може здійснюватися за допомогою різ/
них прийомів. Наведемо лише кілька з них — як, на наш погляд,
найбільш цікавих та результативних.

Концентрацію уваги можна розвивати через зосередження на
монотонному русі зовнішніх об’єктів. Для цього може бути вико/
ристаний годинник. На початку тренування треба фіксувати ува/
гу на секундній стрілці, а потім — на хвилинній. Далі слід перехо/
дити до концентрації уваги на деяких предметах (ґудзик, квітка
тощо). Від початку тривалість цієї вправи має обмежуватися
однією хвилиною, і так кілька разів на день. Поступово період без/
перервного зосередження уваги на одному предметі доводиться до
4–5 хвилин.

Для засвоєння прийомів концентрації уваги можна використо/
вувати вправу «Три кола» К. С. Станіславського [4]. Така вправа
також дає змогу збільшити обсяг уваги — який, як відомо, най/
менше піддається регулюванню під час навчання та тренування.

Сутність вправи полягає в такому: той, хто виконує вправу,
уявляє собі три концентричних кола, кожен з яких наповнений
певним змістом, а подумки потім переходить з більшого до меншо/
го. Доцільно, щоб образи великого кола складалися з уявлень ву/
лиці, будинку, в якому живе людина, що займається психічною
саморегуляцією. Тоді полегшується перехід до середнього кола,
основним змістом якого може бути кімната, в якій проводяться
заняття психічною саморегуляцією. Уявивши собі основні еле/
менти кімнати, потрібно зосередити свою увагу на третьому — ма/
лому колі своєї уваги.

Е. Б. Нестеровський пропонує підкріплювати вправу «Три ко/
ла» формулами уявних команд: «Починаю заняття з концентрації
уваги. Подумки уявляю собі три кола: великий, всередині нього —
середній, а в середньому — малий». Перше велике коло моєї уваги —
це всеосяжний простір, що сприймається мною. Це — наше місто,
вулиця, будинок, в якому я живу. У цьому великому колі моєї уваги
є інше — середнє коло, обмежене стінами цієї кімнати, в якій 
я займаюся психотренінгом. У цій кімнаті є ще одне умовне коло
моєї уваги, в якому знаходжуся тільки я сам.

Леві рекомендує такі вправи, спрямовані на тренування зосере/
дження:

1. Безперервне споглядання — перебуваючи у зручній, роз/
слабленій позі, пильно розглядати який/небудь не дуже складний
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предмет (коробок сірників, олівець, стакан) протягом 3–5 хвилин,
намагаючись не відводити погляд від предмета. Розглядаючи
предмет, спробувати віднайти в ньому якомога більше деталей.
Повторюється вправа, допоки людина не навчиться порівняно
легко утримувати увагу на предметі.

2. Ритмічне споглядання — вдивлятися в обраний предмет на
спокійному вдиху, а на видиху заплющувати очі, ніби «стираю/
чи» враження. Вправу слід повторити 30–50 разів.

3. Уявне споглядання — безперервно або ритмічно споглядати
будь/який предмет протягом 3–5 хвилин. Потім із заплющеними
очима спробувати відтворити його в пам’яті, подумки деталізува/
ти зоровий образ предмета (протягом 3–5 хвилин). Після цього
відкрити очі й звірити оригінал з уявленою копією.

4. Внутрішній відеокліп — уважно роздивляйтеся 2–3 хвилини
будь/який простий предмет (ложку), а потім інший (склянка). За/
плющивши очі, треба подумки покласти ложку в склянку. Далі
вправу повторити кілька разів, ускладнюючи і комбінуючи мані/
пулювання предметами.

Вправа, що розвиває швидкість і зосередження: коректурна
проба «Кільця Ландольта». Пропонується якомога швидше і точні/
ше викреслювати певне кільце в таблиці, що має 1024 кільця (по 32
у кожному з 32 рядків; 128 кілець з одним із восьми положень роз/
риву, орієнтованих на години доби — 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24),
наприклад «15». Успішність виконання тесту оцінюється за часом
його виконання та кількістю помилок (пропущених кілець) — що
менше значення цих показників, то вища успішність.

Для тренування перемикання та розподілу уваги завдання
змінюють: пропонується закреслювати один тип кілець верти/
кальною лінією, а інший — горизонтальною або за сигналом чер/
гувати закреслення одного кільця із закресленням іншого. Згодом
завдання можна ускладнити. Наприклад, один тип кілець закрес/
лювати, другий — підкреслювати, а третій — обводити колом. Ме/
та такого тренування — вироблення звичних, доведених до авто/
матизму дій, які підлягають певній, чітко усвідомлюваній меті.

Тренування уваги за допомогою вправи «Пальці» (груповий
варіант). Учасники зручно розміщуються в кріслах або на стіль/
цях, утворюючи коло. Потрібно переплести пальці розташованих
на колінах рук, залишивши великі пальці вільними. За командою
«Почали» вони повільно починають обертати великі пальці один
навколо одного з постійною швидкістю й в одному напрямку, сте/
жачи за тим, щоб пальці не торкалися один одного. Зосередити
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увагу на цьому русі. За командою «Стоп» припинити вправу. Три/
валість — 5–15 хвилин. Відповідно до самозвіту деякі учасники під
час виконання цієї вправи переживають незвичні відчуття: збіль/
шення або відчуження пальців, уявна зміна напрямку їх руху.
Хтось відчуває сильне роздратування або занепокоєння. Ці труд/
нощі пов’язані з незвичністю об’єкта зосередження.

Отже, увага — складна психічна функція, яку можна характери/
зувати з багатьох феноменологічних сторін: станів, властивостей,
видів, функцій, зусиль. Цілком зрозуміло, що стовідсотково ураху/
вати всі ці феномени уваги в дослідженні складно та навіть немож/
ливо. Тому ми не ставили перед собою такої всеохоплюючої мети.

Існує певна кількість більш/менш адекватних методів, деякі 
з яких нами було застосовано під час дослідження уваги студентів
і педагогів різного віку, етапів навчання та професійного рівня.
Крім уваги досліджували також психологічні, фізіологічні та со/
ціальні показники. Відповідно до двох етапів дослідження (дослі/
дження особливостей системної організації уваги та визначення
методів оптимізації) було зроблено такі висновки:

1. Серед чинників, що впливають на рівень уваги, за даними лі/
тератури і згідно з власними дослідженнями можна виділити на/
ступні: екзистенційні (відчуття нереалізованості, незадоволеності
своїм соціальним становищем, труднощі щодо реалізації творчого
потенціалу тощо); психоенергетичні (фізичне та психологічне
виснаження, схильність до стресів, страх не впоратися з емоцій/
ним перевантаженням тощо); комунікативні (невміння зрозуміти
індивідуально/психологічний стан іншого, неадекватність сприй/
мання себе та свого оточення, невміння володіти собою тощо).

2. Експериментальне дослідження особливостей системної орга/
нізації уваги у студентів різних спеціальностей, а також вчителів,
показало достовірну залежність ступеня концентрації уваги і час/
тоти помилкових дій від: віку, задоволення від навчання, стажу
роботи, стану здоров’я та рівня життєвого задоволення.

3. Існує низка тренінгів, систематичне виконання яких може
поліпшити такі властивості уваги, як концентрацію, обсяг, швид/
кість, зосередження, переключення та розподіл.

4. Аналізуючи проблему поліпшення й оптимізації уваги, ми
дійшли висновку, що керування увагою можливе за рахунок роз/
витку як навичок зосередження, так і, навпаки, розслаблення.

5. Розвиток вміння контролювати процес забезпечення зосере/
дження і переключення уваги приводить до підвищення рівня
успішності навчання студентів і поліпшення професійної діяль/
ності вчителів.
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6. Аналіз методів діагностування й оптимізації характеристич/
них властивостей уваги показує, що їх застосування є можливим
як з метою діагностування особливостей уваги окремо взятих ін/
дивідуумів, так і з погляду перспектив роботи над собою — поліп/
шення показників уваги і, взагалі, удосконалення вміння органі/
зовувати свою роботу.
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УДК 159.964.21 Т. П. Поснова

ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТНОСТІ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ ЗА
МЕТОДИКОЮ Ш. ШВАРЦА

В статье рассматриваются психологические особенности
формирования ценностных ориентаций молодежи. Выявлена
структура ценностей современной молодежи.

The article reviews psychological characteristics of value orienta9
tion formation of youth. Structure of values of young people is shown.
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Стрімка зміна ціннісно/нормативної системи суспільства в епо/
ху радикальних соціальних змін, які мають місце у трансформа/
ційний період переходу до демократії в Україні, не може не впли/
нути на процес соціалізації молоді. Соціальна нестабільність, яка
виникає в результаті радикальних змін у суспільстві, характери/
зується, перш за все, відсутністю завершеної системи соціальних
цінностей та ідеалів, наявністю антагоністичних цінностей у різ/
номанітних соціальних системах [2].

Усе більшу увагу науковців привертає проблема вивчення обста/
вин, які забезпечують успішну соціалізацію в подальшому, особливо
за умов динамічних і непередбачуваних змін у суспільстві. Як ос/
новні характеристики особистості, що сприяють успішній соціалі/
зації, можна виділити:

— здатність до зміни своїх ціннісних орієнтацій та самоекспек/
тацій;

— вміння знаходити баланс між своїми цінностями і вимогами
соціальної ролі, яку виконує особистість у суспільстві;

— орієнтацію не на конкретні соціальні цінності, а на виробле/
не самою людиною розуміння універсальних цінностей тощо.

Загальновизнаною в психологічній науці є думка, що форму/
вання ціннісної структури особистості найактивніше відбувається
на юнацькому етапі соціалізації, коли у молодих людей виникає
потреба у засвоєнні соціальних цінностей та створенні особистісної
структури цінностей. Виступаючи як утворення мотиваційно/по/
требнісної сфери, цінності активізують і спрямовують поведінку 
й діяльність особистості, здійснюючи психічну регуляцію її соці/
альної діяльності та поведінки. У такій якості вони реалізуються
в ціннісних орієнтаціях, які виступають важливим елементом за/
гальної структури диспозицій особистості, через яку реалізуються
соціальні цінності [2, с. 245].

Ціннісні орієнтаціїі розглядаються Е. Еріксоном як система
фіксованих настанов особистості, що характеризуються вибірко/
вим ставленням особистості до цінностей [6]; М.Рокич трактує цін/
нісні орієнтації як спрямованість особистості на ті чи інші ціннос/
ті, цілі і засоби їх досягнення [7]. Ціннісні орієнтації виконують
спонукальну функцію, а також визначають мету життєдіяльності 
і виконують роль провідних принципів життя [7; 8]. Б. Г. Ананьєв
зазначає, що «формування особистості шляхом інтеріоризації
(присвоєння продуктів суспільного досвіду і культури в процесі вихо/
вання і навчання) є, разом з тим, засвоєнням певних позицій, ролей
і функцій, сукупність яких характеризує її соціальну структуру. Усі
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сфери мотивації і цінностей детерміновані саме цим суспільним
становленням особистості» [1].

На відміну від інших ціннісних категорій, ціннісні орієнтації
тісно пов’язані з поведінкою суб’єкта і керують нею на усвідомлю/
ваному рівні. Таким чином, ціннісні орієнтації можна розглядати
як основний механізм регуляції соціальної поведінки людини. Саме
цей психологічний феномен виступає точкою перетину чинників,
що детермінують процес соціалізації особистості. Саме в особистіс/
ній структурі цінностей, їх ієрархічній упорядкованості відбуваєть/
ся взаємодія індивідуального і суспільного, здійснюється актуаліза/
ція суспільної активності.

Загалом ціннісні орієнтації молодої особистості характеризу/
ються як індивідуалізоване і мотивоване відображення у свідомос/
ті молоді чи іншої соціальної групи ідеології, культури, цінностей
суспільства на конкретному етапі історичного розвитку. Сукуп/
ність ціннісних орієнтацій складає своєрідну вісь свідомості, за/
безпечуючи стійкість особистості та детермінуючи мотивацію осо/
бистості. Розвинуті ціннісні орієнтації молодої людини є ознакою
зрілої особистості і показником міри її соціальності та політизова/
ності, зумовлюючи зв’язок між сприйняттям зовнішнього соціа/
льно/політичного світу і внутрішнього світу особистості. Стійка та
несуперечлива структура ціннісних орієнтацій є основою для фор/
мування таких якостей особистості, як цілісність, вірність пев/
ним принципам та ідеалам, здатність до вольових зусиль заради
них, активність життєвої позиції. Недостатній розвиток цінніс/
них орієнтацій молоді свідчить про домінування зовнішніх, а не
внутрішніх стимулів у психіці, що проявляється в обумовленості
потреб молодої людини обставинами і низькою соціально/політич/
ною активністю.

Проблема формування громадянських норм та цінностей мо/
лоді у сучасному українському суспільстві є надзвичайно важли/
вою і складною. Окреслені проблеми можуть бути вирішені через
відповіді на питання: «Якою є ієрархія цінностей сучасної мо/
лоді?», що дало б змогу скласти соціально/психологічний портрет
нової української генерації.

Пошук відповіді на це запитання спонукав нас звернутися до ме/
тодики Ш. Шварца для вивчення цінностей, яка забезпечує необхід/
ним науково/дослідним інструментарієм вивчення ціннісно/мотива/
ційної сфери особистості. Методика для визначення цінностей
особистості Ш. Шварца розроблена ним відповідно до теоретичної
побудови універсальних ціннісних типів (мотиваційних блоків) [9].
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В основу створення даної методики покладено концепцію М. Ро/
кича про існування термінальних та інструментальних цінностей та
концепцію Ш. Шварца про мотиваційні цілі ціннісних орієнтацій 
і універсальність базових людських цінностей.

Відштовхуючись від мотиваційної мети, яка визначає кожний
тип універсальних цінностей, Ш. Шварц підібрав найбільш ха/
рактерні для кожної мети цінності. Особливістю опитувальника
Ш. Шварца є те, що в ньому використовується не пряме ранжу/
вання (на відміну від методики М. Рокича), а рейтинг. Такий під/
хід дає змогу виявляти не лише позитивне, але й негативне став/
лення до цінностей.

Перевага методики Ш. Шварца полягає в тому, що вона дає
змогу вибудувати не лише ціннісну ієрархію, але виявити пріори/
тети мотиваційних блоків, тобто ті основні цілі, які стоять на да/
ний момент часу перед респондентами. Таким чином, методика
дає змогу одночасно виявляти як когнітивні, так і мотиваційні
змінні. Розширений порівняно з іншими методиками список цін/
ностей та принципи їх дослідження, які лежать в основі методи/
ки, дають можливість вивчати цінності і як змістові, і як емоцій/
но/мотиваційні утворення [5].

Методика Ш. Шварца включає опитувальник, що складається
з двох частин, до кожної з яких застосовується окрема процедура
проведення. Опитувальник «Огляд цінностей», використаний у да/
ному дослідженні, дає можливість дослідити нормативні ідеали,
цінності особистості на рівні переконань. Такі цінності найбільше
впливають на особистість, але не завжди проявляються в соціальній
поведінці, оскільки можуть не збігатися з нормативними цінностя/
ми суспільства. Кожну із 57 запропонованих цінностей із коротким
поясненням їх значення респондент повинен оцінити за 9/бальною
шкалою «як керівний принцип свого життя». Кожна із цінностей
входить у певний мотиваційний блок і підпорядковується відпо/
відній мотиваційній меті:

— влада (Power) — соціальний статус, домінування над людь/
ми і ресурсами;

— досягнення (Achivment) — особистий успіх відповідно до
соціальних стандартів;

— гедонізм (Hedonism) — насолода або чуттєве задоволення;
— стимуляція (Stimulation) — хвилювання і новизна;
— самостійність (Self/Direction) — самостійність думки і дії;
— універсалізм (Universalism) — розуміння, терпимість і за/

хист благополуччя всіх людей і природи;
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— доброта (Benevolence) — збереження і підвищення благопо/
луччя близьких людей;

— традиція (Tradition) — повага до культурних і релігійних
звичаїв та ідей і відповідальність за їх збереження;

— конформність (Conformity) — стримування дій і спонукань,
які можуть нашкодити іншим і не відповідають соціальним
очікуванням;

— безпека (Security) — безпека і стабільність суспільства, від/
носин і самого себе.

Отже, розроблена Ш. Шварцем теорія динамічних відносин
між ціннісними типами описує концептуальну організацію систе/
ми цінностей, згідно з якою дії, що здійснюються особистістю від/
повідно до кожного типу цінностей, мають психологічні, прак/
тичні і соціальні наслідки. Вони можуть бути сумісними з іншими
типами цінностей або вступати з ними у конфлікт. Десять цінніс/
них типів, запропонованих Ш. Шварцем, організовані у дві біпо/
лярні вісі виміру:

— відкритість до змін (цінності самостійності та стимуляції)
протистоять консерватизму (цінності безпеки, конформ/
ності і традицій);

— самопіднесення (цінності влади і досягнень) на противагу са/
мотрансцендентності (цінності універсалізму і доброти).

У ході дослідження (для виявлення різних типів ціннісних
уявлень і визначення їхніх взаємозв’язків) отримані в балах се/
редні показники 57 цінностей були проранжовані студентами, і на
основі отриманих результатів була вибудувана «ієрархія» індиві/
дуальних цінностей на рівні нормативних ідеалів.

Отримані результати підтверджують думку В. Т. Лісовського,
що «в ціннісному світі кожної людини існують певні «наскрізні»
цінності, які є практично стрижневими у будь/якій сфері діяль/
ності» [3, с. 101]. Вони дають підставу зробити висновок, що на
рівні нормативних цінностей найбільш значущим для студентів 
є наступні особистісні цінності: безпека сім’ї, повага до старших,
зміст життя, істинна дружба, мир у всьому світі, свобода, відпові/
дальність, самостійність, вірність, внутрішня гармонія, здоров’я
та зріле кохання, що набрали 5 і більше балів. Найменш важливи/
ми виступають такі цінності, як покірливість життю, соціальна
сила та мінливе життя, які набрали менше 3 балів.

Серед значущих для студентів нормативних цінностей біль/
шість є сумісними і групуються у квадраті самотрансцендентності:
зміст життя (5,5), істинна дружба (5,5), мир у всьому світі (5,3),
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відповідальність (5,1), вірність (5), внутрішня гармонія (5), зріле
кохання (5). Певні протиріччя існують між цінностями змін — сво/
бода (5,2), самостійність (5) — та консервативними цінностями —
безпека сім’ї (5,8), повага до старших (5,6), здоров’я (5). Найменш
значущі нормативні цінності — соціальна сила (1,7) та мінливе
життя (1,7) лежать у площинах самопіднесення та консерватизму.

Отже, найбільш і найменш значущі нормативні цінності сту/
дентів мають діаметрально протилежну спрямованість. Найбільш
важливими цінностями є ті, що мають самотрансцендентне спря/
мування, а найменш значущі пов’язуються зі спрямованістю на
самопіднесення.

Наступним кроком у нашому дослідженні було визначення мі/
ри важливості різних мотиваційних блоків і відповідних їм моти/
ваційних цілей у юнацькому віці. Групу значущих для студентів
цінностей склали такі типи цінностей, як доброта (4,77), безпека
(4,6), самостійність (4,47), цінностями низької значущості для до/
сліджуваних виявилися гедонізм, влада, стимуляція (див. табл.).

Для подальшого дослідження нами було застосовано кластер/
ний аналіз структури особистісних цінностей студентів, який дав
змогу виявити систему взаємозв’язків та взаємовідносин у струк/
турі нормативних цінностей.

Так, у І кластер увійшли такі ціннісно/мотиваційні блоки, як
універсалізм (4), самостійність (5), досягнення (8), що дає мож/
ливість зробити припущення про готовність молоді до внутрішніх
(психологічних) та зовнішніх (соціально/політичних) змін.
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Ранг Тип цінностей Бали

1 Доброта 4,77

2 Безпека 4,60

3 Самостійність 4,47

4 Досягнення 4,37

5 Універсалізм 4,32

6 Конформність 4,29

7 Традиції 3,57

8 Гедонізм 3,50

9 Влада 3,33

10 Стимуляція 3,05

Рангові значення типів цінностей на рівні нормативних ідеалів



ІІ кластер утворили ціннісно/мотиваційні блоки «безпека» (10)
та «конформність» (1). Така комбінація свідчить про існування
підсвідомої установки на конформність як гарант безпеки для осо/
бистості.

ІІІ кластер об’єднав блоки «доброта» (3) і «традиції» (2) — сим/
волічне поєднання двох характеристик, які, за даними опитуван/
ня, студенти вважають характерними ознаками українського
національного характеру.

IV кластер склали цінності «гедонізм» (7), «влада» (9) і «стиму/
ляція» (6). Оскільки ці цінності займають найнижчі позиції 
в ієрархічній драбині особистих цінностей, наближеність цих бло/
ків може слугувати ілюстрацією поєднання чинників, що не зна/
ходять симпатії у молодої генерації (див. рис.).

Згідно з теорією динамічних відносин між ціннісними типами
Ш. Шварца, ціннісні типи можуть конкурувати один з одним або
взаємодоповнюватися. Проведене експериментальне дослідження
дає змогу зробити висновок про певну амбівалентність цінностей
студентів, оскільки такі цінності найбільшої значущості, як доб/
рота та досягнення, згідно з теорією Ш. Шварца, перебувають на
біполярних осях виміру. На нашу думку, виявлений конфлікт 
у системі цінностей студентської молоді не обов’язково може про/
явитися у деструктивній формі. За умови створення належних
умов для самореалізації молодого покоління даний конфлікт мо/
же стати рушійною силою для саморозвитку та самоактуалізації
молоді. Саме в цьому напрямі повинна скеровуватись державна
молодіжна політика країни, що прагне до утвердження демокра/
тичних цінностей у суспільстві.
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УДК 167.1 Л. В. Алексєєва

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статье рассматривается комплекс взаимообуславливающих
причин возникновения школьной дезадаптации. Проанализирова9
но подходы психологов и педагогов к данной проблеме и выделены
пять основных направлений, на основе которых предлагается про9
ведение психолого9педагогической работы касательно адаптации
первоклассников к учебной деятельности.

In the article the complex of mutual9cause reasons of occurrence of
school disadaptation is considered. The approaches of psychologists
and pedagogіes due to this problem were analyzed and five general di9
rections, on basis of which carrying the psychologically9pedagogical
activities concerning adaptation of first9form pupils to education
process is offered, have been selected.
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Початок навчання дитини у школі — складний і відповідаль/
ний період у її житті. Адже навчальна діяльність, як і будь/який
новий, ще незасвоєний вид діяльності, вимагає мобілізації всіх
психічних і психофізіологічних зусиль дитини задля того, щоб
опанувати потрібні вміння, навички, пристосуватися до нового
режиму дня, знайти своє місце у групі своїх нових товаришів,
встановити взаємовідносини з учителем. Зміни, що відбуваються
у психіці дитини в початковий період освоєння навчальної діяль/
ності відбивають процес її адаптації. 

Спираючись на дані з наукової літератури (В. Антропова, С. Бе/
лічева, М. М. Кольцова, О. Г. Хрипкова), можна стверджувати,
що оптимальний період адаптації триває два місяці, однак у дея/
ких дітей може продовжуватися і півроку, й рік.

Вирізняють три основні етапи адаптації.
Перший етап — орієнтувальний, коли у відповідь на весь комп/

лекс нових впливів, пов’язаних із початком систематичного на/
вчання, бурхливо реагують усі системи організму. Ця «фізіологіч/
на буря» триває два/три тижні. На цьому етапі організм дитини
витрачає все, що в нього є, а іноді й «бере у борг», що свідчить про
надзвичайно високу «ціну» плати за цей період.

Другий етап — помітне нестійке пристосування, коли організм
шукає і знаходить певні оптимальні (або близькі до оптимальних)
варіанти реакцій на ці впливи.

Третій етап — період відносно стійкого пристосування, коли
організм знаходить найбільш оптимальні варіанти реагування на
навантаження, які вимагають меншої напруги всіх систем.

Як зазначають М. М. Безрукіх, С. П. Єфімова [8], весь перший
рік навчання в школі (якщо порівнювати показники на наступних
періодах навчання) можна вважати періодом нестійкої і напруже/
ної регуляції всіх систем організму.

Дослідники звертають особливу увагу на залежність процесу
адаптації до школи від стану здоров’я. Залежно від стану здоров’я
адаптація до нових умов життя буде відбуватися по/різному. Без/
умовно, першокласники, які відвідували раніше дитячий садок,
значно легше адаптуються до школи, ніж «домашні», які не звик/
ли до тривалого перебування в дитячому колективі й режиму
дошкільного закладу.

Одним із головних критеріїв, що характеризують перебіг адап/
тації до систематичного навчання, є стан здоров’я дитини і зміна
його показників під впливом навчального навантаження. Легку
адаптацію і певною мірою адаптацію середньої важкості можна,
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ймовірно, вважати закономірною реакцією організму дітей на
умови життя, що змінилися. Тяжкий перебіг адаптації свідчить
про надмірність навчальних навантажень і режиму навчання для
організму першокласника. Своєю чергою, вираженість і трива/
лість самого процесу адаптації залежать від стану здоров’я дити/
ни до початку систематичного навчання.

Легше перенесуть період вступу до школи і краще впораються
із розумовим і фізичним навантаженням здорові діти, з нормаль/
ним рівнем функціювання. Будь/яке захворювання, як гостре,
так і хронічне, затримка функціювання систем організму, загаль/
на ослабленість погіршують стан центральної нервової системи 
і служать причиною більш тяжкого перебігу адаптації.

Основними показниками психологічної адаптації дитини до
школи є формування адекватної поведінки, встановлення кон/
тактів з учнями, з учителем, оволодіння навичками навчальної
діяльності. Саме тому М. М. Безрукіх, С. П. Єфімова та інші авто/
ри у проведенні спеціальних досліджень із вивчення адаптації
дітей до школи вивчали характер поведінки дитини в цих трьох
сферах, ґрунтуючись на соціально/психологічній адаптації, за ци/
ми критеріями були також проаналізовані її особливості. Спосте/
реження за школярами перших класів показали, що соціально/
психологічна адаптація може проходити по/різному.

Перша група дітей (56%) адаптується до школи протягом пер/
ших двох місяців навчання, тобто за той самий період, коли відбу/
вається найбільш гостра фізіологічна адаптація. Ці діти відносно
швидко вливаються в колектив, адаптуються в школі, у них май/
же завжди гарний настрій, вони спокійні, доброзичливі, добросо/
вісно і без особливої напруги виконують усі вимоги вчителя. Іноді
в них помітні труднощі або в контактах з дітьми, або у стосунках
з учителем, бо їм ще важко виконувати всі вимоги правил поведін/
ки. Але до кінця жовтня труднощі цих дітей, як правило, нівелю/
ються, відносини нормалізуються, дитина повністю звикає до но/
вого статусу учня, до нових вимог, режиму.

Друга група дітей (30%) має тривалий період адаптації, період
невідповідності їхньої поведінки вимогам школи затягується: діти
не можуть прийняти ситуацію навчання, спілкування з учителем,
дітьми — вони можуть грати на уроках або з’ясовувати стосунки 
з товаришами, вони не реагують на зауваження вчителя або реагу/
ють слізьми, образою. Як правило, ці діти відчувають труднощі 
і в засвоєнні навчальної програми. Лише до кінця першого півріч/
чя реакції цих дітей стають адекватними до вимог школи, вчителя.
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Третя група (14%) — це діти, у яких соціально/психологічна
адаптація пов’язана зі значними труднощами; крім того, вони не
засвоюють навчальну програму, у них — негативні форми пове/
дінки, різка поява негативних емоцій. Саме на таких дітей най/
частіше скаржаться вчителі, діти, батьки (вони «заважають пра/
цювати в класі»).

Затягування процесу адаптації дитини до школи може призвес/
ти до дезадаптації, що виражається в низькій успішності, у перева/
жанні негативних емоційних переживань. Дослідження в масових
школах виявили ознаки дезадаптації без виражених невротичних
порушень у 14–18% учнів. Відомо, що особливо вразливими щодо
розвитку станів дезадаптації школярів є критичні періоди зміни
умов виховання й навчання.

У сучасній літературі поняття дезадаптації розглядається з різ/
них позицій.

Для опису даного феномену, який виявляється в короткочас/
них і стійких реакціях, що свідчать про проблеми в пристосуванні
до навколишнього середовища, використовуються терміни: пси/
хічна дезадаптація, соціальна дезадаптація, психогенна шкільна
дезадаптація, навчальна дезадаптація.

У загальному випадку психічна адаптація розуміється як про/
цес активного пристосування людини до мінливих умов навко/
лишнього середовища, насамперед соціальних. Якщо навколиш/
нє соціальне середовище висуває до людини вимоги, адаптація до
яких ускладнена через її особистісні чи вікові особливості, то мо/
жуть розвиватися стани соціальної, психічної і соматичної напру/
женості, а це — загроза дезадаптації. Стан напруження може вияв/
лятися в суб’єктивно утрудненому функціюванні без погіршення
результатів діяльності.

Шкільна дезадаптація — це утворення неадекватних механіз/
мів пристосування дитини до школи у формі порушень навчання 
і поведінки, конфліктних відносин, психогенних захворювань і ре/
акцій, підвищеного рівня тривожності, викривлень в особистісно/
му розвитку.

Термін «психогенна шкільна дезадаптація» увів В. Е. Каган [5].
На його думку, це поняття включає «психогенні реакції, психоген/
ні захворювання дитини, що порушують її суб’єктивний і об’єк/
тивний статус у школі і у родині».

О. А. Головко, Б. М. Головко виділяють такі варіанти шкільної
дезадаптації [7]:

1. Дезадаптація, що виникає на фоні особливостей навчального
процесу молодших школярів. Відомо, що в молодшому шкільному
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віці діти засвоюють предметний бік навчального процесу — навич/
ки та вміння. Коли процес формування навичок та вмінь прохо/
дить важко, непродуктивно, учень починає відставати від програ/
ми. Це можна помітити на такому симптомі шкільної адаптації, як
невстигання. І, безперечно, тут величезна провина дорослих (учи/
теля та батьків), бо вони неуважні чи байдужі до того, як у дити/
ни формуються навички і вміння. Навчання — важкий процес для
маленького учня, який ще не вміє вчитися. А дорослі часто/густо
забувають про те, що кожна дитина неповторна своїми індивіду/
альними особливостями і не орієнтуються в роботі ні на інтелекту/
альний рівень розвитку, ні на рівень психомоторики.

2. Дезадаптація як невміння дітей довільно регулювати свою
поведінку, увагу, адекватно сприймати вимоги. Такі учні викону/
ють завдання не за власною ініціативою, а внаслідок зовнішньої
стимуляції (коли їх лають, змушують). Подібне виявляється 
в емоційних дітей, що відзначаються високою чутливістю, збуд/
ливістю, неадекватністю переживань і, відповідно, реакцій. Вони
зосереджуються на своїх внутрішніх переживаннях, а отже, вико/
нуючи завдання, роблять безліч помилок, неуважні, загальмовані.
Звичайно, це є наслідком сімейного виховання — «вседозволе/
ності», тобто діти прийшли до школи з дуже низьким рівнем во/
льової готовності. Отже, з перших днів вони відчувають значні
труднощі.

3. Дезадаптація як невміння дітей увійти в темп шкільного
життя. Ці учні, як правило, соматично ослаблені, часто хворіють,
втомлюються, невитримані. Вони пасують перед труднощами,
значно недооцінюють свої можливості.

Причини шкільної дезадаптації (на основі концепцій В. Е. Ка/
гана, І. В. Крук, О. Ю. Осадько) [6]:

1. Неправильні методи виховання в родині.
2. Порушення в системі відносин у школі.
3. Деякі індивідуальні особливості психічного розвитку дитини.
До помилок у вихованні можна віднести:
— завищені очікування щодо навчальної успішності дитини,

будь/яка невдача сприймається неадекватно;
— розмови про недоліки школи чи вчительки замість акценту/

вання уваги дитини на приємних моментах;
— часті конфлікти з приводу навчання дитини, після чого все,

що пов’язано зі школою, втрачає привабливість;
— виховання дитини за типом «кумир родини»;
— байдуже ставлення батьків до навчання дитини.

147

соціалізації особистості Розділ І



До проблем порушень у системі стосунків у школі відносять:
— дидактогенію (психогенний вплив чинить сам процес на/

вчання);
— дидаскалогенію (некоректне ставлення вчителя до учня);
— порушення відносин дитини з однокласниками.
Серед індивідуальних причин виділяють:
— невисокий інтелектуальний потенціал;
— затримку психічного розвитку;
— гіперактивність;
— труднощі у вольовій регуляції поведінки, уваги, навчальної

діяльності;
— несформованість мотивації учня;
— сенситивність до несприятливих впливів навколишнього се/

редовища;
— завищена самооцінка і рівень домагань дитини чи батьків;
— підвищена чутливість нервової системи;
— підвищений рівень тривожності в дитини;
— агресивність;
— замкнутість;
— інертність нервових процесів;
— соматичне ослаблення (чи які/небудь хронічні захворювання);
— відсутність підготовки до школи.
Отже, процес адаптації дітей до навчальної діяльності детер/

мінується як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. До пер/
ших відносять психолого/педагогічні умови, до других — особли/
вості психічного розвитку дітей.

Сформованість пізнавальних процесів, оволодіння значущою
для даного віку діяльністю, достатній рівень соціально/психо/
логічного розвитку дитини, стимулювання його як суб’єкта роз/
витку з боку педагога і батьків знаходять своє вираження у шкіль/
ній зрілості і здатності до учіння.

Системна робота практичного психолога з проблем адаптації
першокласників до школи.

Профілактика дезадаптації майбутніх першокласників до
школи має велике значення, оскільки вчасно й успішно проведе/
на превентивна робота сприятиме адаптації дітей.

І етап. Профілактична робота, яка включає в себе такі елементи:
1. Робота з майбутніми першокласниками (підготовча група або

діти, документи яких уже подали в перший клас школи).
1.1. Психологічна діагностика готовності дітей до навчання 

в школі містить дослідження: рівня розвитку пізнавальних
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процесів; рівня довільності; мотиваційної готовності; соціаль/
но/психологічної готовності (уміння спілкуватися в групі
однолітків, готовності «грати» соціальну роль школяра).

1.2. Індивідуальне консультування батьків та надання реко/
мендацій з подальшого розвитку дитини й підготовки її до
навчання в школі. Психологічна освіта батьків майбутніх
першокласників на батьківських зборах із питань вікових
особливостей, готовності до школи, проблеми адаптації до
школи, спілкування з однокласниками, виховання дітей.

1.3. Систематична участь психолога в заняттях із підготовки
дітей до школи: релаксаційні вправи, ігри і розвиток нави/
чок спілкування в групі, розвиток пізнавальних процесів.

1.4. Індивідуальна корекційна робота.
1.5. Складання картотеки групи ризику щодо дезадаптації до

школи в першому класі на підставі інформації, отриманої у
процесі психодіагностичного обстеження дитини.

1.6. Психологічна освіта вчителів, що будуть працювати з пер/
шими класами, на педагогічних нарадах, методичних об’єд/
наннях із питань вікових особливостей, готовності до школи,
проблем адаптації першокласників, спілкування педагога 
з дітьми. Індивідуальне консультування вчителів з питань
індивідуальних психологічних особливостей дітей «групи
ризику» щодо дезадаптації до школи.

2. Проведення профілактичних занять з учнями перших класів
(1–2 заняття в тиждень протягом І–ІІ чвертей).
II етап. Контроль за процесом адаптації першокласників до

школи.
Даний етап роботи потрібно проводити у жовтні — листопаді. Він

дає можливість виявити дітей з труднощами в адаптації і вчасно на/
дати їм необхідну психологічну допомогу. Адже від того, наскільки
дитина адаптується до шкільного життя, залежать і подальші
успіхи в школі, і психологічний комфорт у житті. Особливу увагу
психолог приділяє дітям «групи ризику» щодо дезадаптації.

Контроль адаптації включає:
1. Спостереження психолога.
2. Дослідження процесу адаптації першокласників до школи за

допомогою психодіагностичних методик.
3. Індивідуальні бесіди психолога з учителями перших класів.
4. Виявлення групи учнів, в яких виникли труднощі у процесі

адаптації.
III етап. Дослідження причин труднощів в адаптації у дітей

«групи ризику».
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Щоб намітити правильний шлях корекції, потрібно чітко ви/
значити причини труднощів. Даний етап роботи містить у собі ін/
дивідуальне дослідження особливостей розвитку пізнавальних
процесів, особистості дитини, міжособистісних відносин у родині
та у групі однолітків, особливості сімейного виховання.

IV етап. Індивідуальне консультування вчителів і батьків за
результатами досліджень.

На даному етапі психолог дає рекомендації вчителям, батькам
з питань індивідуальних особливостей психічного розвитку, особ/
ливостей навчання, виховання, адаптації дитини до школи, при/
чин труднощів, що виникли в процесі адаптації, навчання. Також
психолог пропонує батькам проведення відповідної корекційної
роботи, пояснюючи, яка її мета і в чому вона полягатиме.

V етап. Корекційна робота з першокласниками, в яких виник/
ли труднощі у процесі адаптації до школи.

Залежно від виявлених причин труднощів, що виникли у про/
цесі адаптації дитини до школи, психолог визначає напрям ко/
рекційної роботи: розвиток пізнавальних процесів, розвиток мо/
тиваційної сфери, розвиток довільності, корекція тривожності,
розвиток навичок спілкування в групі.

Ефективність корекційної роботи багато в чому залежить від
того, як вона організована. Важливими моментами в організації
корекційних занять є вибір форми корекційної роботи; розробка
програми корекційного курсу: визначення потрібної періодичнос/
ті і тривалості занять; організація співробітництва з учителями 
й батьками дитини; підготовка місця проведення занять і наочно/
го дидактичного матеріалу.

Корекційна робота може здійснюватися як в індивідуальній,
так і в груповій формах. Індивідуальні корекційні заняття потріб/
но проводити у випадках, коли в дитини спостерігається специ/
фічне або більш серйозне, ніж в інших дітей, відставання або по/
рушення, що унеможливлює її повноцінну роботу в групі.

Корекційна група може мати однорідний і неоднорідний склад.
Однорідні групи, до складу яких входять учні, що мають одно/

типні складності, доцільно формувати за умови завдань корекції
пізнавальної сфери. У цьому разі добір дітей треба здійснювати
відповідно до рівня розвитку якостей, робота над якими плануєть/
ся в групі. Занадто великий діапазон розходжень між дітьми за
цим параметром небажаний.

Формування неоднорідної групи, в якій зібрані діти, що мають
різні проблеми, доцільне у разі корекції емоційно/вольових і поведін/
кових складностей, за умови наявності комунікативних проблем.
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Оптимальне число учасників групи — 5–7 учнів. У цьому разі
можна тримати під своїм контролем процес роботи й емоційний
стан кожного учасника. Залежно від характеру планованої робо/
ти, чисельність групи може мінятися, але вона не повинна переви/
щувати 10 дітей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Антропова М. В., Хрипкова А. Г. Возрастная физиология и школьная
гигиена.— М.: Просвещение, 1990.

2. Битянова М. Р., Азарова Т. В., Афанасьева Е. И. Работа психолога в на/
чальной школе.— М.: Генеза, 2001.

3. Боделан О. Р. Влияние интелектуальных и коммуникативных особен/
ностей детей на их психологическую адаптацию // Наука і освіта.—
1998.— № 4–5.— С. 32–35.

4. Дубровина И. В. Руководство практического психолога.— М.: Акаде/
мия, 1995.

5. Каган В. Е. Психогенные формы школьной дезадаптации // Вопросы
психологии.— 1984.— № 4.

6. Кожемякина Н. І. До питання про шкільну дезадаптацію дітей першо/
го класу // Наука і освіта.— 2002.— № 2.— С. 32–35.

7. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе.— 
М.: Сфера, 1996.

8. Пономаренко Л. П., Теплякова К. Г. Методы психологической коррек/
ции для работы с детьми младшего школьного возраста.— Одесса,
1994.

Ключевые слова: адаптация, учебная деятельность, этапы адапта9
ции, школьная дезадаптация, соматическая напряженность.

Key words: adaptation, teaching, adaptation stages, school disadaptation,
somatic tension.

УДК 159.97
О. М. Гавалешко,

кандидат психологічних наук,
О. Я. Самборська

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР У ПІДЛІТКОВО9ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Проблема адиктивного поведения стала остроактуальной 
в последнее десятилетие. В статье поданы результаты исследо9
вания формирования компьютерной зависимости молодежи.
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In the last decade the problem of addictive behaviour has become
particularly important. The article presents the research results of
computer addiction formation among youth.

У сучасну психологію не так давно увійшли такі поняття, як
«віртуальна реальність», «віртуальна адикція», «інтернет/залеж/
ність», «залежність від комп’ютерних ігор». Батьки, педагоги все
частіше звертаються до психологів з проханням допомогти їхнім
дітям подолати такого типу залежності. Комп’ютерна ігрова за/
лежність характеризується порушенням психічного стану, а саме:
зниженням настрою, самопочуття, активності, що привертає ува/
гу батьків і стає помітним для самих дітей. Тому дана проблема 
є досить актуальною як для теоретичних, так і для практичних
досліджень.

Віртуалістика з’явилася не так давно, проте достатньо швидко
захопила спеціалістів різних напрямків: фізиків, інженерів, пси/
хологів, філософів, культурологів тощо. Лат. слово «virtus» має
значення «доблесть, незвичайна якість» і в античній літературі
використовується для позначення бойової доблесті. У середньо/
вічній літературі вживається для позначення актуальної сили,
могутності. Корінь «vіrt» має стародавнє походження. Як і в ла/
тинській мові, у санскриті дієслово «vіrtti» означає миттєву безпе/
решкодну актуалізацію психічного акту в психіці йогіна, а в дав/
ньослов’янській дієслово «верьті» означає «кипіти». Корінь
«vіrt» означає подію, що твориться, породжується в даний момент
чиєюсь активністю: воїна, йогіна, води [5, С. 16].

Щодо поняття адикції, то addictus (адиктус) — це юридичний
термін, яким називають людину, що підкоряється, засуджену:
«addicere liberum corpus in servitutem» означає «засуджувати
вільну людину до рабства за борги»; «адиктус» — боржник. Таким
чином, метафорично адиктивною поведінкою називають глибоку,
рабську залежність від деякої влади, яка зазвичай сприймається 
і переживається як зовнішня, чи то наркотики, сексуальний парт/
нер, їжа, гроші, влада, азартні ігри — тобто будь/яка система чи
об’єкт, які вимагають від людини тотальної поступливості й отри/
мують її. Така поведінка виглядає як добровільне підкорення (com9
pulsion) [6, С. 56].

Серед видів адиктивної поведінки найбільш відомим є вживан/
ня алкоголю, наркотиків, речовин, що змінюють психічний стан,
участь в азартних іграх, сексуальна адикція чи переїдання, голо/
дування. Практично не вивченою є така адикція, як залежність
від віртуальної реальності комп’ютера. Визначаючи адиктивну
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поведінку як відхід від реальності за допомогою зміни психічного
стану, можна говорити, що створювана комп’ютером реальність,
безсумнівно, змінює психічний стан, чим схильні до адикції особис/
тості і почали користуватися (Ц. П. Короленко, М. Сігал, 1990) [2].

В Україні за рядом причин (мода, доступність, зацікавленість
тощо) віртуальна адикція поширюється, в основному, серед дітей
і підлітків, особливо чоловічої статі. Для них у формуванні ком/
п’ютерної пристрасті велику роль відіграють гіперактивні детер/
мінантні структури свідомості (Г. Н. Крижановський, 1990) [2].
Комп’ютер для них стає фетишем (відбувається процес фетишиза/
ції), складовою частиною того чи іншого ритуалу, замінюючи со/
бою наркотик, азартні ігри та колекціонування водночас. Користу/
вач комп’ютера, схильний до адикції, під час його використання
перебуває у зміненому стані свідомості — психологічному трансі.
Застигле обличчя, зосереджене на екрані монітора, уповільнена
реакція (навіть її відсутність) на зовнішні подразники — характер/
ний вигляд деяких користувачів, схильних до адиктивної поведін/
ки. Реальність як осмислена частина світу переломлюється через
особливий стан свідомості. Із часом виникають ознаки залежності,
що характеризуються психічним та психофізичним станом дис/
комфорту у разі відсутності спілкування з комп’ютером і віднов/
ленням комфорту з початком роботи з ним. Першими звернули
увагу на компульсивне бажання людей повторювати досвід спілку/
вання з віртуальною реальністю M. Griffiths і K. Young [8].

Психологічна залежність від комп’ютерних ігор неможлива поза
розумінням поняття віртуальної реальності. Віртуальна реальність,
що формує віртуальний «світ» комп’ютерної гри, сприймається
гравцем як реальний світ, з’являється ефект «присутності». Це ці/
кавий феномен автоматичної «доробки» свідомістю недосконалого
віртуального світу до рівня реальності. У цьому розумінні віртуаль/
на реальність є засобом вивчення пізнавальних психічних процесів.

М. Іванов зазначає, що психологічна залежність від комп’ю/
терних ігор найчастіше є залежністю від рольових комп’ютерних
ігор. Рольові комп’ютерні ігри — це ігри, у яких гравець переби/
рає на себе роль комп’ютерного персонажу, тобто сама гра зобов’я/
зує його виступати в ролі конкретного чи уявного комп’ютерного
героя. Автор вважає, що тільки рольові ігри здатні сформувати
стійку психологічну залежність і лише у випадку з рольовими ігра/
ми спостерігається певний «его/розпад» на «Я віртуальне» і «Я ре/
альне», наростання дисонансу між якими посилює дезадаптацію та
порушення у сфері психічних станів [4]. Врешті/решт, моделювання
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будь/якої реальної чи фантастичної ситуації за допомогою вірту/
альної реальності — нова можливість для вивчення людини [3].

У дорослих рольові комп’ютерні ігри змінюють уявлення про
себе і навколишній світ, а в низці випадків сприяють посиленню
тривоги й дезадаптації. А як рольові ігри, що не розраховані на
дітей, можуть вплинути на формування особистості в період ак/
тивної соціалізації, соціально/психологічної адаптації, засвоєння
соціальних ролей, рольової ідентифікації особистості? Відповідь
на це питання вимагає детального дослідження. Основною постає
проблема теоретичної і практичної готовності до психологічного
супроводу розвитку особистості дитини, що потрапила в психо/
логічну залежність від перебування у віртуальній реальності.

У більшості ігрових комп’ютерних адиктів спостерігається за/
вищений відносно нормального рівень особистісної тривожності.
Користувач починає ставитися до комп’ютера, як до живої істоти,
чи починає ототожнювати себе з ним. Поступово стираються межі
між живим і неживим, між особистістю і комп’ютером, матеріа/
льним і духовним, між віртуальною реальністю і справжньою ре/
альністю. Завдяки особливостям нервової системи людини злива/
ються воєдино нефізичний і фізичний простір і час, що дає змогу
користувачу «уникнути» ентропії як функції лінійного часу, що
служить причиною виникнення тривожності (як риси особистос/
ті) чи тривоги (як продукту емоційної сфери людини) [2]. Це свід/
чить про дезадаптацію, неадекватне сприйняття себе і навколиш/
нього світу. Тривога наростає з ростом свого роду дисонансу між
«Я віртуальним», що може все у віртуальному світі і є безсмерт/
ним, та «Я реальним», що є простою смертною людиною. Окрім
цього, тривога служить каталізатором формування залежності —
зі збільшенням тривоги збільшується залежність, що, своєю чер/
гою, збільшує тривогу тощо [4].

Поведінка, сформована в дитячому, підлітковому і юнацькому
віці, у подальшому визначає стиль усього життя особистості з ха/
рактерним проявом індивідуально/особистісних рис [7]. Ті чи ін/
ші характерологічні властивості, сформовані під впливом вірту/
альної залежності, як вже було зазначено, виявляються не одразу,
тому підлітки не завжди можуть оцінити те, що відбувається. Виді/
ляють такі психологічні симптоми: хороше самопочуття чи ейфо/
рія за комп’ютером; неможливість зупинитися; збільшення кіль/
кості часу, що проводиться за комп’ютером; відчуття порожнечі,
депресії, роздратованості поза комп’ютером; зневажання родини
та друзів; проблеми з навчанням. Вирізняють також фізіологічні
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симптоми: сухість склери очей; перенапруження м’язів рук; голов/
ні болі; нерегулярне харчування; нехтування особистою гігієною;
зміна режиму сну [1]. Формування залежності класифікується за
такими стадіями: 1) стадія легкого захоплення; 2) стадія захоплен/
ня; 3) стадія залежності; 4) стадія прихильності.

Першим нашим кроком у вивченні залежності від комп’ютер/
них ігор серед підлітків та юнаків 8–11/х класів було проведення
анкетування в Чернівецькому міському ліцеї № 1. Результати ан/
кетування дали змогу визначити ігри, яким діти віддають перева/
гу. Це — «стрілялки», «бродилки», «гонки», «літалки», «логічні
ігри», «стратегії». Ліцеїсти назвали близько 47 ігор. Після завер/
шення гри вони, як правило, відчувають себе задоволеними, бадьо/
рими, активними, рідше — втомленими і розчарованими. На ком/
п’ютерні ігри вони витрачають близько 2–3 годин, граючи через
день або 2–3 рази на тиждень. Це свідчить, що вони знаходяться
на першій стадії — стадії захоплення, яка характеризується тим,
що дитина починає «відчувати смак», їй починають подобатися
комп’ютерна графіка, звук, сам факт імітації реального життя або
якихось фантастичних сюжетів. Вона отримує задоволення, граючи
в комп’ютерну гру, що супроводжується позитивними емоціями. Як
наслідок, підліток починає грати, вже невипадково опинившись
за комп’ютером. Прагнення до ігрової діяльності набуває деякої
цілеспрямованості. Як показали наші дослідження, гра має швид/
ше ситуативний, ніж систематичний характер. Стійка, постійна
потреба в грі на цій стадії серед ліцеїстів ще не сформована, гра не
є значущою цінністю для них.

Не менш цікавим питанням для нас було визначення ставлення
батьків до ігрових захоплень дітей. В їхніх відповідях ми виявили,
що 36% батьків не заперечують проти гри дітей, 21% батьків про/
ти того, щоб їхні діти грали в комп’ютерні ігри, 18% з розумінням
ставляться до захоплення, решта — не проти ігор, але за умови
успішного навчання дітей. Цікавим виявився той факт, що жоден
з батьків суворо не забороняє грати в комп’ютерні ігри.

На питання: «Чому їм подобається грати в комп’ютерні ігри?»
34% учнів відповіли, що забувають про час і проблеми, 29% — отри/
мують задоволення від процесу гри, 15% — що ігри сприяють роз/
витку уваги і 15% — що їм подобається перемагати, 7% відмітили,
що в іграх можуть реалізувати свої здібності.

Отже, для дітей комп’ютерна гра — це простий і доступний спосіб
моделювання іншого світу або таких життєвих ситуацій, в яких вони
ніколи не були і не будуть у реальності. Це — можливість пожити
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в іншому житті, де немає проблем, немає навчання, немає оцінок
тощо. У цьому контексті можна припустити, що комп’ютерна гра
є засобом зняття стресів, зниження рівня депресії, тобто є свого
роду терапевтичним методом. Однак використання гри в такій
якості під питанням і вимагає подальшого вивчення.

Тому вже сьогодні потрібним є комплексний інтегративний
підхід до проблеми вивчення психологічних особливостей залеж/
ності підлітків від комп’ютерних ігор, з погляду як медичних пси/
хологів, практичних психологів, педагогів, так і психіатрів, для
напрацювання методів профілактики і лікування комп’ютерної
адикції. Можна припустити, що основним методом «лікування»
такого роду залежності стане психотерапія і, зокрема, екзистен/
ційна психотерапія. Така корекція повинна бути поетапним фор/
муванням настанов особистості, ціннісних орієнтацій, мотивації
поведінки.
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УДК 159.922 О. А. Новікова

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ
ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ

В статье рассматриваются подходы к структуре пространст9
венного мышления. Делается вывод, что особенности пространст9
венного мышления могут быть индикаторами общего интеллекта.

The article reviews approaches to spatial thinking structure. It is
concluded that peculiarities of spatial thinking can be indicators of
general intelligence.

Найбільш актуальними завданнями сучасної школи є розвиток ро/
зумових здібностей і забезпечення умов для розвитку особистості
школярів із врахуванням їхніх вікових та індивідуальних здібностей.

Дана проблема постійно обговорюється в психолого/педагогічній
літературі: потребу в цьому відчувають педагоги/практики. Проте
значна кількість робіт має лише декларативний характер і обме/
жується закликами гуманізувати освіту, здійснюючи індивідуаль/
ний підхід до кожного учня.

Людина уявляє навколишній світ у просторових формах, і тому
будь/яка її діяльність пов’язана як із самими предметами, так і з їх/
німи образами. Вивчення образного мислення містить можливості
подолання стереотипів, тобто сприяє розвитку творчого потенціалу,
що дуже важливо для повноцінного психічного розвитку особис/
тості. Великої актуальності набуває проблема образного бачення
об’єкта в шкільному навчанні, оскільки не завжди вдається встано/
вити психологічні причини неуспішності учнів.

Із психологічних досліджень X. Я. Кадаяс, І. Я. Каплуновича,
І. С. Якіманської слідує, що накопичені дані про шляхи і способи
розвитку та формування просторового мислення, яке є різновидом
образного мислення, наразі не знаходять належного застосування.

Образне мислення — основний вид мислення дошкільника. Ра/
зом з тим воно займає найважливіше місце і має величезне значен/
ня для найрізноманітніших видів діяльності людини, і насампе/
ред, творчої.

Образне мислення включає три розумові процеси: створення об/
разу, оперування ним і орієнтування в просторі (як видимому, так
і уявному). Усі ці три процеси мають загальний базис, фундамент 
і залежать від типу тих візуальних (зорових) відносин, які виявля/
ються людиною в процесі роботи з образом або наочним об’єктом.
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Під час вивчення різних об’єктів або їхніх образів людина ви/
діляє в них перш за все ті або інші відносини, залежно від того,
яка з підструктур образного мислення є в неї домінантною (голов/
ною, переважаючою, розвиненішою, частіше за інших використо/
вуваною). Загалом цей вид мислення поділяється на п’ять під/
структур. Охарактеризуємо їх [6].

Топологічна підструктура образного мислення характерна для
дітей, які, перш за все, виділяють і легше оперують такими харак/
теристиками об’єктів, як: безперервно — розривно, зв’язно — не/
зв’язно, компактно — некомпактно, належить — не належить,
встановлюють області включення і перетину просторових фігур.
Дитина ніби «вирощує», «виліплює» в уявленні потрібний образ
або потрібні візуальні перетворення. Діти оперують такими ха/
рактеристиками, як: разом, усередині, зовні, на площині, на ме/
жі, перетинаються, мають (не мають) загальні точки, внутрішня
(зовнішня) частина предметів, їх об’єднання. Вони не люблять
поспішати. Кожну дію вони здійснюють дуже детально, прагнучи
не пропустити в ній жодної ланки. З великим задоволенням вони
«ходять» по різних лабіринтах і в тому разі ніколи не втомлюються,
послідовно рухаючи олівець або інший предмет уздовж хитромуд/
рих переплутаних ліній, з’ясовують, хто кому дзвонить, з величез/
ним задоволенням вирішують інші подібні завдання, потребуючи
безперервного зв’язного пересування або перетворення.

Проективна підструктура образного мислення характерна для
дітей, у яких домінанта забезпечує можливість розпізнавати,
створювати, уявляти, оперувати і орієнтуватися серед зорових
об’єктів або їх графічних зображень з будь/якої точки відліку, під
різними ракурсами. Дитина встановлює схожість між просторо/
вим предметом або його моделлю, тобто реальною або символіч/
ною з їх різними проекціями (зображеннями). Улюблене заняття
для цих дітей — розглядати і вивчати об’єкт з різних точок зору,
під різними кутами. Вони із задоволенням встановлюють відпо/
відність деяких речей зображенням і, навпаки, зображень — ре/
чам. Шукати і знаходити різні способи використання предмета 
в практиці, його побутового призначення і можливості застосу/
вання — велика радість для них.

Упорядкована підструктура образного мислення характерна
для дітей, які люблять порівнювати й оцінювати загалом, у якісно/
му вигляді. Дитині вдається виділяти властивості, встановлювати
і класифікувати відношення за різними підставами: розміром
(більше — менше, довше — коротше), відстанню (ближче — далі,
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нижче — вище), формою (круглий, прямокутний, трикутний), по/
ложенням в просторі (зверху — знизу, справа — зліва, попереду —
ззаду, паралельно, перпендикулярно, за, між, поряд), характером
руху (зліва направо — справа наліво, зверху вниз — від низу до
верху, вперед — назад), тимчасовим просторовим уявленням (спо/
чатку — потім, до — після, раніше — пізніше) тощо. Діють ці діти
логічно, послідовно, за певним порядком. Робота за алгоритмом
для них — улюблене заняття.

Метрична підструктура образного мислення характерна для
дітей, які акцентують свою увагу на кількісних характеристиках
і перетвореннях. Головне питання для них — «скільки?»: яка дов/
жина, площа, відстань, величина в числовому вираженні. Вони 
з великим задоволенням перераховують, визначають конкретні
числові значення і вимірюють довжини, відстані, протяжності,
віддаленості.

Нарешті, останню відповідь вибирають діти з домінуючою ком/
позиційною підструктурою. Вони постійно прагнуть до всіляких
комбінацій і маніпуляцій, виділення додаткових частин та їх зби/
рання в єдине ціле (єдиний блок), до скорочення («згортання») 
і заміни деяких перетворень одним, навіть без прямої потреби 
в цьому, швидко і легко переключаються з прямої дії на зворотну.
Це ті самі діти, які не хочуть і з величезними труднощами приму/
шують себе детально простежувати, промовляти, пояснювати всі
кроки рішення або обґрунтовувати особисті дії.

З означеної точки зору (моделі) сформувати образне мислення
у дітей означає сформувати в них кожну з указаних підструктур 
в їх єдності і взаємозв’язках, що допоможе розвитку і формуван/
ню просторового мислення.

Формування просторового мислення має велике значення для
повноцінного засвоєння шкільних знань і навиків, оскільки пере/
хід до шкільного навчання вимагає від дитини вільної орієнтації 
у просторі й володіння основними просторовими поняттями.

Від рівня розвитку просторових уявлень і понять багато в чому
залежить успішність оволодіння дітьми рахунком, читанням, пись/
мом, малюванням, ручною працею, фізкультурою тощо (Б. Г. Ана/
ньєв, Л. А. Венгер, О. І. Галкіна, А. В. Запорожець, А. А. Люблінсь/
ка, І. С. Якіманська, Л. В. Яссман та ін.).

Просторове мислення — вид розумової діяльності, що забезпе/
чує створення просторових образів і оперування ними в процесі
вирішення практичних і теоретичних завдань.

Діяльність уявлення є основним механізмом просторового
мислення. Його змістом є оперування образами, їх перетворення. 
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У просторовому мисленні відбувається постійне перекодування
образів, тобто перехід від просторових образів реальних об’єктів
до їх умовно/графічних зображень, від тривимірних зображень до
двомірних і навпаки. Розвиток просторового мислення в період
дорослішання дитини носить нелінійний характер. Сенситивний
період просторового мислення формується в дошкільному і молод/
шому шкільному віці. І. С. Якіманська вказує на рухливість і ди/
намічність образів молодших школярів, що потребує необхідності
внесення деяких змін до традиційних програм шкільного навчан/
ня [13].

Наша свідомість від народження вільна та чиста. Проте її за/
смічують готовими схемами, які дають у дитсадку та інституті, на
роботі та вдома. Робота підсвідомості — просторове мислення. То/
му всі справжні відкриття, як правило, народжуються в підсвідо/
мості й тільки потім логічно перевіряються.

Розвиток просторового мислення, що забезпечує орієнтацію 
в просторі, «практичному і теоретичному» (термінологія І. С. Які/
манської), сприяє ефективному засвоєнню знань, оволодінню
різноманітними видами діяльності. У сучасній психології відміче/
на висока ефективність просторового мислення, зумовлена вели/
кою інформаційною ємністю образів [12].

Вільне оперування просторовими образами є тим фундаменталь/
ним умінням, яке об’єднує різні види навчальної і трудової діяль/
ності. Оскільки у своїх найбільш розвинених формах просторове
мислення формується переважно на графічній основі, його особли/
вості досліджуються в контексті загальних характеристик образно/
го мислення. Просторове мислення формується в системі знань, що
підлягають засвоєнню; кожний навчальний предмет своїм змістом
визначає вимоги до розвитку просторового мислення.

Дійсно «дитячий шлях» оволодіння формами створення й оперу/
вання просторовими образами, орієнтування в реальному і уявному
просторі реалізується безпосередньо і опосередковано за рахунок
початкової диференціації основних підструктур просторового мис/
лення. Становлення і формування просторового мислення на
«верхніх поверхах» досягається через циклічну зміну психічних
процесів диференціації та інтеграції підструктур просторового мис/
лення.

Згідно з фактами, описаними Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейном,
Н. Н. Поддьяковим, Ф. Н. Шемякіним, М. Мінські, серією експе/
риментів, проведених І. С. Якіманською, І. Я. Каплунович, дити/
на виділяє в предметах, що її оточують, просторові характеристи/
ки диференційовано.
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Х. Вернер, Х. А. Уїткін стверджували, що диференціація пізна/
вальних структур і процесів становить релевантний компонент ін/
телектуального розвитку. Р. Гегель, І. М. Сєченов, Дж. Міллер, 
Н. І. Чупрікова розглядали здатність дитини диференціювати різні
ознаки і відношення предметів, що є основним у процесі переходу від
безпосереднього плотського пізнання до абстрактного мислення [8].

Н. І. Чупрікова висунула і підтвердила гіпотезу, згідно з якою
за різними, на перший погляд, прийомами формування у дітей,
які володіють відповідними можливостями, здатності розв’язува/
ти задачі на збереження завжди лежить процес вироблення дифе/
ренційованого віддзеркалення різних властивостей об’єктів [6].

Ч. Брейнердом гіпотеза перевірялася шляхом ретельного логі/
ко/психологічного аналізу чотирьох виділених стратегій збере/
ження навчання: перцептивної, когнітивної, питань/відповідей 
і соціального тренування [3]. Разом з тим аналізу був підданий 
і ряд психологічних досліджень: експерименти Р. Гельман з фор/
мування у п’яти/шестирічних дітей здатності зберігати дискретну
кількість і довжину, Д. Філда з розумово відсталими дітьми 8–12
років і дошкільниками трьох/п’ятирічного віку, Ц. Овербек 
і М. Шварц, присвячені тренуванню визначення збереження ваги,
Дж. Брунера і Дж. Шепарда, спрямовані на формування збере/
ження кількості рідини шляхом тренування когнітивного виді/
лення характеристик займаного об’єму, і ряд інших. У результаті,
Н. І. Чупрікова доходить висновку, що «віковий період», назва/
ний Ж. Піаже періодом формування конкретних операцій, пови/
нен бути кваліфікований як період формування і когнітивної ди/
ференціації достатньо розвинених репрезентацій перцептивних
сприйманих властивостей фізичних об’єктів» [3].

І. Я. Каплунович висловив припущення, що ця закономірність
має ширшу сферу реалізації. Її можна віднести не тільки до сфери
безпосередніх перцептивних сприйманих властивостей, але й до
рівня опосередкованих процесів. Зокрема, вона зберігається і в про/
цесі формування у людини релевантних структур просторового
мислення. І. Я. Каплунович через експеримент описав конкретні
психологічні механізми і генезу розвитку просторового мислення
за допомогою диференціації підструктур даного виду мислення.

Ж. Піаже встановив, що після трьох років дитина чітко дифе/
ренціює різні геометричні фігури тільки на одній підставі: замкнуті
вони чи ні. У тому разі будь/які інші характеристики (більше —
менше, кількість об’єктів або їхніх складових частин, наявність
або відсутність автономних елементів тощо) вона просто не помічає
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і не фіксує. Надалі діти починають разом із вказаною характерис/
тикою (замкненість — незамкненість) диференціювати дво/ і три/
вимірні об’єкти і на інших підставах (більше — менше тощо) [10].

Характеристики оточуючих дитину предметів, за Ж. Піаже,
виникають та існують у мисленні не хаотично, а об’єднуються 
в такі блоки (або системи), які прямо/таки відповідають характе/
ристикам, причому з віком кількість підстав, за якими випробо/
вувані можуть класифікувати об’єкти, збільшується [10]. Іншими
словами, оволодіння дитиною геометричних характеристик у на/
вколишньому просторі йде шляхом диференціації різних власти/
востей дво/ і тривимірних об’єктів за їх численними ознаками.

Стосовно пізнання й оволодіння дитиною простором Ж. Піаже
виділяє такі «якісні операції, що структурують простір: порядок
просторової спадкоємності і включення інтервалів або відстаней;
збереження довжини, поверхні тощо; розуміння системи коорди/
нат, перспективи і перетину тощо» [10]. До п’ятнадцяти років лю/
дина вже володіє всіма виділеними феноменами Ж. Піаже, і про/
цес диференціації, як і розвитку, на думку вченого, закінчується.

З упровадженням інформаційних технологій вимоги до візу/
альної письменності тих, хто навчається до їх графічної підготов/
ки зростають. Суспільству потрібні організатори і учасники ви/
робництва нового типу, що володіють гнучким образно/графічним
мисленням та інтуїцією. У зв’язку з цим курс графіки в школах 
і ліцеях повинен бути розглянутий ширше, ніж виконання крес/
лень деталей. Графіка сьогодні — це міжнародна мова комп’ютер/
ного спілкування, засіб розвитку просторового мислення, спосіб
ущільненого запису інформації.

Графіка, як навчальний предмет, дає можливість навчити ство/
рення образу, пізнання його смислового вмісту в переходах від зна/
ка образотворчого об’ємного до знака образотворчого площинного,
умовно/графічного і словесного, а також співвідношення образу
предмета і самого предмета або його речовинної моделі, оперуван/
ня образом. Рівень графічної підготовки людини визначається
«…головним чином, не ступенем оволодіння або технікою виконан/
ня графічних зображень, а більшою мірою тим, наскільки він гото/
вий до уявних перетворень образно/знакових моделей, наскільки
рухливе його образне мислення» (А. Д. Ботвінніков, Б. Ф. Ломов).

Завдання диференціації дітей у системі безперервної освіти
(дитячий садок — школа — ВНЗ) вимагає розроблення і застосу/
вання таких діагностичних методик, які давали б змогу виявляти
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й оцінювати психічні властивості і якості, значущі для успішного
засвоєння різних систем знань, оволодіння професією, для осо/
бистісного розвитку загалом. До таких властивостей особи можна
віднести просторове мислення, яке забезпечує орієнтування в прос/
торі — видимому або уявному. Просторове мислення формується
на всіх етапах онтогенезу під впливом різних повчальних дій, має
яскраво виражену індивідуальну специфіку, особливості її прояву
в різноманітних видах діяльності (ігрової, навчальної, професійної).

Змістом просторового мислення є операція просторовими обра/
зами на основі їх створення з використанням наочної опори (наоч/
ної або графічної, різної міри спільності й умовності). Операція
просторовими образами визначається: їхнім початковим змістом
(віддзеркалення в образі геометричної форми, величини, просторо/
вого розміщення об’єктів); типом операції (зміна в ході операції
положення об’єкта, його структури); повнотою, динамічністю об/
разу (наявністю в ньому різних характеристик, їх системності, рух/
ливості тощо). Усі ці особливості просторового мислення відобра/
жають процес роботи з образом, дають змогу виявляти його якісну
своєрідність, фіксувати вікові та індивідуальні особливості прояву
цього процесу, що є вельми істотним в діагностичних цілях [13].

Важливо підкреслити, що особливості просторового мислення не
можна виявити повною мірою, використовуючи для цього різні го/
ловоломки, просторово/комбінаторні ігри тощо. У реальній прак/
тиці (ігровій, навчальній, професійній) просторове мислення зав/
жди включено в розв’язання різних задач, спирається на систему
знань, які не можуть (і не повинні) нівелюватися. Такої точки зору
дотримуються багато прогресивних тестологів — це А. Анастазі, 
Л. Ф. Бурлачук, З. М. Морозів, Д. М. Гуревич, М. Д. Акімова, 
Е. М. Борисов, В. Р. Зархін, В. Т. Козлова, Р. П. Логінова, А. А. Бо/
дальова, У. У. Століна, які розробляють нові конструкції тестових
методик. Як вважають З. І. Калмикова, Д. М. Гуревич, сучасні діаг/
ностичні методики повинні фіксувати не тільки загальну результа/
тивність (продуктивність) виконання завдань, але й процесуальну
сторону його виконання, оскільки без цього важко виявляти інди/
відуальні відмінності між людьми, оцінювати їх не лише кількісно,
але й якісно, коригувати повчальні дії тощо.

Важливо, щоб діагностичні методики сприяли виявленню
індивідуальних стратегій розв’язання тестових задач, перевірці
стійкості їх прояву на різному матеріалі, фіксували особливості
опрацьовування цього матеріалу. Тільки на цій основі можна ди/
ференціювати людей за рівнем розвитку просторового мислення,
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виявляти якісні його особливості, давати рекомендації щодо його
розвитку і використання в різних видах діяльності з урахуванням
цілей і завдань цієї діяльності, вимог до її здійснення.

Звичайно, зміст, структуру, умови формування та інші особли/
вості просторового мислення можна досліджувати в індивідуальних
(лабораторних) експериментах, проте різноманітні практичні зав/
дання, які доводиться вирішувати психологам у сучасних умовах
(профорієнтація, профвідбір, вибір учнем предметів для поглибле/
ного вивчення тощо), вимагають проведення масових досліджень.

Для проведення масових обстежень дітей за показником рівня
розвитку їхнього просторового мислення потрібні спеціальні тес/
ти, які, будучи компактними, портативними, повинні відповідати
певним вимогам. У своєму змісті вони повинні передбачати робо/
ту з образом (створювати його і оперувати ним); виявляти особли/
вості цього процесу під час використання інваріантних і варіатив/
них компонентів; характеризувати динаміку роботи з образом під
час виконання завдань як гомогенних, так і гетерогенних за своїм
типом; виявляти сильні і слабкі сторони цієї роботи у кожного ви/
пробовуваного, його індивідуальні переваги у використанні різних
перцептивних ознак: форми, величини, просторових співвідно/
шень. Крім того, тести повинні відповідати і деяким формальним
вимогам: надійності, валідності, паралельності форм.
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Розділ II

ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

УДК 376:378.075.8
К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна,

кандидати технічних наук

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ
СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ІНТЕГРОВАНЕ ОСВІТНЄ

СЕРЕДОВИЩЕ

Рассмотрены организационные принципы инклюзии студен9
тов с инвалидностью в интегрированную образовательную сре9
ду. На примере Университета «Украина» описаны элементы сис9
темы сопровождения обучения таких студентов и требования 
к интегрированным учебным заведениям.

Organizational principles of inclusion of students with disability
into integrated educational environment are considered. The ele9
ments of the system of accommodation and requirements for integra9
ted educational establishments are described on the example of Uni9
versity «Ukraine».

Інтеграційні процеси в освіті, започатковані в європейських
країнах та США у 70/х роках ХХ сторіччя, перебігали в кожній
країні по/різному залежно від типу політичної системи, рівня еко/
номічного розвитку країни, структури системи освіти, демократич/
ності суспільства та його готовності сприйняти і втілити у життя
ці нові і незвичні ідеї. Україна як молода демократична держава
має увібрати все найкраще з накопиченого досвіду, адаптувати йо/
го до своїх умов і зберегти при цьому здобутки й традиції націо/
нальної системи освіти. Готуючись увійти до Євросоюзу, Україна
має корінним чином змінити становище людей з інвалідністю 
у країні.

Уперше принцип рівності прав людей з інвалідністю, який пе/
редбачає, що кожний індивідуум має рівні можливості для участі
у житті суспільства, був проголошений у Стандартних правилах
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забезпечення рівних можливостей для інвалідів [1]. Це означає,
що люди з інвалідністю мають отримувати підтримку у процесі
набуття освіти, організації їхньої трудової діяльності та суспіль/
ному житті.

Ставлення українців до людей з інвалідністю традиційно було
гуманним, але в ньому часто домінувало співчуття, що надавало
цьому ставленню відтінок опікування й патронування. Тривалий
час наше суспільство не сприймало людей з інвалідністю як
рівних, не помічало чи замовчувало їхні проблеми і освітні потре/
би, практично закриваючи їм шлях до повноцінної соціалізації.
Проголошення міжнародного року людей з інвалідністю привер/
нуло увагу нашого суспільства до проблем людей з функціональ/
ними обмеженнями, дало поштовх для прийняття нових законо/
давчих актів, що стосуються соціального захисту та реабілітації
інвалідів, їхньої середньої освіти та професійної підготовки, за/
безпечення архітектурної безбар’єрності середовища. Водночас
особливості надання вищої освіти людям з інвалідністю, зокрема
в інтегрованому освітньому середовищі, залишаються практично
нерегламентовані законодавчими актами.

Процес навчання людей з функціональними обмеженнями тіс/
но пов’язаний із процесом їх соціалізації впродовж усього життя.
Тому інтеграція таких людей у навчальний процес суттєво полег/
шує їх подальшу інтеграцію у суспільство, оскільки передбачає
спільне навчання людей з інвалідністю з іншими людьми [2]. Інте/
грація може здійснюватися на всіх етапах навчання: у дитячому
садку, загальноосвітній школі, у системі професійної освіти, вищо/
му навчальному закладі і далі, за потреби, у процесі підвищення
кваліфікації чи перепідготовки. Такі інтегровані навчальні колек/
тиви можуть розглядатись як мікромоделі соціального середовища
різного рівня. Члени таких інтегрованих груп повинні пристосову/
ватися до умов співіснування в єдиному колективі, а отже, чим
раніше буде запроваджена інтеграція, тим легше звикатимуть до
неї обидві сторони.

Отже, інтеграція людей з різним станом здоров’я в освітнє сере/
довище ще не гарантує її учасникам рівного доступу до навчання,
оскільки в деяких з них можуть бути специфічні освітні потреби.
Тому для забезпечення рівних можливостей для освіти людей з інва/
лідністю потрібно запровадити комплекс заходів, які забезпечать
їх повноцінну інклюзію у навчально/виховний процес. Інклюзія
вимагає змін на всіх рівнях освіти, оскільки це особлива система
навчання, яка диференціює освітній процес, відповідаючи потре/
бам учнів усіх груп і категорій [3].
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Як показав восьмирічний досвід інтеграції студентів з інвалід/
ністю в Університеті «Україна», названий процес передбачає взаєм/
ну адаптацію обох сторін: студентів, які приходять до університету
зі спеціалізованих (закритих) навчальних закладів чи сімейного ко/
ла, до нових умов навчання в інтегрованому освітньому середовищі,
а також самого ВНЗ до потреб студентів з інвалідністю. Однак для
повної інклюзії людей з інвалідністю в освітнє середовище потріб/
но забезпечити вільний архітектурно/освітньо/комунікаційний
простір, в якому вони можуть вільно пересуватись, навчатися,
розвиватися та спілкуватися. Інклюзія таких студентів у навчаль/
но/виховний процес забезпечується через упровадження спеціаль/
них освітніх технологій і засобів навчання, а також педагогічного,
психологічного, соціального, медико/реабілітаційного і фізкуль/
турно/спортивного супроводу. Важливе також розроблення програм,
спрямованих на особистісний і професійний розвиток студентів.

Відповідно до особливостей сприйняття студентами навчально/
го матеріалу суттєво відрізняються технології викладання на/
вчальних дисциплін. Проблемою університету інтегрованого типу
є те, що викладачі профільних дисциплін, як правило, не мають
дефектологічної і психологічної підготовки. Важливою запору/
кою успішної інклюзії студентів з інвалідністю є спеціальна підго/
товка викладачів до роботи в інтегрованих групах, яка передбачає
ознайомлення з функціональними відмінностями, особливостями
розвитку студентів різних нозологій та сприйняття ними навчаль/
ного матеріалу, методиками викладання їм навчальних дисцип/
лін і кращим світовим досвідом інклюзії таких студентів. Тобто
для забезпечення ефективної роботи викладачів в інтегрованих
групах потрібно організувати постійно діючий семінар для підви/
щення їхньої кваліфікації [4].

Крім того, на сучасному етапі інклюзія неможлива без упрова/
дження у навчальний процес та позааудиторну діяльність інфор/
маційних і комп’ютерних технологій. Не варто забувати також
про розвиток фізичної культури та зміцнення здоров’я шляхом
упровадження фізкультурно/спортивних і медико/реабілітацій/
них програм. Така цілісна модель супроводу навчання студентів 
з інвалідністю в інтегрованому університетському середовищі
вперше стала предметом наукового дослідження в Університеті
«Україна» [5].

Супровід навчання охоплює процеси підготовки до вступу, про/
цедуру вступу, подальшого навчання у ВНЗ, а також передбачає
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підтримку зв’язків із випускниками та моніторинг їхнього пра/
цевлаштування і задоволення потреб у подальшому навчанні.

Для забезпечення інклюзії студента з інвалідністю у навчаль/
но/виховний процес треба, перш за все, врахувати і максимально
компенсувати труднощі сприйняття навчального матеріалу сту/
дентами з сенсорними вадами. При цьому в кожному індивідуаль/
ному випадку дуже важливо чітко уявляти, яким чином студенту
зручніше сприймати цей матеріал: візуально, на слух, тактильно.
Відповідним чином має бути підготовлено методичне і дидактичне
забезпечення навчального процесу. Наприклад, конспекти лекцій,
вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт, тестові
завдання повинні бути підготовлені у паперовому, аудіо/ та елек/
тронному форматах. Навчальні аудиторії мають бути обладнані
спеціальними технічними засобами: активними дошками, мульти/
медійною технікою, копіювальними приладами, системами підси/
лення звуку (індукційними петлями, радіомікрофонами тощо).
Водночас студенти мають право використовувати індивідуальні
технічні засоби, зокрема диктофони, слухові апарати, ноутбуки.

Для студентів з проблемами пересування (з вадами опорно/рухо/
вого апарату, зору, ДЦП) насамперед має бути забезпечена архітек/
турна безбар’єрність зовнішнього і внутрішнього простору універ/
ситету. Це означає спорудження пандусів, встановлення широких
ліфтів зі звуковою, тактильною та цифровою інформацією, усунен/
ня порогів, наявність спеціальних поручнів уздовж сходинок, за/
безпечення належної ширини коридорів, дверей, проходів між
партами. Важливим елементом інклюзії є встановлення спеціаль/
них меблів для студентів на візках і для тих, кому важко тривалий
час сидіти за партою, створення належних санітарних умов (облад/
нання туалетів, душових).

Для організації самостійної роботи студентів потрібно забезпе/
чити їх безбар’єрний доступ до фондів бібліотеки, що передбачає
зручне розташування каталогів та літератури у читальних залах,
а також наявність спеціальних механічних пристроїв для діста/
вання книг із верхніх полиць. Для студентів з сенсорними вадами
навчальні матеріали мають бути переведені в альтернативний
формат, зручний для сприйняття. Така послуга надається Цент/
ром самостійної роботи студентів з інвалідністю, в якому є потріб/
не обладнання і забезпечені належні умови для роботи.

Тобто перш ніж прийняти на навчання людей з інвалідністю, уні/
верситет (як і будь/який інший навчальний заклад інтегрованого
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типу) має здійснити низку організаційних заходів. Йдеться, зок/
рема, про:

— створення спеціалізованої матеріально/технічної бази;
— створення безбар’єрного освітнього середовища, в якому

приміщення, інформація, техніка і навчальний матеріал до/
ступні для всіх студентів;

— надання можливості вибору форми навчання: денної, заоч/
ної, дистанційної, комбінованої;

— наближення освітніх послуг для студентів, які проживають
далеко від місця навачання (відкриття філій, центрів дистан/
ційної освіти);

— підготовку адаптованого навчально/методичного забезпе/
чення для студентів різних нозологій (аудіо/, відео/, так/
тильних і електронних матеріалів тощо);

— перепідготовку викладачів, упровадження спеціальних ін/
формаційних і педагогічних технологій;

— адаптація викладачів і студентів до інтегрованого освітнього
середовища, формування в колективі толерантного ставлен/
ня і розуміння проблем людей з інвалідністю;

— урахування індивідуальних особливостей і потреб студентів,
організацію психологічної підтримки учасників навчально/
го процесу;

— надання соціальної та медико/реабілітаційної допомоги;
— створення умов для соціалізації, самовизначення і саморе/

алізації;
— організацію позааудиторної діяльності для забезпечення про/

фесіональної адаптації студентів і планування їхньої кар’єри.
Викладений підхід до організації навчання у нашому універси/

теті може бути використаний при організації навчального проце/
су в інтегрованому середовищі будь/якого рівня.
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УРІВНОВАЖЕНІСТЬ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ
ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ

ПСИХОМЕТРИЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

На основе исследования сенсомоторных реакций на движущий9
ся объект определены показатели уравновешенности нервных
процессов (УНП) детей с ЗПР и обычных детей подросткового
возраста, которые отличались разным уровнем психометричес9
кого интеллекта по шкале Д. Векслера. Делается вывод, что
УНП как качество нервной системы связана с умственной рабо9
тоспособностью и влияет на показатель IQ.

The indicators of balance of nervous processions among ordinary
teenagers and the children with setbacks in psychological development
have been defined. These children differed by different level of intel9
lect. The conclusion is that this quality is that this quality of the ner9
vous system has an influence on intellectual work and the level of IQ.

На підставі даних сенсомоторних реакцій на руховий об’єкт
визначені показники урівноваженості нервових процесів (УНП)
досліджуваних груп підлітків, які відзначалися різним рівнем
психометричного інтелекту за шкалою Д. Векслера. Зроблено вис/
новок, що УНП як якість нервової системи перебуває в певному
співвідношенні з розумовою діяльністю досліджуваних і позна/
чається на показниках IQ.

Як свідчать теоретичні положення сучасної нейрофізіології, різ/
ні інтелектуальні процеси, зокрема і цілісна розумова діяльність,

та виховання людей з інвалідністю Розділ ІІ



172

пов’язані з психомоторикою, яка є одним з інтеграторів (поряд із
мовною функцією, мисленням) психічної діяльності людини. Ви/
ходячи з цього, процес формування розумових здібностей може
залежати від динамічних характеристик вищої нервової діяль/
ності (ВНД), зокрема врівноваженості процесів збудження і галь/
мування в корі великих півкуль головного мозку. Ці характерис/
тики ВНД можуть позначатися на показниках інтелекту.

Варто брати до уваги й те, що й дотепер відсутня єдина концеп/
ція інтелектуальних здібностей. Її побудова також вимагає ви/
вчення внутрішніх механізмів інтелектуального розвитку, у тому
числі з використанням теорії функціональних систем, беручи до
уваги психофізіологічні аспекти інтелектуальної діяльності, згід/
но з якими в основі будь/якої психічної функції покладені нейро/
фізіологічні функціональні системи, що являють собою ієрархічно
організовані констеляції ряду мозкових зон [8]. Наведені факти
спонукали нас вивчити динамічність (урівноваженість) нервових
процесів, які, як відомо, визначають швидкість створення умов/
них реакцій, що є важливим фактором та індикатором успішності
навчання. Адже те, що є у зовнішніх ознаках, визначає і внутріш/
ній стан.

Дослідження було спрямовано на виявлення точності сенсомо/
торного реагування і на основі цього формування суджень стосовно
урівноваженості процесів збудження і гальмування в корі головно/
го мозку дітей із затримками психічного розвитку (ЗПР) та звичай/
них дітей.

Отже, при вивченні цього питання ми виходили з функціональ/
ного підходу, який полягає в тому, що як пояснення психоло/
гічних механізмів вирішення конкретного завдання припускаєть/
ся побудова певної динамічно організованої системи, яка містить
низку компонентів, або функціональних одиниць. Більше того,
виходячи з теорії функціональних систем, П. К. Анохін підкрес/
лював, що «функціональна система — це сукупність елементів,
необов’язково безпосередньо взаємодіючих між собою, але взаємо/
сприяючих досягненню загального результату» [2, С. 78]. Така
інтегративна діяльність головного мозку дає можливість судити
про поведінку людини як результат активної і цілеспрямованої
взаємодії цілісного організму з середовищем [8, С. 292]. Тобто мо/
ва йде про дослідження того, наскільки є включеними певні ней/
рофізіологічні і нейропсихологічні механізми в пізнавальну по/
ведінку людини [4; 7].

Функціонально/рівневого підходу до вивчення природи інте/
лектуальних можливостей дотримувалися також Б. Г. Ананьєв,
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М. А. Холодная, Д. Б. Ушаков, Л. В. Засєкіна. Як похідна, тут до/
мінує ідея, що інтелект — це складна розумова діяльність, що яв/
ляє собою єдність пізнавальних функцій різного рівня. Виходячи 
з положень Л. С. Виготського про те, що основою психічного роз/
витку є перетворення зв’язків між різними психічними функція/
ми, автори в межах цього підходу розвивають тезу щодо інтелекту
як ефекту міжфункціональних зв’язків. Авторами на емпірично/
му рівні досліджувалися такі функції, як психомоторика, увага,
мислення, пам’ять, які і розглядалися як компоненти інтелекту.

На основі виявлення за допомогою процедур кореляційного та
факторного аналізу характеру зв’язків між різними якостями тієї
чи іншої пізнавальної функції визначалася структура інтелекту.
Автори роблять висновок, що загальна спрямованість інтелекту/
ального розвитку у процесі зростання дитини визначається єдністю
процесів когнітивної диференціації (зростання виразності якостей
окремих пізнавальних функцій) і процесів когнітивної інтегрова/
ності (посилення міжфункціональних зв’язків між пізнавальни/
ми функціями різного рівня), які і визначають «архітектоніку»
цілісної структури інтелекту [1; 7; 11; 12]. Отже, згідно з цим на/
прямом, критерієм інтелекту є міра інтегрованості міжфункціо/
нальних зв’язків пізнавальних функцій.

У теорії функціональної організації пізнавальних процесів 
Б. М. Величковського інтелект також визначається як ієрархія
пізнавальних процесів. Така ієрархія містить шість рівнів пізна/
вального відображення. «Нижчі поверхи» інтелекту мають відно/
шення до регуляції рухів у предметному середовищі, локалізації
об’єктів у просторі (рівень А, Б), середні — до розгорнутих пред/
метних дій в умовах побудови предметного образу ситуації (рівень
С, Д), два останніх «поверхи» (рівень Є, Ф) — це «вищі символічні
координації», що відповідають за збереження знань і стратегію їх
перетворення [6]. У дослідженні Ж. Піаже також є думка, що спо/
чатку формуються психологічні механізми, які мають загальне
функціональне значення для розвитку інтелекту і які виражають
здібності людини оперувати просторово/часовими відношеннями
матеріального світу [10].

Узагалі останнім часом обстоюється модель багатовекторності
шляхів розвитку інтелекту і креативності. Вона виявляє залежність
цього розвитку від складної взаємодії особистісних, когнітивних 
і метакогнітивних структур, які формуються внаслідок багатови/
мірних впливів середовища, зазнаючи впливу зворотних зв’язків.
Разом з тим, вплив нейродинамічних особливостей ВНД людини на
формування інтелектуальних здібностей вивчений недостатньо.
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Дослідження індивідуально/типологічних якостей ВНД і сен/
сомоторних функцій проводилося за методикою М. В. Макаренко,
на основі комп’ютерної системи «ДІАГНОСТ/1», для визначення
індивідуально/типологічних якостей нервової діяльності і сенсо/
моторних реакцій людини при обробці зорової інформації різного
ступеня складності [9].

Нами фіксувалася рухова відповідь досліджуваного (у вказано/
му місці) на об’єкт, що рухався з рівномірною швидкістю. Момент
руху об’єкта задавався програмою. Інтервал між пусками об’єкта
змінювався в діапазоні 0,5–2,5 с за законом випадкових чисел.
Кількість випробувань — три спроби по 20 пусків кожна. Відстань
від точки старту до зупинки об’єкта на екрані становила 500 пік/
селів (кількість крапок на моніторі), яку руховий об’єкт проходив
за заданий час в меню, а саме, 1 500 мс.

Реакція досліджуваного вважалася точною при відхиленні точ/
ки фіксації об’єкта від зупиняючого маркера в межах ±5 мс і, без/
умовно, при точному збігу об’єкта з маркером. Прийнято вважати,
що коли фіксація рухового об’єкта відбулася передчасно, тобто пе/
ревищує величину –5 мс, то помітна перевага в цій спробі процесу
збудження, і, навпаки, якщо фіксація рухового об’єкта проведена
із запізненням, яке перевищує 5 мс, то помітна перевага галь/
мівного процесу. Таким чином, висновок щодо урівноваженості
нервових процесів робився, виходячи із загальної кількості пра/
вильних відповідей і зіставлення випереджальних і запізнених
рухів з урахуванням середніх і сумарних величин, а також вихо/
дячи із сумарної величини всіх відхилень, виражених у мілісе/
кундах.

Дослідження якостей урівноваженості нервових процесів у порів/
нюваних групах показує, що у дітей із ЗПР дослідної групи порівня/
но з контрольною суттєво більша кількість точних спроб, t = 2,57,
p < 0,01. Діти досліджуваної групи мали також більше випереджаль/
них реакцій порівняно з дітьми контрольної групи, t = 2,55, p < 0,01.
Тим часом із запізненням реагували на руховий об’єкт більше
дітей з контрольної групи, t = –3,41, p < 0,001. Діти порівнюваних
груп відрізнялися між собою також за показниками загальної суми
відхилень у мілісекундах, де у дослідній групі сума всіх відхилень
була значно меншою, t = –1,76, p < 0,08. У сумарних показниках
відхилень найбільша різниця між досліджуваними спостерігалась
у випереджальних реакціях, де, навпаки, більшу суму мали діти
контрольної групи, t = –2,16, p < 0,03. За сумарними показниками
значущість різниці між групами несуттєва (див. табл.).
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Це пояснюється тим, що діти порівнюваних груп мали різні по/
казники середніх значень відхилень. Зокрема у контрольній групі
середні відхилення були значно більші, t = –2,02, p < 0,05. Най/
більші відхилення тут виявлені за показниками випереджальних
реакцій, t = –4,08, p < 0,0001. Отже, у дітей контрольної групи
менша кількість точних реакцій, для них більшою мірою також
характерні запізнені реакції. У дослідній групі більше точних ру/
хових відповідей. Проте за загальною сумою відхилень у мілісе/
кундах діти порівнюваних груп не відрізнялися суттєво. З цього
можна дійти висновку, що в сенсомоторних здібностях діти цих
груп не мають принципових відмінностей. З метою глибшого
аналізу ці дані наведені в таблиці, що подана далі. Їх візуалізація
також показана на рис. 1, де в лівій частині рисунка показані кіль/
кісно/якісні характеристики спроб, а у правій — сумарні значення
всіх відхилень у мілісекундах.

Порівнюючи результати дослідження процесів збудження 
і гальмування серед дітей дослідної групи і звичайних дітей, відмі/
тимо, що діти цих груп не відрізняються суттєво як за показника/
ми точних реакцій, так і за кількістю випереджальних рухових
відповідей і відповідей із запізненням. Діти цих груп не мали від/
мінностей і в показниках загальної суми всіх відхилень у мілісе/
кундах та загальній сумі випереджальних реакцій із запізненням
у мілісекундах. Проте за показниками середніх відхилень групи
відрізняються суттєво, t = 3,26, p < 0,001, при цьому за показника/
ми запізнення з високим ступенем значущості, t = 4,48, p < 0,00003.
Діти дослідної групи мали загалом більш високі значення середніх
відхилень, випередження і особливо за реакціями із запізненням.
У звичайних дітей суттєво кращі показники середніх відхилень, їх
значення менші, ніж у дітей дослідної групи із ЗПР і особливо за
показниками запізнення.

Певною мірою можна припустити, що за показниками точності
сенсомоторного реагування діти із ЗПР дослідної групи і звичайні
діти загалом суттєво не відрізняються. Аналіз показників реакцій
на руховий об’єкт дітей контрольної групи і звичайних дітей пока/
зує, що за більшістю показників ці групи суттєво відрізняються
між собою. Так, із 20 спроб звичайні діти мали суттєво кращі показ/
ники точності, t = –2,74, p < 0,008. При цьому їх переваги спостеріга/
лись за показниками випередження, t = –1,84, p < 0,07. У дітей кон/
трольної групи переважали показники реакцій із запізненням, t =
= 3,50, p < 0,0009. Звичайні діти мали суттєво кращі результати за/
гальної суми відхилень у мілісекундах (611,943 проти 692,036, при
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t = 3,11, p < 0,003). За загальною сумою мс випередження перева/
жали у дітей контрольної групи, t = 2,53, p < 0,01.

За сумарними показниками запізнення відмінності між група/
ми є несуттєвими. За показниками значень середніх відхилень, 
у тому числі як випереджальних так і реакцій із запізненням, діти
цих груп відрізнялися суттєво з високим ступенем значущості.
При цьому для групи норми більш характерно випередження, для
дітей контрольної групи — запізнення, відповідно, t = –2,83, 
p < 0,006 і t = –6,05, p < 0,00001. Таким чином, у звичайних дітей
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Номер кращої спро/
би із трьох

2,06
0,74

1,96
0,79

2,03
0,71

0,629 0,862 0,735

Точно 3,41
1,52

2,54
1,07

3,54
1,68

0,013* 0,736 0,008*

Випередження 9,29
2,30

7,50
3,23

8,69
1,81

0,013* 0,226 0,070*

Запізнення 7,294
2,84

9,90
3,33

7,77
1,48

0,001** 0,383 0,0009**

Загальна сума
відхилень, мс

638,06
118,45

692,04
122,16

611,94
81,3

0,083 0,288 0,003**

Випередження, мс 352,65
67,75

392
75,71

341,34
81,63

0,035* 0, 534 0,014*

Запізнення, мс 285,41
93,04

300,04
92,45

269,26
60,17

0,539 0, 393 0,116

Середнє 
відхилення 

33,94
6,24

36,88
4,94

29,20
5,81

0,047* 0,001* 1 Е/06**

Випередження 45,04
13,05

32,88
9,7

42,39
15,57

0,001** 0,448 0,006**

Запізнення 37,50
8,15

39,07
6,15

29,86
5,87

0,404 0,000** 1 Е/07**

Різниця у показниках сенсомоторних реакцій на руховий об’єкт
дітей порівнюваних груп 

Примітка: * — Р < 0,05; ** — P < 0,01. Нижня частина рядка — стандартне
відхилення. Р1 — рівень значущості різниці між дослідною і контрольною гру/
пами; Р2 — між дослідною та звичайною; Р3 — між контрольною та звичайною.
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суттєво кращі показники за кількістю точних спроб. У них також
дещо вищі показники випереджальних спроб і суттєво нижчі зна/
чення реакцій із запізненням порівняно з дітьми контрольної
групи.

Така сама тенденція спостерігалась у показниках середніх від/
хилень, де діти із ЗПР мали більш високі значення реакцій із запіз/
ненням. Показники середніх відхилень у дітей із ЗПР дослідної 
і особливо контрольної груп вказують на те, що більша різниця се/
редніх значень за показниками випередження і запізнення, а от/
же, психічними процесами збудження і гальмування, говорить
про меншу врівноваженість цих процесів у дітей із ЗПР порівняно
з нормою. Незважаючи на те, що діти із ЗПР та звичайні діти не
відрізняються суттєво за показниками точності сенсомоторного
реагування, в останніх краще врівноважені процеси збудження 
і гальмування в корі головного мозку. Значення середніх відхи/
лень показані на рис. 2.

Це може свідчити також про те, що у дітей із ЗПР порівняно 
з нормою відстають у формуванні і механізми просторового мислен/
ня, яке, на відміну від інших форм образного мислення, являє собою
вміння оперувати просторовими образами у видимому чи уявному
просторі. Прийнято вважати, що в нормі механізми просторового
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Рис. 1. Показники реакції на руховий об’єкт: ліворуч — кількісно/якіс/
на характеристика спроб; праворуч — сумарні значення всіх відхилень
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мислення мають бути повністю сформовані у людини при досяг/
ненні нею 12–13 років [3]. Але, як бачимо, у дітей із ЗПР може бу/
ти запізнення цього процесу на 2–3 роки.

Відомо, що одним із важливих засобів підвищення точності сен/
сомоторного реагування є екстраполяція сигналів, які надходять, 
і підготовча робота по їх ідентифікації з відповідною моторною відпо/
віддю. М. О. Бернштейн відзначав, що існування корекції на основі
передбачення, розпізнавання змушує звернути увагу на «багато/
гранне значення, яке має антиципація для реалізації якого б то не
було рухового акту» [4, С. 392]. Можна говорити, що у звичайних
дітей краще розвинена перцептивна антиципація, спрямована на
пророкування місця і часу появи сигналу, яка скоріше за все ґрунту/
ється на зв’язках, створених у минулому досвіді. Вона виявилася
особливо ефективною при ритмічній появі сигналів у часі і просторі.
Ми припускаємо, що діти із ЗПР дослідної групи та звичайні діти
більш спроможні до антиципації, за допомогою якої і стає можли/
вим у цих дітей більш точне реагування на сигнали, що надходять,
та їх корекція з виправленням помилок. Ця якість дає змогу таким
дітям ретельніше підготувати рухові відповіді таким чином, щоб во/
ни здійснювалися до місця і часу з відповідною швидкістю. Отже,
передбачення разом з підтримкою уваги до відповідного стимулу 
є важливою умовою виконання будь/якого сенсомоторного тесту.

Рівень УНП може позначатися на процесах засвоєння знань,
тобто впливати на рівень научуваності. Научуваність визначалася
Б. Г. Ананьєвим як інтегральна якість психічного розвитку. Він
писав, що засвоюючи історичний досвід людства, сучасні засоби 
і способи діяльності, людина стає не тільки культурною, навче/
ною і вихованою, але й набуває нових якостей розвитку — вихо/
ваність і научуваність [1].
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Рис. 2. Значення середніх відхилень у групах
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Незважаючи на те, що динамічні характеристики ВНД, зокре/
ма УНП, зумовлені генетично, у дітей із ЗПР дослідної групи вони
порівняно з контрольною суттєво різняться. Ми вважаємо, що це
можна пояснити досить тривалим коригуванням ЗПР у період мо/
лодшого шкільного віку дітей дослідної групи. Це підтверджує
відомий у психогенетиці факт, що ступінь спадковості тим вищий,
чим більшою мірою в результаті взаємодії суб’єкта з середовищем
можуть проявлятися генетичні детермінанти. Генетика відіграє
більшу роль тоді, коли зафіксовані у спадковості якості є затребу/
вані середовищем.

Висновки. Ми вважаємо, що отримані результати можуть бути
проінтерпретовані таким чином: динамічність, УНП, тобто швид/
кість створення умовних реакцій, перебуває в безпосередньому
співвідношенні з особливостями процесів мислення дітей і може
позначатися на показниках научуваності та загалом інтелекту.
Показники точних реакцій та середніх значень відхилень по випе/
редженню і запізненню звичайних дітей та певною мірою дітей із
ЗПР дослідної групи вказують на те, що в дітей цих груп краще
врівноважені процеси збудження і гальмування, тобто для цих
груп дітей характерна більша УНП порівняно з контрольною гру/
пою. Це дає можливість робити припущення, що сенсорно/сома/
тичні та когнітивно/психічні якості індивіда є тісно пов’язаними
між собою.

Зіставлення результатів реакції на руховий об’єкт дітей порів/
нюваних груп показує, що найбільш суттєва різниця між групами
спостерігається у відхиленнях за реакціями із запізненням. Цей
факт не має поки що однозначного пояснення. На нашу думку,
функціональний зміст цього феномену може виходити з того, що,
як засвідчують наші попередні дослідження рівня функціональ/
ної рухливості та сили нервових процесів цих дітей, однією з особ/
ливостей дітей із ЗПР є недостатня структурованість гальмівних
процесів і слабкість нервової системи, а можливо, це залежить та/
кож від лабільності нервової системи.

У дітей із ЗПР дослідної групи і звичайних дітей більшою мірою
порівняно з контрольною розвинена і перцептивна антиципація,
яка спрямовується на передбачення місця і часу появи сигналу.
Вона виникає, як ми вважаємо, на зв’язках, створених в минулому
руховому досвіді. Як бачимо, ця якість виявилася особливо ефек/
тивною при ритмічній появі сигналів у часі і просторі. На основі та/
кої перцептивної антиципації стають можливими більш точні мо/
торні відповіді.
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кандидат психологічних наук, доцент

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ 
У СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ МЕТОДОМ 
СОЦІАЛЬНО9ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

В статье рассмотрены особенности самосознания и самоотно9
шения студентов с инвалидностью и обоснована необходимость
формирования позитивного самоотношения и навыков самопре9
зентации методом социально9психологического тренинга.
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The article reviews peculiarities of self9consciousness and self9per9
ception of students with disability and proves the necessity of forma9
tion of their positive self9perception and self9presentation skills by
means of social9psychological training.

Важливим кроком на шляху повноцінної інтеграції людей з ін/
валідністю є отримання фахової підготовки у вищих навчальних
закладах та подальше їх працевлаштування, яке включає в себе
не тільки пошук місця роботи, а й здатність молодого спеціаліста
використовувати знання, навички й уміння, отримані у ВНЗ на
практиці, в умовах професійної конкуренції. Одним із важливих
критеріїв при виборі кандидата на посаду є здатність фахівця пре/
зентувати роботодавцю свої професійні знання, навички, уміння.
Тобто мова йде про сформованість навичок і вмінь самопрезентації
професійних і особистісних якостей.

У психології самопрезентація — це управління враженням,
яке ініціатор справляє на цільову персону, відкрите пред’явлення
своєї компетентності й кваліфікації з метою підтримання або по/
силення свого впливу на неї, й отримання переваг при виборі кан/
дидатів на роботу чи посаду [3]. Професійна самопрезентація тісно
пов’язана з позитивним самоставленням та професійною самосві/
домістю, які охоплюють: уявлення індивіда про себе як фахівця,
знання про свої професійні можливості та недоліки, якості і риси
особистості; самооцінку цих знань, професійних можливостей та
пов’язані з цим переживання; здатність до саморегуляції, самоуп/
равління у професійній діяльності. Крім цього, професійна само/
презентація пов’язана також із розвитком та диференціацією об/
разів «Я», що складають «Я/концепцію» індивіда — інтегральне
утворення особистості, яке відбиває якість особистісного функ/
ціювання.

Відомо, що хронічні соматичні захворювання, фізичні інваліди/
зуючі дефекти, виступаючи в ролі функціонального обмеження
можливостей взаємодії людини із середовищем, викликають не
тільки погіршення соматичного стану людини, а й часте виникнен/
ня вторинних особистісних змін — змін самоставлення. Ці особис/
тісні зміни стають істотною перешкодою при побудові картини май/
бутнього життя, а саме: реалізації професійних навичок та вмінь.

Нами було проведено дослідження 67 студентів з функціональ/
ними обмеженнями різної нозології: (порушення слухового, зоро/
вого аналізаторів, опорно/рухового апарату та хронічні соматичні
захворювання), які склали першу групу. Друга група складалася 
з 60 здорових студентів. За віком перша і друга групи були однакові.
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Метою дослідження було виявлення особливостей особистісно/
го розвитку студентів із функціональними обмеженнями.

Нами було використано комплекс психодіагностичних мето/
дик: особистісний опитувальник Бехтєрєвського інституту для
діагностики внутрішньої картини хвороби [1]; опитувальник Кел/
лермана/Плутчика для дослідження характерних механізмів пси/
хологічного захисту людини як засобу соціально/психологічної
адаптації; методику «Опитувальник дослідження самоставлення»
(Столін В. В., Пантелєєв С. Р.); методику для діагностики рівня
особистісної тривожності Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна; проективну
методику «Я, Значущі, Інші» для дослідження емоційно/цінніс/
ного ставлення суб’єкта до власного «Я» у контексті ставлення до
оточуючих (Купрєєва О. І., 2003) [2].

Отримані результати емпіричного дослідження дають змогу
зробити такі висновки.

Основною формою впливу інвалідизуючого соматичного захво/
рювання (фізичного дефекту) на психіку людини є психогенна ре/
акція особистості на хворобу (фізичний дефект) та її наслідки, що
у внутрішній картині хвороби. Обстеженим студентам з інвалід/
ністю притаманні дезадаптивні гомогенні типи ставлення до влас/
ного фізичного дефекту (соматичного захворювання). У картині
цих типів ставлення переважають анозогнозичний тип (запере/
чення фізичного дефекту, захворювання, ігнорування, активне від/
кидання думок про його наслідки); ергопатичний тип (компенса/
торний «відхід» від дефекту, «захворювання» в роботу, навчання,
певні захоплення та надцінне, стенічне ставлення до них); сенси/
тивний тип (емоційна вразливість, насторожено/тривожна пове/
дінка, часті зміни настрою з переважанням в ньому почуття туги
та пригніченості); гармонійний тип (адекватне ставлення до влас/
ного дефекту, без прагнення переоцінювати тяжкість свого стану
або недооцінювати його).

Аналіз структури внутрішньої картини дефекту показав домі/
нування рівня емоційної оцінки, переживання дефекту у змісті
внутрішньої картини дефекту досліджуваних студентів з інвалід/
ністю. Цей факт свідчить про наявність інтрапсихічних конфлік/
тів, низького ступеня інтеграції образу «Я». Емоційна реакція на
власний інвалідизуючий дефект чи захворювання корелює з висо/
кими показниками рівня особистісної тривожності. Тривожність
у цьому разі не стільки стимулює активність і цілеспрямовані зу/
силля особистості, скільки сприяє руйнуванню адаптивних по/
ведінкових паттернів, заміщуючи їх деструктивними захисними
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механізмами. Найтиповішими механізмами психологічного захи/
сту студентів з інвалідністю є заперечення реальності, раціоналі/
зація, регресія, реактивні утворення.

Фізичний дефект (захворювання), виступаючи в ролі функціо/
нального обмеження можливостей взаємодії людини із середови/
щем, зумовлює особливості особистісного функціонування, а саме:
реакції переважно за сенситивним типом (емоційна вразливість,
сором’язливість, почуття малоцінності, неадекватно агресивна ре/
акція на несхвалення) та астеноневротичним типом (дратівли/
вість, слабкість нервових процесів, схильність до афектів, тривож/
ність, побоювання за власний стан здоров’я).

Інвалідизуючий фізичний дефект, хронічне соматичне захворю/
вання впливають на «Я/концепцію»: спричинюють розвиток нега/
тивного самоставлення, неприйняття власного «Я», зниження рівня
самоповаги, самоінтересу, що виявляється у компенсаторно зави/
щеній самооцінці. Варто зазначити, що у досліджуваних студентів 
з інвалідністю зазнає змін, перш за все, емоційно/оцінкова складова
«Я/концепції», що проявляється у зниженні аутосимпатії, інтересу
до власного «Я», неадекватно заниженому самоставленні, слабкості
вольових зусиль, низькою сформованістю особистісної позиції та об/
разу «Я». Дослідження самоставлення студентів з інвалідністю по/
казало, що окремий фізичний дефект сприймається ними як дефект
особистості загалом, дефект їх власного «Я».

Для досліджуваних студентів з інвалідністю характерні суттєві
проблеми у сфері міжособистісних стосунків. Перевага неконструк/
тивних типів міжособистісної взаємодії, низький ступінь прийнят/
тя оточуючих, значна ідеалізація людей зумовлюють особливості
поведінкових стратегій, що проявляються в посиленні їх орієнтації
у спілкуванні на вузьке коло людей — переважно близьких. Неаде/
кватність самосприйняття і сприйняття інших оточуючих призво/
дить до незадоволеності міжособистісними стосунками та порушен/
ня соціально/психологічної адаптації загалом.

Виявлені нами особливості особистісної сфери студентів з інва/
лідністю негативно позначаються на формуванні їхньої професій/
ної самосвідомості. Навіть за наявності високого рівня знань та
сформованих професійних навичок і вмінь цим студентам склад/
ніше самопрезентувати свої професійні та особистісні якості, а як
наслідок — складності при працевлаштуванні після закінчення
навчального закладу.

Отримані дані вказують на потребу у формуванні навичок са/
мопрезентації та корекції самосвідомості і професійної самосвідо/
мості у студентів з інвалідністю ще на етапі їх навчання у ВНЗ.
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Для реалізації цієї мети нами була розроблена й адаптована ав/
торська програма соціально/психологічного тренінгу «Тренінг са/
мопрезентації».

Основні цілі тренінгу:
1. Розвиток активності та самоорганізації особистості для опа/

нування новими формами діяльності.
2. Розкриття внутрішнього потенціалу, виокремлення й усві/

домлення професійно важливих та особистісних якостей, що по/
трібні для самопрезентації.

3. Формування навичок та умінь заочної та очної самопрезентації.
Основні завдання тренінгової програми:
1. Виокремлення в особистісній картині світу поняття «май/

бутня робота», «майбутня кар’єра» та усвідомлення її значущості
для особистості.

2. Розкриття власного «Я», підвищення позитивного рівня са/
моставлення: аутосимпатії, самоінтересу, самоприйняття, само/
розуміння, саморегуляції.

3. Визначення і формування навичок самопрезентації особистіс/
них та професійно важливих якостей, які будуть потрібні в майбут/
ній роботі.

4. Формування навичок професійної самопрезентації: заочної
(написання резюме) і очної (проходження бесіди при прийомі на
роботу).

Основні поняття тренінгу: професійно важливі якості, само/
презентація, самопросування, особистісні якості, техніка та стра/
тегія самопрезентації, резюме, співбесіда (етапи, техніка).

Основні принципи роботи тренінгової групи:
1. Принцип «безпеки» — встановлення позитивних взаємних

стосунків для розкриття внутрішнього світу і прийняття самого
себе та інших учасників групи.

2. Принцип «тут і тепер», що полягає у переживанні і усвідом/
ленні проблем власного існування і способів їх вирішення під час
конкретної роботи у групі.

3. Принцип «персоніфікації» висловлювань. Висловлювання
кожного учасника тренінгової групи ведеться від власного імені,
не зумовлює оцінювання вчинків та думок інших учасників, фор/
мує почуття відповідальності за власні висловлювання.

4. Принцип «конфіденційності», що передбачає збереження ін/
формації про учасників групи в межах психологічного простору.

Програма розрахована на чотири заняття, кожне з яких триває 
2 години. Тренінг розрахований на два дні — по два заняття в день.
Тренінгові групи були гетерогенні за віком, статтю і нозологічними
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захворюваннями. Учасниками тренінгових груп були також сту/
денти без інвалідності.

Загальна програма «Тренінг самопрезентації»

1. Підготовчий етап: ознайомлення учасників тренінгу з ос/
новними цілями та завданнями тренінгу, форматом тренінгу.
Знайомство учасників тренінгової групи з тренером та між собою,
прояснення очікувань та побоювань учасників групи від тренінгу.
Встановлення та прийняття правил тренінгової групи.

2. Основний етап проведення тренінгової програми:
а) визначення в особистісній картині світу поняття «майбутня

робота», «майбутня кар’єра» усвідомлення їх значущості
для особистості. Підведення учасників групи до визначення
та усвідомлення власних професійно важливих та особис/
тісних якостей. Аналіз і оцінка власного «Я», його потен/
ціалу. Підвищення позитивного рівня самоставлення
шляхом рефлексії та представлення власних чеснот, про/
фесійних якостей та особистісних якостей, потрібних 
у майбутній роботі. Тренінгові методи, що використовува/
лися: метод «мозкового штурму», ігрові вправи, проектив/
ний малюнок, дискусія у групі, ігри/розминки, ігри на
підвищення групової згуртованості, групове обговорення
результатів виконання вправ і завдань;

б) знайомство з поняттям та складовими стратегії самопре/
зентації «самопрезентація» та «самопросування». Навчан/
ня та відпрацювання технік самопросування: реальна де/
монстрація своїх можливостей, пред’явлення дипломів,
сертифікатів, патентів тощо, розкриття своїх власних ці/
лей, формулювання своїх запитів та умов до майбутньої
роботи, посади. Тренінгові методи: вправи на підвищення
групової динаміки та згуртованості, проективні творчі
розповіді, інформаційно/теоретичні блоки, організаційно/
діяльнісні ігри, вправи на розвиток соціальної перцепції,
групове обговорення результатів виконання вправ;

в) аналіз основних проблем самопрезентації власного «Я»,
аналіз та самооцінка власних якостей і почуттів. Прогно/
зування та планування власного професійного життя: по/
становка й аналіз професійних цілей, моделювання спосо/
бів досягнення найближчих професійних цілей, розвиток
внутрішнього потенціалу як основи успішного майбутньо/
го. Тренінгові методи: творчі вправи, вправи на розвиток
рефлексії, методи арттерапії, групове обговорення резуль/
татів, виконання вправ;
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г) формування навичок професійної самопрезентації: заоч/
ної (написання резюме) та очної (бесіда при прийомі на ро/
боту). Виокремлення, аналіз і самооцінка професійно важ/
ливих якостей учасників тренінгової групи. Складання
власних резюме та їх презентація у групі. Знайомство та
оволодіння навичками наочної самопрезентації, потрібни/
ми при прийомі на роботу. Тренінгові методи: ситуаційно/
рольова гра, дидактична гра, ситуаційна гра, ігри/розмин/
ки, зворотний зв’язок.

3. Заключний етап тренінгу: узагальнення психологічного
досвіду, набутих навичок, умінь, отриманих під час роботи у тре/
нінговій групі. Рефлексія власного стану до та наприкінці тре/
нінгової програми, аналіз запланованих очікувань від тренінгу та
отриманих результатів. Обговорення вражень від тренінгової ро/
боти з учасниками групи, усвідомлення свого стану та змін, що
відбулися. Вирізнення навичок, дій, стратегій, які учасники гру/
пи будуть використовувати в подальшому житті. Тренінгові мето/
ди: рольова гра, ігри на підвищення групової згуртованості, ігри/
розминки, групова дискусія, зворотний зв’язок.

Через два місяці після проведення «тренінгу самопрезентації»
для дослідження змін самосвідомості було проведено повторне дос/
лідження особливостей особистісного розвитку, а саме: самостав/
лення, самооцінки, рівня тривожності, особливостей міжособистіс/
ної взаємодії, особливостей використання психологічних захистів.
Отримані дані порівнювалися з даними студентів з інвалідністю,
які не брали участі у тренінгу. Порівняльний аналіз вказує, що най/
більших змін після проведеної тренінгової програми зазнали емо/
ційно/оцінкова та поведінкова складова «Я/концепції» (див. табл.).

Аналіз середніх показників за всіма шкалами самоставлення
показує, що відбулися значні зміни практично у всіх складових
самоставлення. Можна говорити про позитивні зміни «Я/концеп/
ції», які дають можливість не тільки створювати на основі влас/
них позитивних уявлень про себе свою поведінку, а й визначати,
інтерпретувати індивідуальний і професійний досвід, навички,
вміння. Позитивне ставлення до себе та адекватне сприйняття себе
студентів з інвалідністю визначають їхню поведінку та досягнен/
ня, зменшують використання захисних форм поведінки, підвищу/
ють соціальну активність, прагнення до саморозвитку, самоакту/
алізації, сприяють підвищенню соціальної адаптації.

Отже, метод соціально/психологічного тренінгу є ефективною та
доцільною формою роботи зі студентами/інвалідами. Отримані дані
переконують у важливості використання апробованої тренінгової
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програми з метою формування позитивного самоставлення, актив/
ності та самоорганізації особистості для опанування новими фор/
мами діяльності, розкриття внутрішнього потенціалу особистості,
вирізнення і усвідомлення професійно важливих та особистісних
якостей, потрібних для майбутньої професійної діяльності та фор/
мування навичок й умінь самопрезентації.
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Достовірність розходжень показників 
за методикою самоставлення 

Шкала До тренінгу Після тренінгу t

х σ х σ
Загальне самоставлення 17,5 3,98 19,0 4,20 10,11

Самоповага 10,0 2,25 10,0 2,73 0

Аутосимпатія 5,0 13,18 9,1 2,89 11,43

Очікування позитивного
ставлення інших

10,1 1,89 10,4 1,76 3,69

Самоінтерес 4,6 1,89 9,7 19,07 10,58

Самовпевненість 5,5 17,76 9,0 18,55 5,32

Ставлення зі сторони інших 3,2 12,48 6,7 6,93 9,43

Самоприйняття 4,0 1,92 6,1 5,99 13,12

Самокерування 4,7 0,94 7,9 19,34 6,70

Самозвинувачення 4,9 1,40 2,8 13,80 5,48

Саморозуміння 2,5 1,08 7,3 25,29 7,63
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ТЕОРЕТИКО9МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ МОЛОДІ
В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

В статье освещаются теоретико9методологические основы
обучения молодежи в интегрированной образовательной среде. Оп9
ределяются философские, педагогические и психологические осно9
вы преподавания в высшей школе.

The article reviews theoretical and methodological basis of educa9
ting young people in an integrated environment. The article defines
philosophical, pedagogical and psychological basis of teaching at uni9
versities.

Важливою функцією методології (її філософського рівня) є світо/
глядна інтерпретація результатів науки з точки зору тієї чи іншої
картини світу. Викладання змісту науки характеризує її законо/
мірності, принципи, тенденції розвитку у ретроспективі. Будь/яка
галузь наукового знання пройшла шлях виокремлення з інших
сфер науки, набуття статусу незалежної, самостійної, рівноправної.
Вибір і обґрунтування напряму наукового дослідження, як і викла/
дання змісту науки, вимагає рефлексії шляху, що пройдено, осмис/
лення нормативного методологічного знання.

Будь/яка окрема наука має свої специфічні, тільки їй властиві
аспекти стосунків з наукою про метод, «зав’язує» свої неповторні
вузли методологічних проблем. Специфіка ця визначається об’єк/
том науки та її складністю, рівнем розвитку науки, її сучасним
станом, тим внеском, який сама наука зробила у загальнонаукову
чи філософську методологію.

Методологія конкретної науки перебуває у нерозривній єдності
з методологією її викладання. Невід’ємна ознака часу — інтег/
раційні процеси у світі та інтеграційні процеси до системи освіти,
що позначаються на характері навчання, менеджменті освітніх
закладів, діагностиці освіти. У цьому аспекті особливого значення
набувають ідеї Льва Виготського про зону найближчого соціаль/
ного розвитку особистості, потребу в інтеграції у системі освіти
дітей і молоді з вадами психофізичного розвитку.

Інтегроване освітнє середовище відображає новітні тенденції у всій
системі освіти. Долучення до системи освіти додаткових освітніх
послуг для молоді з особливими потребами є важливим кроком в ор/
ганізації процесу навчання у вищому навчальному закладі.
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Інтегроване освітнє середовище — середовище максимально
адаптоване до особливих потреб студентів з інвалідністю на основі
відповідності місцю і часу набуття професійного фаху.

Виходячи з викладеного, сформулюємо мету цієї статті: висвіт/
лити теоретико/методологічні засади навчання молоді в інтегро/
ваному освітньому середовищі на прикладі викладання дисцип/
ліни «Соціальна робота (теорія і практика)».

Дидактичну основу викладання у вищій школі становлять такі
концептуальні положення сучасної філософії освіти, сформульо/
вані у працях В. Андрущенко, М. Михальченко, Л. Губерського,
В. Лутая:

— сучасну систему освіти України треба розглядати в контексті
її становлення і розвитку (змін, модернізації), враховуючи
нові світові реалії, рішуче відмежовуючись від колишньої
надмірної ідеологізації, адміністрування та авторитаризму,
водночас переймаючи і продовжуючи всі гуманістичні над/
бання минулої епохи, вона збагачується новітніми світови/
ми надбаннями й утверджується як національна система,
що владно заявляє про власну конкурентоспроможність 
у європейському та світовому освітньому просторі; основні
напрями модернізації освіти в першій третині ХХІ століття
визначають болонські домовленості, які виконуються в Ук/
раїні за умови збереження національної педагогічної матри/
ці і тих переваг, якими система освіти України завжди сла/
вилася в Європі та світі;

— сутність сучасного процесу навчання становить не лише зба/
гачення особистості певною сумою знань чи формування на/
вичок практичної діяльності, а й всебічна підготовка люди/
ни до життя в глобалізованому інформаційному просторі
створенням рівних умов доступу до якісної освіти протягом
життя, формування толерантного світогляду і взаємодії на/
родів та культур;

— філософське підґрунтя навчально/виховного процесу станов/
лять принципи пріоритету людини як особистості, свободи
вибору цінностей, реалії можливостей саморозвитку; єдності
національних і загальнолюдських інтересів; системності;
взаємозв’язку теорії та практики, гуманітарного й природни/
чого знання;

— навчальний процес здійснюється на основі плюральної мето/
дології соціального пізнання; факторного досвіду суспіль/
них явищ; усвідомлення цивілізаційної єдності людської
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історії; толерантності у взаємодії народів і культур; дискурс/
ної форми (технології) організації навчання та виховання
особистості;

— останнє потребує активного перетворення навчально/вихов/
ного процесу на засадах інформаційних технологій та мов/
них стратегій; розроблення й упровадження інтегративних
курсів та лекторіїв; посилення ролі самостійності роботи
студентів та навчальної практики [1].

Соціальна робота як новітня галузь наукового і практичного
знання є субтеорією соціології, соціальної педагогіки та психо/
логії. Її інтегративний, комплексний, міждисциплінарний харак/
тер визначає специфіку підготовки фахівця соціальної сфери, що
спирається не тільки на набуття професійних знань, засвоєння
умінь та формування навичок, що відображають технологічний
аспект професіоналізму фахівця. Мова йде про формування особис/
тості майбутнього соціального працівника, який вчиться жити
протягом життя. Духовно розвинена, творча особистість здатна
зберегти свою цілісність у світі, що постійно «розхитує» її мен/
тальну сферу, свідомо рухатись у напрямі культурного розвитку.
Формування креативної особистості спирається на теорію особис/
тісно орієнтованого навчання, розвиненого на основі гуманістич/
ної психології Карла Роджерса.

Основними методологічними підходами під час формування
креативності випускника вищої школи є:

— системно/функціональний підхід, згідно з яким формування
креативності майбутнього фахівця розглядається як гнучка
педагогічна підсистема перепідготовки спеціаліста до про/
фесійної діяльності, в якій враховано динаміку, тенденції 
і перспективи її розвитку;

— інтегративний підхід, що дає можливість (на рівні цілісного
компонента) узгодити досягнення різних цілей у межах єди/
ного навчального процесу; на рівні змістового і процесуаль/
ного компонентів сформувати систему міждисциплінарних
знань, умінь і навичок, які забезпечують високий рівень
професійної компетентності і креативності випускника ви/
щої школи;

— особистісно/орієнтований підхід, спрямований на розвиток
професійно значущих особистісних якостей учня, що визна/
чає ефективність його творчої діяльності [4].

Креативність як особлива багаторівнева особистісна категорія
креативної педагогіки, що характеризується діалектичною
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тримірністю її складових — процесуальною, результативною 
й прогностичною, є джерелом професійної діяльності та основою
соціальної адаптації.

Креативність визначається як процес і комплекс інтелектуальних
і особистісних особливостей індивіда, що сприяють самостійному ви/
суванню проблем, генеруванню великої кількості оригінальних ідей
та нестандартному їх вирішенню, що дає можливість дослідити
креативність не тільки як результат, а й як особистісно значущу,
нову якість на основі рефлексії та суб’єктивної самооцінки.

Велике значення для осмислення структури інноваційної ді/
яльності має розгляд співвідношень творчості і професіоналізму.

Якщо розвиток є стратегією життя, то адаптація — це тактика,
яка дає можливість живому утримуватись у визначених еволю/
ційних межах, забезпечуючи тим самим прогрес.

При цьому одним із важливих аспектів професійної адаптації 
є проблема формування професійно важливих якостей, тому що їх
зміну у процесі навчання можна розглядати як визначені зако/
номірності, які відображають стадії професіоналізації особистості.
Гнучкість та оригінальність мислення розглядається як фактор ви/
живання особистості в умовах сучасного розвитку суспільства, як
важливі якості під час вирішення життєвих проблем і передусім 
в оцінюванні власного місця в реальному житті.

Навчання професії означає певний свідомий або випадковий вибір
у житті кожної людини, що може стати сенсом всього її буття — те/
перішнього і майбутнього. Смислові значення, що формуються про/
тягом усього процесу навчання, є основою розвитку особистості.
С. Л. Франк, розвиваючи теорію смислової сфери людини, відзна/
чає, що підхід нормальний, в нашому розумінні, тобто спрямова/
ний на присвоєння родової сутності людини, розвиток смислової
сфери повинен складатись в одночасному русі по вертикалі і гори/
зонталі, — до загальнолюдських цінностей, смислової ідентифікації
зі світом і по лінії переходу від нестійких відносин, що виникають
епізодично, до стійких і осмислених ціннісно/смислових орієнтацій.
Підвищення рівня смислового сприйняття дійсності приводить до
інтегрування особистості, розуміння того, що відбувається (зокре/
ма труднощів — великих і малих) у світлі боротьби за загальні
цілі та ідеали.

Педагогіка вищої школи протягом тривалих років використо/
вувала у своїй практиці вітчизняні та зарубіжні педагогічні теорії,
що визначили методологію її дидактики та методики викладання
окремих дисциплін. Серед них виокремлюють такі: програмована
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концепція навчання, теорія поетапного формування розумових
дій, проблемне навчання, педагогіка співробітництва, розвиткове
навчання.

Програмована концепція навчання почала розвиватись у 40–50/х
роках минулого століття у США, а пізніше — в Європі. Ідею кон/
цепції опрацювали американські вчені Б. Скінер, Н. Краудер; а та/
кож радянські — В. П. Беспалько, С. А. Буссаді, П. Я. Гальперін,
Н. Ф. Тализіна.

Програмоване навчання — метод навчання людини з викорис/
танням програми управління (програмою навчання) процесом за/
своєння знань, умінь і навичок, складеної так, що на кожній схо/
динці навчального процесу чітко обумовлюються ті знання, вміння
та навички, які мають бути засвоєні, і контролюється процес їх за/
своєння (С. У. Гончаренко).

Теорію поетапного формування розумових дій було розроблено
в 50/ті роки ХХ століття. Її засновником є наш співвітчизник, ви/
датний педагог і психолог П. Я. Гальперін (1902–1988 рр.). По/
дальшого розвитку теорія дістала в роботах психолога і педагога
Н. Ф. Тализіної.

В основу концепції покладено психологічне вчення про пере/
творення зовнішньої предметної діяльності на внутрішню пси/
хічну діяльність. Формування внутрішніх розумових структур
психіки відбувається за допомогою освоєння зовнішньої соціаль/
ної дійсності. Тому навчання і виховання можна розглядати як
процес інтеріоризації. Основна проблема полягає в тому, як опти/
мально керувати цим процесом.

У 50/х роках ХХ ст. з’явився новий вид навчання, який дістав
назву проблемного. Ця концепція, на думку її авторів, має ком/
пенсувати недоліки традиційного, або пояснювально/ілюстратив/
ного, виду навчання. Проблемне викладання базоване не на пере/
даванні готової інформації, а на отриманні учнями певних знань 
і вмінь шляхом вирішення теоретичних і практичних проблем.
Суттєвою характеристикою цього викладання є дослідницька ді/
яльність учня, яка виникає в певній ситуації і змушує його стави/
ти питання/проблеми, формулювати гіпотези та перевіряти їх під
час розумових і практичних дій.

Перші ідеї проблемного навчання знаходимо у працях
Дж. Дьюї — навчання через працю, Дж. Бруннера — навчання че/
рез дослідження. У колишньому Радянському Союзі цю концеп/
цію розвивали В. Оконь, І. Я. Лернер, А. М. Матюшкін, М. І. Мах/
мутов, М. М. Скаткін.
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Основні переваги проблемного навчання полягають у тому, що
воно розвиває розумові здібності учнів як суб’єктів учіння; викли/
кає у них інтерес до учіння і відповідно сприяє виробленню мо/
тивів і мотивації навчально/пізнавальної діяльності; пробуджує
їхні творчі нахили; має різнобічний характер; виховує самостій/
ність, активність і креативність учнів; сприяє формуванню всебіч/
но розвиненої особистості, спроможної вирішувати майбутні про/
фесійні та життєві проблеми.

Педагогіка співробітництва — напрям педагогічного мислен/
ня і практичної діяльності, мета якого демократизація й гумані/
зація педагогічного процесу.

Цю проблему досліджували відомі психологи сучасності 
К. О. Абульханова/Славська, О. Г. Асмолов, Г. О. Балл, І. Д. Бех,
В. В. Давидов, В. О. Моляко, А. В. Петровський, В. В. Рибалко, 
В. В. Столін, В. А. Татенко, Т. М. Титаренко, І. С. Якиманська.

Філософсько/педагогічні аспекти особистісно орієнтованого
навчання у вітчизняній педагогіці визначили С. У. Гончаренко, 
І. А. Зязюн, О. В. Киричук, В. Г. Кремень, О. Я. Савченко.

Розвиткове навчання орієнтує навчальний процес на потен/
ційні можливості людини та на їх реалізацію. Думки про розвит/
кове навчання висловлювали видатні педагоги І. Г. Песталоцці,
А. Дістервег, К. Д. Ушинський та ін. Наукове обґрунтування цих
підходів знаходимо у працях Л. С. Виготського. Експерименталь/
не обґрунтування і подальший науковий розвиток вона дістала 
у працях Л. В. Занкова, Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова, Н. О. Мен/
чинської, І. С. Якиманської та інших науковців.

Інтегроване освітнє середовище є частиною певної освітньої си/
стеми, методологія і менеджмент якої вимагає від викладача 
використання різних професійних ролей — таких, як вчитель, орга/
нізатор знань, організатор освітнього середовища, гід в інформацій/
ному просторі, експерт/викладач, інженер із знань, викладач/прог/
раміст, тьютор та ін. Вибір форм і методів навчання, педагогічних
технологій відображає традиційні й інноваційні погляди на педа/
гогіку вищої школи. Специфіка соціальної роботи як професійно/
го виду діяльності зумовлює використання педагогічних прийомів
і засобів, що відображають її зміст та сутність: навчання, зосередже/
не на завданні — вирішення питань дискримінації, боротьба за
права і загальний добробут; особистісно орієнтоване навчання; ситу/
аційне навчання — соціальна робота з індивідуальним випадком.
Реалізація означених завдань неможлива без врахування основних
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особливостей інтегрованого освітнього середовища, серед яких ви/
різняємо такі, як:

— поєднання в освітньому просторі багатоманітних освітніх
процесів і явищ;

— взаємний розвиток особистості суб’єктів та об’єктів навчан/
ня зі збереженням індивідуальної неповторності кожного;

— індивідуалізація навчального процесу з метою максималь/
ної взаємної адаптації учасників освітньої діяльності;

— орієнтація на інноваційні форми навчання;
— позитивна соціалізація учасників освітнього процесу на ос/

нові засвоєння нового життєвого та культурного досвіду та
його ретрансляції в системі комунікативної взаємодії;

— екологізація освітнього середовища через створення відповід/
ної соціальної інфраструктури вищого навчального закладу.

Серед сучасних активних методів навчання вирізняють:
1) метод програмованого навчання;
2) метод проблемного навчання;
3) метод інтерактивного (комунікативного) навчання (Ляу/

дис В. Я. Методика преподавания психологии. — М.: МГУ,
1989.— С. 12).

Методи програмованого навчання зумовлюють перебудову тра/
диційного навчання за рахунок уточнення та операціоналізації
цілей, завдань, способів вирішення, форм заохочення і контролю
відносно до предметного змісту знань.

Методи проблемного навчання основну увагу приділяють моти/
вам і способам мисленнєвої діяльності студента, а також процеду/
рам його входження у проблемну ситуацію.

Методи інтерактивного навчання керують процесом засвоєння
знань шляхом організації взаємодії між людьми та їх стосунками.
Навчання розглядається як процес соціальний, колективний.

Основу програмованого навчання становить інноваційна діяль/
ність студента, що знаходить своє відображення у розробленні та
побудові власної проектної діяльності як результату опрацювання
теоретичних знань та формування професійних умінь на певному
етапі навчання. Процес проектного навчання складається з кіль/
кох етапів:

— створення теоретичного фундаменту;
— вибудовування окремих методичних прийомів і засобів як пев/

ного каркасу самостійно відтвореної проектної діяльності;
— наведення прикладів інноваційної діяльності у практиці ро/

боти соціальних служб та їх аналіз;
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— створення власного продукту інноваційної діяльності у фор/
мі книги життєвих історій, вирішення професійних завдань,
соціальної програми чи проекту з соціальної роботи з певною
категорією клієнтів.

У межах проектного навчання перед лекцією як основною фор/
мою організації навчально/виховного процесу у вищому навчально/
му закладі постають нові завдання. Охарактеризуємо деякі з них.

Лекція — наукова доповідь. Викладач висвітлює основні теоре/
тичні підходи і наукові погляди, що стосуються теми лекції. Мате/
ріал лекції чітко структурований, розподілений на логічно завер/
шені частини. Пояснюються найскладніші терміни й умовиводи.
Використовуються цитати із першоджерел, посилання на науков/
ців — авторитетів у цій галузі наукових знань. Лекція може бути
присвячена огляду наукової літератури.

Бінарність вербальних і наочних методів навчання забезпе/
чується завдяки демонстрації схем, таблиць, графіків, діаграм,
що коментуються викладачем під час викладу теоретичного мате/
ріалу. Технічні засоби навчання, такі як інтерактивна дошка,
значно активізує увагу студентів, забезпечує краще засвоєння
знань.

Лекція9інформація належить до пояснювально/ілюстративних
методів навчання. Викладач знайомить студентів з інформацією,
що не вимагає її репродуктивного відтворення, а розрахована лише
на механічне запам’ятовування основних соціальних фактів, подій
тощо. При цьому він орієнтує студентів в інформаційних потоках,
допомагаючи знайти потрібні джерела інформації. Прикладом мо/
жуть бути лекції з історії становлення і практики соціальної робо/
ти, її законодавчої та нормативно/правової бази. Викладач викори/
стовує на лекції додатковий матеріал: статті із законів, ілюстрації,
правові документи.

Лекція з постановкою проблеми значно активізує процес на/
вчання, стимулює навчально/пізнавальну діяльність молоді. Поста/
новка проблеми повинна бути обґрунтованою логікою навчального
курсу. Студенти повинні бути підготовлені до такої форми роботи.
Постановка проблеми означає, що навчальний процес переходить
на якісно новий рівень засвоєння знань. На початку лекції викла/
дач обирає один із методів активізації навчально/пізнавальної
діяльності студентів: пряме запитання, що вимагає відповіді на/
прикінці лекції, «мозковий штурм», ситуаційну або рольову гру,
інтелектуальну розминку тощо. Психологізація навчання — основ/
на риса навчання з постановкою проблеми. Застосовуються також
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такі форми навчання, як звернення до слухачів і одержання зво/
ротного зв’язку, порівняння, наведення конкретних прикладів,
стимулювання слухачів до активної дискусії з лектором, розбір
переваг і недоліків матеріалу, що розглядається, побудова гіпо/
тез, використання відеотехнологій для підтвердження різних по/
глядів, альтернативного пояснення особливо складних проблем,
залучення студентів до пошуку потрібних рішень, звернення до
особистісного досвіду студентів, формулювання логічних дове/
день, висновків тощо.

Лекція9дискусія читається або всередині або наприкінці ви/
вчення навчального предмета. Зміст навчального матеріалу та ін/
формації, тісно пов’язаний з іншими темами, що вже вивчалися,
має інтегративний, міждисциплінарний характер. Під час прове/
дення лекції використовують методи активізації навчально/пізна/
вальної діяльності, що стимулюють інтелектуальну активність
студентів, підключають процеси тісної взаємодії під час обгово/
рення наукових і практичних питань. Викладач ставить перед
студентами риторичні запитання, що вимагають зворотного зв’яз/
ку, пропонує для обговорення діаметрально протилежні думки 
і погляди науковців і практиків соціальної роботи, дискусійні пи/
тання розвитку окремих напрямів теорії і практики соціальної робо/
ти тощо. Такі лекції надають студентам можливість бути активними
учасниками навчального процесу, формують культуру взаємовід/
носин у групі, толерантність, терпимість до думки інших людей,
емпатійність.

Лекція9візуалізація спирається на використання наочно/ілюст/
ративних методів навчання, відеотехнологій, аудіовізуальних за/
собів навчання, творів екранного мистецтва. Кінофільм чи його
уривок, телепередача чи її фрагмент, навчальний фільм — логічна
частина лекції чи її основа. Студенти повинні бути підготовлени/
ми до лекції/візуалізації, налаштуватись на її сприйняття. Перед
початком перегляду аудіовізуальної інформації формулюються
питання, на які потрібно звернути увагу, створюється певний
настрій, що відповідає жанру та темі інформації. Після перегляду
відбувається обговорення фільму чи телепередачі. Емоційно зба/
гачене навчальне середовище пробуджує емпатію, співпережи/
вання, виховує душу і серце особистості.

Лекцію9конференцію готує заздалегідь викладач разом зі студен/
тами. 4–6 студентів отримують від викладача теми доповідей, які
висвітлюються у визначеному порядку відповідно до змісту навчаль/
ного матеріалу та логіки його побудови. Бажано, щоб науковий 
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і практичний матеріал були знайомі студентові, тобто він висту/
пав своєрідним експертом у певній галузі наукового знання, на/
приклад, під час написання курсової роботи або проходження
практики.

Методи активізації навчально/пізнавальної діяльності в межах
проектного навчання сприяють інтеграції всіх елементів навчаль/
но/виховного процесу і викликають потребу у дослідженні тонких
сфер розвитку особистості.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПСИХОЛОГО9ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

В статье рассматриваются проблемы воспитания молодежи
и определяются основные методологические подходы в педагоги9
ке и психологии.

In the article the problems of education of young people are exa9
mined and basic methodological approaches in pedagogics and psy9
chology are determined.

1. Вирішення проблем виховання молоді на початку XXI ст. по/
требує визначення основних методологічних підходів у педагогіці 
та психології.

Перша проблема — відношення соціальної системи і особистості.
Вітчизняні концепції виховання стверджують, що людина наро/
джується індивідом, а потім стає особистістю завдяки і у процесі
соціального впливу. Такі концепції виходили з того, що всі наро/
джуються рівними, а для розвитку гармонійної людини потрібно
забезпечити рівні соціальні умови і саме тому відбуваються соці/
альні революції. Це основне положення і нині займає головне міс/
це в сучасній вітчизняній психології. Під час вивчення персоноло/
гії це положення вимагає пояснення, тим більше, що в концепції
онтопсихології суспільство виступає як «монітор відхилення».
Тобто в онтопсихології особистість розвивається «всупереч» соціу/
му, а у вітчизняній психології — «завдяки». Таким чином, голов/
на методологічна проблема — це зв’язок особистості і суспільства.
Без відповіді на це питання неможливо не тільки викласти теоре/
тичний матеріал, але й пояснити актуальні проблеми суспільної
практики, педагогічної і психологічної діяльності.

2. Суспільство не може бути вищого рівня, ніж самі люди. Біль/
ше того, суспільство розвивається завдяки сильним, обдарованим
і талановитим особистостям. Але програє в цих стосунках завжди
особистість тому, що вона вмирає, а система залишається. Як
влучно сказав А. Менегетті: «Система не моргнувши оком зни/
щить найталановитішу особистість, якщо вона піде проти систе/
ми. Це влада більшості, або влада самої влади».

Розділ ІІ Психолого�педагогічні засади навчання



199

Традиційно соціалістична система створювала особистість під
свої соціальні концепції, обґрунтовуючи це науковим, тобто
об’єктивним, підходом до всіх соціальних проблем. Згідно з цим
«науковим підходом» особистість розглядалась як об’єкт вихо/
вання та освіти і навіть стверджувалося, що індивід взагалі не мо/
же стати особистістю без певного суспільного впливу. При цьому
не враховувалося, що суспільство не існує абстрактно (об’єктив/
но), це ті самі люди зі своїми цілями та інтересами, які присвою/
ють собі право через особливості самої влади, вирішувати свої
проблеми, виходячи із своєї мотивації, своїх ідеалів, бути об’єк/
тивною основою перетворення суспільства і світу взагалі і особис/
тостей зокрема. Такі собі «планіфікатори», за висловом Б. Скінне/
ра. Недарма в одному із приміщень Радянської влади в роки
Жовтневої революції висів лозунг «Залізною рукою заженемо сус/
пільство до щастя!».

Виходячи з «наукового», об’єктивного підходу, науковці роз/
глядали проблеми виховання з суто теоретичних позицій, освіта
ставала «предметною», педагогіка шукала методи і методики, які
підходили б для всіх з урахуванням соціальної рівності. Навіть
психологія розвивалася тільки як психологія виховання комуніс/
тичної особистості, а психологія розвитку закінчувалася періодом
закінчення школи.

Суспільство наче не помічало, що є злодії, наркомани, інвалі/
ди, є сексуальні проблеми, підсвідомі потяги і різна мотивація
суб’єктів «діяльності». Суспільство було шоковане після фільму
«Маленькая Вера», а потім хитнулося у протилежний бік, прода/
ючи презервативи на прилавках продуктових магазинів.

Інші автори, виходячи саме з ідей гуманізму, періодично нама/
галися розглядати проблеми розвитку особистості, проблеми 
«Я/концепції», становлення самосвідомості.

Парадокси педагогічної виховної системи і психологічної на/
уки, зокрема і в цих умовах, проявлялись у двох напрямах:

— натуралістичному (природному, предметному), який базував/
ся на передачі об’єктивних знань, установок, демонструючи
науковий підхід;

— гуманістичному, який виходив з цілісної природи людини,
яка розвивається в конкретних суспільних умовах, віддзер/
калюючи всі його проблеми, переваги і недоліки.

Натуралістичний аналіз в педагогіці і психології використовує
дискретний лівопівкульовий підхід, коли все поділяється на час/
тини (потреби, мотиви, види і навіть складові психічних процесів)
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і розглядається взагалі, з «наукової» точки зору. Як наслідок, на/
ука розвивалася сама по собі, створювала системи, структури, 
а людина — сама по собі через засади буття, іноді намагаючись
впливати на систему, створювати нові основи свого середовища, 
а іноді не побачивши шляхів вирішення проблем, хворіючи, спи/
ваючись, вживаючи наркотики. Імуннодефіцит теж в цьому ряду.

Розглядаючи педагогічні та психологічні проблеми молоді на
початку XXI століття, треба згадати вислів Протагора, що саме
«людина — міра всіх речей», відмовитися від науковоподібних
досліджень, забезпечивши гуманітаризацію освіти, виховання,
педагогіки і психології.

Звичайно, особистість розвивається в суспільстві, у певному се/
редовищі, і питання не про відмову від суспільного впливу на осо/
бистість, а про акценти в педагогічній, психологічній діяльності.
Це об’єкт, суб’єкт і предмет відповідної науки взагалі.

3. Гуманітарна освіта і гуманітаризація самої освіти мають ста/
ти напрямами розвитку особистості. Але гуманізм теж має свої ва/
ди. Свого часу Ніцше сказав, що «гуманізм — це рівнина, вона не
терпить не тільки гір, але й висоти, а добрі і справедливі завжди
знищують творців».

Особистість — суб’єкт суспільства, суб’єкт власного розвитку,
суб’єкт самопізнання, суб’єкт своєї власної психіки. Враховуючи
суб’єктивні і суб’єктні засади, суспільство передає цим суб’єктам
накопичений досвід, знання, зокрема і комплекси, і стереотипи, 
і міфи, і ілюзії, і помилки. І саме суб’єкту потрібно в усьому цьо/
му розібратися, маючи на увазі, що це і є власне зовнішнє і внут/
рішнє середовище, від яких залежить його життя. Тому зрозуміло
бажання української школи психології розглядати психологію не
як науку про закономірності психічних процесів, а як науку про
людину, яка є суб’єктом психіки і своєї психічної діяльності, роз/
глядати психологію і власне життя через вчинок, визначаючи йо/
го як «ствердження через комунікацію». Хоча однією комуніка/
цією тут не обійтися, потрібно розібратися і перетворити все те,
що передається суб’єктові у спадщину як умову саморозвитку 
і розвитку суспільства зокрема.

4. Зараз ми активно обговорюємо проблеми входження у світове
співтовариство. Видається, що не гріх, відновлюючи власні тради/
ції, розвиваючи національну свідомість, національну систему вихо/
вання і освіти, використовувати вже накопичений міжнародний
досвід, бо не одні ми на планеті опікувалися цими проблемами.
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Європа і США ще в 30/ті роки минулого століття проголосили
«навчання через досвід». Таке гасло буде доречним і в нашій сис/
темі, враховуючи позитивний і негативний суспільний і суб’єкт/
ний досвід нашого життя. Вони висловлювали це як напрями ви/
ховної роботи для з’ясування питань:

— Звідки я йду?
— Де я зараз?
— Куди я йду?
Реалізація цих напрямів дає змогу їм виокремити і реалізувати

певні гуманістичні підходи:
— терапевтичний — визначити, що треба діагностувати і під/

давати корекції;
— біхевіористський — як вирішувати проблеми, які з’явля/

ються в сучасних умовах;
— гігієнічний — це проблеми психічного, фізичного і суспіль/

ного здоров’я;
— динамічний — колективне визначення, усвідомлення і вирі/

шення проблем в активних формах спілкування.
5. Ми вже досить говорили про те, звідки ми всі йдемо. Однак,

здається, що ми не усвідомили, які старі стереотипи нам заважа/
ють вирішувати наші проблеми і рухатися активно вперед. Нос/
тальгія по тому, де все було зрозуміле, усталене, заважає реально
усвідомити, як вийшло, що за добрими намірами з’явилася дегра/
дація значної частини населення, яка жебракує і не вміє не тільки
нормально жити, а навіть пристосуватися до умов, що швидко
змінюються.

Упроваджуючи концепцію «діяльності», «комуністичного
ставлення до праці», ми ще й досі не можемо осягнути причини та
наслідки мільйонного безробіття. Або наші концепції особистості
науково неспроможні, або «життя йде неправильно», як казав ві/
домий персонаж мультфільму, «це неправильні бджоли, вони да/
ють неправильний мед».

Наука має дати відповідь не тільки на запитання «звідки ми
йдемо?», але й на запитання «де ми зараз?», а без цього нам не ви/
значитися «куди ми йдемо?».

Нового методологічного підходу вимагають і концепція «діяль/
ності», і концепція «свідомості». Адже спостерігається як нама/
гання все пояснювати через діяльність, забуваючи про поведінку,
так і некритична заміна «діяльності» проблемою «активності».

Що стосується «свідомості», то вона ще й досі розглядається 
як «усвідомлення закономірностей навколишнього світу», хоча 
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в зарубіжній психології мова йде про стани свідомості, в яких ви/
значаються пробуджені (екстравертовані), альтернативні і пато/
логічні стани свідомості, розглядаються проблеми сну і сновидінь,
марення, гіпнотичного стану, стану свідомості перед смертю,
вплив нейродепресантів, збуджуючих засобів, вплив наркотиків
на свідомість особистості.

6. Звичайно, аналізуючи проблеми, які є в молодіжному сере/
довищі, легше за все сказати, що в нас «неправильна молодь», бо
ми не завжди можемо зрозуміти, чого вона хоче і куди вона йде.
Але це не відповідь, життя таке, яке воно є. Ми не можемо охрес/
тити його правильним чи неправильним. Проблема в тому, яке
життя буде позитивним, як воно буде впливати на існування самого
життя в майбутньому, від чого воно буде «хворіти», і чи вистачить
у молоді здорового глузду визначити таке суб’єктивне і суб’єктне
ставлення, яке спирається на здорових, талановитих і обдарова/
них, не знищуючи їх самих, бо життя, а не тільки система, має
продовжуватись.

Таким чином, суспільство, існуючи об’єктивно, має суб’єктив/
ну основу, розвивається або деградує завдяки конкретним суб’єк/
там, бо саме суб’єкт визначає напрям, динаміку вітального роз/
витку суспільства, розвиток не тільки психіки особистості, але 
й самого життя.
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ПСИХОЛОГО9ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

В статье раскрываются психолого9педагогические проблемы
организации учебного процесса. Обосновываются дидактические
принципы управления учебной деятельностью.

The article reviews psychological and pedagogical problems of
teaching process organisation. It substantiates didactic principles of
teaching process management.

Управління навчальною діяльністю учнів, що спрямоване на за/
своєння системи наукових знань, умінь, навичок, розвиток і все/
бічну вихованість особистості, передбачає у викладанні будь/якої
навчальної дисципліни реалізацію загальних дидактичних прин/
ципів як неодмінну умову результативності процесу навчання.

Підвищення ефективності навчального процесу — одна із нагаль/
них проблем сучасної школи. Її вирішення пов’язане з вдосконален/
ням цілого спектра соціально/економічних, загально/педагогічних
та дидактико/методичних умов. У зв’язку з цим неабиякого значен/
ня набуває проблема низького рівня дидактичної компетентності
педагогічних працівників, негативна установка щодо значущості,
корисності та дієвості компонента у професіограмі сучасного педа/
гогічного працівника. Адже значний наголос у підготовці вчителя
продовжує припадати на його спеціалізацію. Вивчення педагогі/
ки загалом і дидактики зокрема організоване і сприймається як
вивчення суто теорії, далекої від практичної діяльності педагога.
А отже, і набуті знання мають здебільшого неглибокий характер.
Існуючий стан системи підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, на жаль, не спроможний усунути наявний дисбаланс
між спеціальною та психолого/педагогічною підготовкою вчите/
лів/предметників, інколи навіть сприяючи формуванню негатив/
ного ставлення до дидактики як до чогось застарілого, зайвого,
непотрібного.

Дидактичні принципи, що випливають із закономірностей те/
орії освіти і навчання, не є суто педагогічною категорією, оскіль/
ки мають ще один не менш важливий і потужний фундамент —
психологічну теорію та практику у тих її аспектах, що стосуються
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глибоких, різнопланових проблем розвитку особистості. Саме роз/
виток особистості, як стратегічна мета освітнього процесу та одна
з центральних проблем психології, окреслює межі та набуває ролі
системоутворюючого фактора спільного науково/практичного поля
досліджень педагогіки та психології, що здебільшого знаходить
своє відображення в контексті педагогічної психології як окремої
галузі наукових знань. Однак загалом проблема психологічного
аналізу дидактичної теорії та практики її реалізації залишається
недостатньо дослідженою.

Дослідники від педагогічної психології висловлюють неодно/
значні та здебільшого негативні висновки щодо реалізації дидактич/
них принципів в організації навчання. Неглибинний, поверховий
«психологічний» погляд на «педагогічні» дидактичні принципи,
які містять за своєю сутністю і педагогічну, і психологічну осно/
ви, має характер певної зверхності, наукового відсторонення, що
є методологічною помилкою.

Так, В. В. Давидов, відомий дослідник психологічних засад тео/
рії навчання, взагалі зазначає, що «дидактичні принципи були ви/
роблені давно і не влаштовують ані нашу теорію, ані нашу педаго/
гічну практику» [1, С. 321].

Т. М. Лисянська, даючи психологічний аналіз принципу дос/
тупності, зазначає, що «принцип доступності у практичній педа/
гогіці реалізується так, що на кожній стадії подано такий нав/
чальний матеріал, який доступний дітям певного віку. Оскільки
всім відомо, що міра доступності склалася стихійно, хто тоді може
точно відповісти, що можуть учні, а що ні». У такому разі ігнору/
ється розвивальна роль навчання. У зв’язку з цим висловлюється
необхідність перетворити принцип доступності на всебічно роз/
критий принцип розвивального навчання, за якого управління
темпом та змістом розвитку можна здійснити засобом дидактич/
них впливів. Таке навчання, як писав Л. С. Виготський, має «вес/
ти за собою» розвиток, активно будувати відсутні або недостатньо
сформовані компоненти психіки [4, С. 55].

Важко заперечувати доцільність дидактичних впливів як таких,
але не можна погодитись із вищенаведеним розумінням і тлумачен/
ням принципу доступності у навчанні. Принцип доступності ґрун/
тується на об’єктивній психолого/дидактичній закономірності за/
лежності процесу навчання від вікових і реальних навчальних
можливостей учнів, що зумовлені рівнем розвитку інтелектуаль/
ної, емоційно/вольової сфер, знань, умінь, навичок до навчання,
фізичним станом і працездатністю особистості. Насправді сутність
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принципу доступності полягає у тому, що навчання ефективне за
умови, якщо його зміст, форми і методи відповідають віковим
особливостям учнів, їхнім розумовим можливостям. А доступно
організувати навчання означає також і звертатися до найвищої
межі можливостей кожного учня з метою постійного підвищення
цих можливостей. Водночас цю найвищу межу не можна пересту/
пати, оскільки у такому разі чимало у змісті навчання стане не/
зрозумілим.

Наведення однієї з позицій вчення Л. С. Виготського про на/
вчання, яке «має вести за собою» розвиток, на користь доцільності
заміни принципу доступності на принцип розвивального навчання
є некоректним. Адже сам Л. С. Виготський доводив, що кожен
віковий період має свої резерви розвитку, а рівень навчання хоча 
і повинен бути достатньо високим, але не повинен занадто випере/
джати актуальний (теперішній) рівень дозрівання та розвитку,
щоб не вимагати непосильних зусиль [3].

Певним відбиттям хибності поверхового аналізу принципу до/
ступності та ідей його неактуальності стала негативна практика
неадаптованих до вікових та навчальних можливостей учнів прог/
рам та підручників, що більше нагадують університетські, ніж
шкільні.

Нарешті залишається додати, що в системі дидактичних прин/
ципів існує самостійний принцип розвивального навчання, який
відображений у таких тезах і правилах: у процесі навчання мис/
лення повинне панувати над пам’яттю; кожне завдання принесе
ефект, якщо вимагатиме від учня активного мислення, пошуку
шляхів раціонального вирішення; засвоєння змісту освіти та роз/
виток пізнавальних сил учнів — дві сторони одного процесу; за/
своюючи наукові знання, вирішуючи різноманітні пізнавальні
завдання, учні разом з тим розвивають свої розумові сили.

Психологічний аналіз принципу свідомості, поданий групою
авторів посібника з вікової та педагогічної психології 2001 року
видання [1, С. 322] ще більшою мірою вказує на недосконалість
наукового розроблення цього питання. Так, у ньому йдеться про
те, що принцип свідомості виступає проти механічного, формаль/
ного засвоєння знань, яке водночас не дає можливості застосову/
вати ці знання у вирішенні практичних проблем.

Класична дидактика вирішує окреслену «проблему», по/пер/
ше, з позицій окремо існуючого дидактичного принципу зв’язку
навчання з життям та практикою, а по/друге, дещо ширше розу/
міє сам принцип свідомості, називаючи його принципом свідомос/
ті й активності у навчанні.
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На думку В. В. Давидова, що наводиться у згадуваній роботі
[1], принципу свідомості треба протиставити (!) принцип діяльнос/
ті, що варто розуміти як основу та засіб побудови, збереження та
використання знань.

Діяльнісний підхід є однією з методологічних засад сучасної
педагогічної психології, і значення його для наукового пояснення
основ педагогічного процесу важко переоцінити. Тією чи іншою
мірою діяльнісний підхід міститься у переважній більшості ди/
дактичних закономірностей та принципів. Сучасна дидактика 
у поєднанні свідомості та активності в навчанні у контексті одной/
менного принципу бачить відображення одного з суттєвих психо/
логічних механізмів процесу навчання, а саме: механізм перетво/
рення навчального впливу на навчальне завдання, що визначає
напрямок діяльності учня. Перетворення відбудеться тільки тоді,
коли навчальний вплив набуває в учнів особистісного змісту. 
У цих умовах актуалізуються мотиви, цілі, досвід учня і все це до/
водить, що він не просто об’єкт управління, а суб’єкт навчальної
діяльності. Свідоме навчання починається з усвідомлення завдан/
ня і потребу у майбутній навчальній діяльності та виникнення ін/
тересу до нього, потреби у правильному його вирішенні.

Достатньо критично подано і характеристику значущості прин/
ципу науковості, який у традиційному навчанні начебто розумі/
ється вузькоемпірично [1, С. 321].

За основами дидактики, принцип науковості полягає у тому,
що всі факти, положення і закони, що вивчаються, мають бути на/
уково правильні та відповідати сучасному етапу розвитку науки,
а методи, що використовуються, мають бути близькими до тих,
якими послуговується наука, основи якої вивчаються.

Реалізація цього принципу насправді потребує критики. На/
вчальні програми багатьох шкільних дисциплін, прикриваючись
саме принципом науковості, перевантажені величезною кількістю
складних наукових термінів, але, незважаючи на це, не можуть від/
повідати повною мірою вимогам означеного принципу, оскільки по/
дають інформацію, яка на десятки років відстає від сучасного рівня
розвитку наук.

Піддавати аналізу методи наукового дослідження, що мають ви/
користовуватись у шкільному викладанні багатьох дисциплін, особ/
ливо природничого циклу, взагалі не доводиться, зважаючи на низь/
кий рівень матеріально/технічного забезпечення процесу навчання
в школі. Таким чином, подана вище оцінка принципу науковості як
вузько емпіричного навряд чи може вважатися справедливою.
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Надзвичайно цікавим аспектом дидактичного принципу на/
уковості є теза про потребу уникнення будь/яких догматичних
тверджень щодо змісту навчального матеріалу. Це має суттєве
значення для розвитку мислення учнів, його критичності, гнуч/
кості, самостійності; впливає на розвиток і вольових процесів,
оскільки пов’язано не тільки з потребою висловлювати та аргу/
ментувати свою, нестандартну думку, але й обстоювати її. Науко/
ве мислення — це мислення, перш за все, критичне.

У контексті аналізу принципу науковості Т. М. Лисянська слуш/
но вказує на важливість врахування особливостей способу мисленнє/
вого відображення дійсності, але однозначно пропонує організувати
його шляхом сходження від абстрактного до конкретного [4, С. 56],
що не завжди відповідає віковим особливостям розвитку мислен/
нєвих дій, особливо для молодшого шкільного віку.

Загалом варто зазначити, що проблема застосування дидактич/
них принципів організації процесу навчання в школі полягає не
стільки у їх психологічній недосконалості, скільки у недостатній
їх реалізованості у зв’язку з низьким рівнем дидактичної компе/
тентності сучасного педагогічного працівника.

Так, принцип наочності у навчанні передбачає таке викладання,
за умов якого в учнів формуються уявлення та поняття на основі
живого сприймання предметів і явищ, що вивчають або їх зобра/
жень. Проте просте пред’явлення предмета, хоча і створює його
образ у свідомості учня, але образ цей тьмяний, учень до нього зали/
шається байдужим. Будь/яке сприйняття, спостереження принесе
результат, якщо у дитини виникло питання, з’явилося прагнення
побачити, дізнатися, зрозуміти. Правильно професійно організова/
не застосування принципу наочності у навчанні спричинюватиме
розвиток активного мислення, пам’яті, розвиватиме увагу, впли/
ватиме на емоційну сферу особистості, спонукатиме до самостій/
ного навчання.

Сутність принципу переходу навчання до самоосвіти полягає 
в актуалізації в учнів потреби в самоосвіті та озброєння їх відпо/
відними уміннями щодо організації цього виду діяльності. Фор/
мування в учнів культури самоосвіти пов’язано з цілою низкою
проблем саморозвитку, самореалізації особистості. Аналізуючи
характер реалізації цього принципу в сучасній школі, треба особ/
ливо підкреслити недостатній рівень сформованості в учнів умінь
займатися самоосвітньою діяльністю і просто самостійною навчаль/
ною роботою.

Процес навчання згідно із засадами принципу міцності результатів
навчання варто організовувати таким чином, щоб основна частина
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навчального матеріалу засвоювалася і закріплювалась у пам’яті
на уроці. У навчанні повинно гармонійно поєднуватися довільне та
мимовільне запам’ятовування. Матеріал для запам’ятовування по/
винен бути добре осмисленим, розчленованим на логічні дидактич/
ні дози, коротко сформульованим, позбавленим зайвого, другоряд/
ного. Вчитель має пропонувати такі способи роботи над матеріалом,
які приводять до міцного його засвоєння шляхом розвитку мислен/
ня та логічної пам’яті учнів.

Принцип позитивного емоційного фону у навчанні базований
на глибоких зв’язках між мисленнєвими та емоційними процеса/
ми, що розвиваються в єдності. У взаємодії цих процесів емоції
виступають своєрідними регуляторами інтелектуальної діяльнос/
ті. Розвиток емоцій відбувається поєднано з пізнавальною діяль/
ністю, що породжує в учня емоційний резонанс, переживання, по/
в’язані з оцінкою процесу пізнання та його результатів [5, С. 382].
Положення принципу свідчать про необхідність залучення дітей
до активної пошукової діяльності, надаючи їм можливості часті/
ше переживати радість хоча і маленьких, але самостійних відкрит/
тів. Емоційність мови вчителя, що відбиває його ставлення до
об’єктів вивчення, не тільки сприятиме засвоєнню певного фак/
тичного матеріалу, але й викликатиме відповідні почуття в учнів
згідно з психологічними механізмами наслідування.

Неможливо залишити поза увагою і принцип індивідуального
підходу до учнів, який є неодмінною запорукою успішності проце/
су навчання і який передбачає, що вчитель повинен знати того,
кого він навчає, знати і поважати; визначати індивідуальну
«доріжку успіху» у навчанні для кожної дитини, йти нею та берег/
ти бажання дитини «бути хорошим». Актуальність цього принци/
пу знаходить своє відображення у провідній освітній тенденції
орієнтації на цінність особистості, віддзеркалюється в ідеях інди/
відуалізації, диференціації навчання, що практично мають реалі/
зуватись у розробці педагогом системи дидактичних та виховних
впливів на основі неповторної індивідуальності кожної особистос/
ті суб’єктів навчання.

Принцип виховуючого навчання базований на об’єктивній зако/
номірності, сутність якої зводиться до такого. Будь/який акт ви/
кладання, незалежно від характеру діяльності учіння, що він вик/
ликає, а також незалежно від досліджуваного змісту, має виховний
вплив на учня [2]. Отже, навчання завжди певним чином впливати/
ме на формування особистості. Характер цього впливу, що може бу/
ти як позитивним, так і негативним, залежить від професіоналізму
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та особистісних якостей учителя. На превеликий жаль, чимало пе/
дагогів і досі стверджують, що їхнє єдине завдання — навчати
дітей географії, фізики, хімії тощо, а вихованням повинні займа/
тися класні керівники та батьки. Беручи активну участь у форму/
ванні системи ставлень особистості, ці «не вихователі» часто ста/
ють причиною створення психотравмуючого поля в системі осо/
бистісних ставлень, спричинюючи чимало серйозних психо/
логічних проблем для своїх учнів.

Усвідомлення нагальної потреби проведення глибокого та
всебічного психолого/педагогічного аналізу проблеми реалізації
всієї системи дидактичних принципів організації процесу навчан/
ня в сучасній загальноосвітній школі є суттєвим кроком на шляху
її вирішення.
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УДК 159.91 Т. М. Ткачук

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК УМОВА ПІДТРИМАННЯ

ЇХНЬОГО ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Статья посвящена проблеме физического и психического здоро9
вья студенческой молодежи. Обосновывается необходимость психо9
физиологического обеспечения учебной деятельности студентов.
Представлены данные о состоянии здоровья студентов — будущих
учителей по результатам медицинских осмотров.

The article deals with the problem of physical and mental health of
students. It proves the necessity of psycho9physiological accommodation
of students’ learning. Health data of students — future lecturers — on
the basis of their medical examination are given.

Здоров’я студентської молоді є важливою умовою її самореалі/
зації як у професійному плані, так і в особистому житті. На жаль,
сьогодні стан здоров’я молоді викликає велике занепокоєння. Не
випадково поряд із працівниками бюджетних сфер саме студентсь/
ку молодь можна віднести до найменш соціально та психологічно
незахищених верств населення.

За результатами психологічних досліджень, проведених укра/
їнськими вченими в останні роки, психофізіологічні показники
учнівської та студентської молоді мають виражену тенденцію до
погіршення [1; 2; 3; 7]. О. Р. Малхазов зазначає, що знизилась
ефективність функціонування сенсорних та сенсомоторних сис/
тем, підвищилась стомлюваність, погіршились параметри пам’яті
й уваги, знизилися показники мотивації навчальної діяльності [4].

Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я визначає здоро/
в’я не тільки як відсутність хвороб або фізичних дефектів, а й як
стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя.
Автор математичної моделі біосистеми «Людина» Е. М. Яшин ствер/
джує, що «здоров’я — це максимальне функціювання життєво важ/
ливих систем організму» [6, С. 31]. Незважаючи на численність виз/
начень поняття здоров’я, гостроактуальною залишається потреба у
науковому підході до цього питання. Дотепер досить неоднозначно
визначені дефініції здоров’я, межі психічної норми.

Відповідно до двоїстої біосоціальної природи людини, розрізня/
ють біологічне та соціальне здоров’я, що визначається можливос/
тями її біологічних та соціальних функцій. Здоров’я індивідуума
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визначатиметься в такому разі потенціалом його фізичних,
психічних та соціальних функцій, від яких безпосередньо залежа/
тимуть результати пристосування до біологічного та соціального
середовища. Можливості адаптації визначаються станом органів
та їх функціональними можливостями. Останні і є резервом або по/
тенціалом здоров’я. Тому критерій нормального здоров’я є по суті
один — висока інтенсивність функцій усіх органів та систем, яка
створюється та зберігається постійними тренуванням та забезпе/
чує високий рівень біологічної та соціальної адаптивності.

Багаторічні дослідження адаптації студентів до навчальних на/
вантажень під час навчання у вищому навчальному закладі пока/
зали, що перший рік навчання супроводжується найбільш вира/
женими функціональними зрушеннями в організмі студентів, що
супроводжується ламанням старого і формуванням нового дина/
мічного стереотипу. Незважаючи на те, що в наступні роки на/
вчання вплив навчального навантаження стає менш вираженим,
що свідчить про завершення процесу адаптації, показники пси/
хічного та фізичного здоров’я погіршуються. Це свідчить про те,
що певний рівень адаптованості забезпечується при значному на/
пруженні функціональних систем організму. Тому сьогодні дедалі
гостріше відчувається потреба у психофізіологічному забезпечен/
ні навчальної діяльності студентів. На сьогодні поняття «психофі/
зіологічне забезпечення стоїть поряд з такими поняттями, як «су/
проводження діяльності», «оптимізація діяльності», але воно 
є ширшим. Якщо навчання та виховання студентів в основному
співвідноситься з формуючими впливами на нього з боку інших,
тобто більшою мірою співвідноситься з терміном «супроводження
навчальної діяльності», то психофізіологічне забезпечення нав/
чальної діяльності передбачає не тільки надання студентам потріб/
ної психологічної підтримки з боку інших, а й актуалізацію суб’єк/
тивних механізмів психічного, психофізіологічного саморозвитку,
саморегуляції й самоактуалізації.

Осстанніми роками, на жаль, не отримали значного поширен/
ня лонгітюдні дослідження студентів, які передбачають багатора/
зове, регулярне та систематичне вивчення одних і тих самих дос/
ліджуваних у процесі їх навчання та професійного становлення.

Визнаючи надзвичайну актуальність проблеми збереження
психічного і фізичного здоров’я молоді в роки навчання, а також
працюючи над проблемою психофізіологічного забезпечення готов/
ності майбутніх педагогів до педагогічної діяльності, ми поставили
собі за мету з’ясувати стан здоров’я студентів/першокурсників
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педагогічного університету ім. М. Драгоманова, користуючись да/
ними щорічного медичного огляду, який вони проходять у сту/
дентській поліклініці, а також відстежити зміни у стані здоров’я
студентів протягом трирічного навчання у ВНЗ (як відомо, медог/
ляд студенти проходять лише на першому і третьому курсах). У по/
даних далі таблицях представлена інформація, надана нам медич/
ними працівниками студентської поліклініки м. Києва (табл. 1–3).

До таблиці не входять дані щодо стану опорно/рухового апара/
ту, який має велике навантаження через малорухомий характер
навчальної діяльності, тому окремо зазначимо, що у 2004 р. 23,9%
студентів страждали на сколіоз, тоді як у 2003 р. така проблема бу/
ла виявлена лише у 14,4% оглянутих першокурсників. За резуль/
татами висновків медичних комісій, у 2003 р. із загальної кількос/
ті оглянутих першокурсників виявлено 85,1% хворих, у 2004 р.
86% студентів, які проходили медичний огляд, можна вважати
хворими. Наведена статистика повинна стати підставою не тільки
для роздумів, але й для конкретних дій.

Одним із коригуючих впливів на стан здоров’я студентів є регу/
лярні фізичні заняття. У табл. 2 наведені «стартові» можливості
першокурсників.

Як видно з таблиці, з кожним роком зменшується кількість сту/
дентів, які за станом здоров’я можуть займатися в основній групі. 
У 2005 році відсоток таких студентів становив 67,8%. Позитив/
ним можна вважати той факт, що лише 1% студентів звільнені від
занять фізичною культурою. Усі інші, незважаючи на стан здо/
ров’я, отримуватимуть фізичне навантаження відповідно до стану
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Таблиця 1
Результати медичного огляду студентів І курсу

НПУ ім. М. Драгоманова у 2003–2005 рр.

Показники 2003 рік 2004 рік 2005 рік

Підлягало медогляду 1 538 1 650 1 886 

Всього оглянуто 1 430 (93%) 1 607 (97%) 1 672 (88,7%)

Терапевтична патологія 199 (13,9%) 195 (12,1%) 121 (7,2%)

Хірургічна патологія 519 (36,3%) 502 (31,2%) 684 (40,9%)

Психо/неврологічна патологія 69 (4,8%) 50 (3,1%) 49 (2,9%)

Лор/патологія 74 (5,2%) 169 (10,5%) 113 (6,8%)

Очна патологія 366 (25,6%) 424 (26,4%) 421 (25,2%)

Гінекологічна патологія 136 (9,5%) 160 (10%) 122 (7,3%)



здоров’я. У контексті вивчення адаптаційних можливостей сту/
дентської молоді, О. М. Кокун у своїй монографії наводить цікаву
інформацію щодо показників поширення серед студентів шкідли/
вих звичок, їхнього ставлення до здорового способу життя, яке ви/
являється в регулярності виконання ранкової гімнастики, бажанні
брати участь у спортивних заходах тощо. Тільки 21% обстежених
студентів зовсім не вживають алкогольних напоїв, дві третини вжи/
вають їх рідко і 14% — регулярно. Також виявилось, що тільки
20% з студентів часто чи постійно роблять ранкову зарядку, а май/
же половина її зовсім не робить чи робить рідко. Приблизно дві тре/
тини студентів до участі у спортивних заходах ставляться байдуже
чи намагаються у них участі не брати, і тільки третина бере в них
участь із задоволенням [1, С. 158–160].
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Таблиця 2
Розподіл за станом здоров’я студентів І курсу НПУ 

ім. М. Драгоманова на групи для занять фізичною культурою 

Таблиця 3
Зміни у стані здоров’я студентів НПУ ім. М. Драгоманова 

за показниками медичного огляду, який проводився 
на І і ІІІ курсах

Фізкультурні групи 2003 рік 2004 рік 2005 рік

Основна 1 203 (75,4%) 1 196 (71,7%) 810 (67,8%)

Підготовча 355 (22,3%) 444 (26,6%) 371 (31%)

Спеціальна 33 (2,1%) 22 (1,3%) 13 (1,1%)

ЛФК 12 (0,4%) 3 (0,0%) 1 (0,1%)

Звільнено 12 (0,8%) 7 (0,4%) 14 (1,2%)

Всього 1 595 (100%) 1 665 (100%) 1 195 (100%)

Показники 2003 рік (І курс) 2005 рік (ІІІ курс)

Підлягало медогляду 1 538 1 362 

Всього оглянуто 1 430 (93%) 1 117 (82%)

Терапевтична патологія 199 (13,9%) 89 (8%)

Хірургічна патологія 519 (36,3%) 411 (36,8%)

Психо/неврологічна патологія 69 (4,8%) 86 (7,7%)

Л/патологія 74 (5,2%) 103 (9,2%)

Очна патологія 366 (25,6%) 315 (28,2%)

Гінекологічна патологія 136 (9,5%) 153 (13,7%)
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У результаті певною мірою закономірним фактом є те, що стан
здоров’я студентів упродовж навчання у ВНЗ погіршується. Адже
поряд з об’єктивними факторами навчальної діяльності, які спри/
чиняють зростання навантаження на усі функціональні системи
організму, існує суб’єктивний фактор, який проявляється у бага/
тьох студентів у безвідповідальному ставленні до свого здоров’я.
Нехтування здоровим способом життя неминуче призводить до
пониження адаптаційних механізмів людської психіки. У табл. 3
наведені результати медичного огляду одних і тих самих сту/
дентів з інтервалом у три роки.

За даними табл. 3 видно, що стан здоров’я студентів за три ро/
ки навчання погіршився. Значно погіршився зір, зросла лор/пато/
логія, хірургічна та гінекологічна патологія. Особливе занепо/
коєння викликає зростання психо/неврологічної патології.

Проблема зміцнення, поліпшення здоров’я студентської моло/
ді є надзвичайно актуальною. Одним із шляхів її вирішення може
бути запровадження у ВНЗ дієвої системи психофізіологічного за/
безпечення навчальної діяльності студентів, яка б сприяла фізич/
ному та психічному здоров’ю всіх учасників навчально/виховного
процесу,

Певна робота в цьому напрямі вже проводиться. Підвищується
ефективність навчальної діяльності через запровадження система/
тичної роботи у ВНЗ психологічних служб. Психологи розробля/
ють шляхи оптимізації навчальної діяльності на основі вивчення
та врахування особливостей психофізіологічних функцій студентів,
їх індивідуальних психофізіологічних особливостей, їх адаптацій/
них можливостей (у контексті цілісної інтегральної функціональної
системи). Потрібно особливу увагу зосередити на розробленні ком/
плексу впливів на конкретного студента з урахуванням його пси/
хофізілогічних характеристик, які повинні бути спрямовані на
підтримку оптимального функціонального стану його організму,
який би забезпечував потрібний рівень його працездатності; у разі
потреби — нормалізацію, активацію функціональних систем з ме/
тою відновлення працездатності, подолання ознак втоми тощо, за/
безпечити процес особистісного та майбутнього професійного роз/
витку конкретного студента конкретними дієвими заходами.

Психофізіологічне забезпечення навчальної діяльності студен/
тів повинно бути спрямовано на усунення та корекцію негативних
емоційних проявів, поліпшення психологічної стійкості, попере/
дження та профілактику негативного впливу стресових факторів,
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підвищення ефективності працездатності. Воно передбачає психо/
діагностичні заходи, спрямовані на вивчення особистості на всіх
рівнях її функціювання, раннє виявлення потенційних та наяв/
них межових нервово/психічних розладів, емоційних порушень
тощо. Після виявлення «проблемних» факторів, які ускладнюють
процес навчання, а надалі можуть викликати труднощі під час ви/
конання професійних обов’язків, важливого значення набувають
заходи психологічної корекції.

Психологічна служба ВНЗ повинна зайняти по відношенню до
студента «психотерапевтичну позицію», за якої неможливо оперу/
вати такими поняттями, як узагальнена норма. Усі дані про зако/
номірності розвитку конкретного студента повинні розглядатися
крізь призму індивідуального прояву загальних закономірностей
у реальній поведінці педагога. Такі напрями роботи, як психодіаг/
ностика, психопрофілактика, вибір та застосування методів ко/
рекції, оптимізації психічного здоров’я студентів, повинні зайня/
ти в роботі психологів належне місце.

Треба пропагувати серед молоді здоровий спосіб життя, заохо/
чувати її до пізнання власних можливостей нервово/психічного
напруження та організації такого індивідуального стилю життя,
який би попереджав вихід за межі резервів організму. Психічне
життя людини, маючи фізіологічне походження, формується під
впливом середовища. «Організм без зовнішнього середовища, —
писав І. М. Сєченов (1952), — що підтримує його існування, не/
можливий, тому в наукове визначення організму повинно входи/
ти і середовище, що впливає на нього». Не можна не погодитись із
Г. К. Ушаковим, який наголошує на тому, що «…соціальне середо/
вище є потенційно найбільш досконалим коректором аномалій
особистості, що формуються. Воно також може стати й причиною
їх виникнення» [8, С. 253].

Пам’ятаючи про те, що психологічні якості особистості поза
системою суспільних відносин просто не існують, основні заходи
психофізіологічного забезпечення навчальної діяльності можна
умовно розглядати у двох основних аспектах. Перший стосується
оптимізації об’єктивних факторів діяльності і, власне, значною мі/
рою пов’язаний з організаційними моментами, а саме: регуляцією
обсягу навантаження, організацією режиму навчання, відпочинку
тощо. Другий аспект пов’язаний більшою мірою з оптимізацією
суб’єктивних факторів, до яких насамперед належать індивідуаль/
ні особистісні та психофізіологічні характеристики особистості.
Варто підкреслити, що опосередковано, певною мірою, суб’єкт

та виховання людей з інвалідністю Розділ ІІ



216

праці може також впливати на об’єктивні фактори навчальної
діяльності через гармонізацію власного психофізіологічного «Я» 
з вимогами діяльності. При цьому особливого значення набуває
самоконтроль за виконанням комплексу заходів правильної орга/
нізації режиму праці та відпочинку, особливо для осіб з певними
індивідуально/психологічними властивостями — такими, як вира/
жена нервово/психічна нестійкість, висока тривожність, низький
рівень самоконтролю, самоактуалізації, високий рівень конфлікт/
ності та низький рівень комфортності, наявність певних акценту/
ацій характеру тощо.

Психологічна значущість організації раціональної праці та
відпочинку студентської молоді полягає в тому, що ліквідується
особливий внутрішньо/особистісний конфлікт, який виникає че/
рез невідповідність вимог навчальної діяльності адаптивному рів/
ню психічних можливостей особистості. З вирішенням такого
конфлікту знімається нервово/психічне напруження, активізу/
ються функції уваги, пам’яті, мислення, стабілізується нервово/
психічна стійкість, зменшується рівень тривожності, подразли/
вості, агресивності, підвищується інтерес і потреба у професійних
знаннях. Водночас поліпшується суб’єктивний стан, сон, півищу/
ється фізична та розумова працездатність, розширюються адап/
тивні можливості соціально/психологічної адаптації.
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УДК 37.001.85 Л. В. Калмикова

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

В статье приведен анализ проблемы образования детей и моло9
дежи с отклонениями в развитии. Описаны особенности интегра9
ции таких личностей в общеобразовательную среду. В частности,
сконцентрировано внимание на разных аспектах интеграции.

The article provides analysis of education problems of children
and youth with disability. It describes peculiarities of people with dis9
ability integration into educational environment, with attention paid
to different aspects of integration.

Порушення розвитку є досить вивченим розділом у спеціальній
педагогіці та психології, і методика їх подолання в основному роз/
роблена. Але, незважаючи на це, є підстави ставити питання про
подальший пошук прийомів і методів, які активізують розумову 
і практичну діяльність осіб з порушеннями в розвитку, а також
сприяють підвищенню ефективності інтеграції та адаптації їх у су/
спільство.

Проблема в розвитку — це соціальна проблема. Порушення
призводять до затримки розумового і психічного розвитку, обме/
жують можливості вибору улюбленої професії, вади — до депресії,
до почуття власної неповноцінності, прагнення самотності.
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Психомоторний розвиток становить складний діалектичний
процес, що характеризується визначеною послідовністю і нерівно/
мірністю дозрівання окремих функцій, якісним їх перетворенням
на новому віковому етапі. При цьому кожна наступна стадія роз/
витку нерозривно пов’язана з попередньою.

Відомо, що майже будь/який більш/менш тривалий несприят/
ливий вплив на мозок дитини, яка розвивається, може призвести
до відхилень у психомоторному розвитку. Їх прояви будуть різно/
манітні залежно від часу несприятливого впливу, тобто від того,
на якому етапі розвитку мозку він мав місце, його тривалості, від
спадкової структури організму і, насамперед, центральної нерво/
вої системи, а також від тих соціальних умов, в яких виховується
дитина. Усі ці чинники в комплексі визначають головний дефект,
що виявляється у недостатності інтелекту, порушення мовлення,
зору, слуху, моторики, порушень емоційно/вольової сфери, по/
ведінки. У низці випадків може бути кілька порушень, тоді гово/
рять про ускладнений, або складний дефект [3, С. 25].

Нез’ясовані вади в розвитку, наприклад, недостатньо виражені
дефекти зору й слуху, насамперед, затримують темп психічного роз/
витку дитини, а також можуть сприяти формуванню вторинних
емоційних і особистісних відхилень у дітей. Відвідуючи масові до/
шкільні заклади, не маючи до себе диференційованого підходу і не
одержуючи лікувально/корекційної допомоги, ці діти тривалий час
можуть перебувати в ситуації неуспіху. За таких умов у них часто
формується занижена самооцінка, низький рівень домагань. Вони
починають уникати спілкування з однолітками, і поступово вторин/
ні порушення все більше посилюють їх соціальну дезадаптацію.

Виникнення аномалій розвитку пов’язано з дією як різноманіт/
них несприятливих чинників зовнішнього середовища, так і різно/
манітних спадкових впливів.

У дітей/інвалідів знижений перцептивний аспект спілкування,
яке в основному спрямовано на сприйняття і взаєморозуміння парт/
нерами один одного. Особливе місце у групі вторинних дефектів на/
лежить особистісним реакціям на первинний дефект [2, С. 12].

Відомий російський психолог Р. Нємов трактує комплекс непов/
ноцінності як негативне, існуюче в людини тривалий час почуття,
систему негативних емоційних переживань, пов’язаних із реальною
чи уявною відсутністю певних цінних психологічних чи фізичних
якостей. Вона супроводжується відповідними негативними психо/
логічними симптомами: низькою самооцінкою, заниженим рівнем
домагань, підвищеною тривожністю, мотивами уникнення невдач.
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О. Сидоренко стверджує, що невдоволеність своїми фізичними
показниками, фіксація на певному дефекті, реальному чи уявно/
му, завищена значущість зовнішності або частин тіла неминуче
впливають на уявлення дитини про власне фізичне «Я», на загаль/
ний рівень її домагань.

За концепцією розвитку особистості А. Адлера, «психічна хво/
роба є результатом потягу до лідерства, розпалюваного почуттям
неповноцінності, що пов’язано з певною тілесною вадою. На дум/
ку Адлера, характер людини формується стилем її життя, який 
є системою цілеспрямованих прагнень, що компенсують відчуття
неповноцінності» [7, С. 56].

Справа не у фізичній неповноцінності, а у відчутті особистої не/
повноцінності. Тобто уявлення про неповноцінність переходить із
біологічної у площину психологічну. Неважливо, чи є якийсь фі/
зичний дефект, важливо, що людина відчуває з цього приводу.

Відчуття власної недосконалості — нормальні людські почут/
тя. Але людина починає боротися з цими почуттями, вони штов/
хають її до того, щоб розвинути свої можливості, досягти в чомусь
досконалості. Це рушійна сила розвитку. Відчуття власної непов/
ноцінності породжує боротьбу.

Найважливіше те, що через органічний дефект з’являються си/
ли, тенденції, прагнення до його подолання. Вони створюють твор/
чі, різноманітні, іноді вигадливі форми розвитку, які не простежи/
мо в типовому розвитку нормальної особистості.

«Вона хотітиме все бачити, — говорить Адлер про дитину, — як/
що вона короткозора; усе чути, якщо в неї аномалія слуху; хотітиме
говорити, якщо в неї проблеми з вимовою чи заїкання… Бажання
літати буде найбільшим у тих дітей, що вже під час стрибків зазна/
ють великих труднощів». Рефлекс мети, за І. Павловим, потребує
для повного, плідного прояву певного напруження, а існування
перешкод — головна умова досягнення мети.

Учіння про компенсацію відкриває творчий характер розвит/
ку. «Те, що мене не знищує, робить мене сильнішим, — формулює
цю ідею Штерн, — завдяки компенсації зі слабкості виникає сила,
з вад — здібності» [14, С. 34].

Протягом усього періоду розвитку дитині притаманне відчуття не/
повноцінності щодо батьків, братів, сестер та оточуючих. Через фі/
зичну незрілість дитини, її невпевненість у собі і несамостійність
у неї розвивається відчуття неповноцінності, яке проявляється 
у всьому її житті. Це відчуття викликає постійну тривогу дитини,
прагнення до діяльності, до фізичного та психічного вдосконалення.
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Інший варіант поведінки простежується в менш агресивних ді/
тей, що часто хворіють: вони навчаються використовувати свою
слабкість і тим самим примушують інших підкорятися собі. Поз/
бавлення відповідальності та «привілеї», які дає їм хвороба, замі/
нює їм первинну, ризиковану мету досягнення позицій лідера.

Л. С. Виготський відкрив шлях до розуміння природи вторин/
них порушень в аномальних дітей, «соціальних вивихів», корек/
цією яких і повинна займатися спеціальна психологія й педагогіка.
Розвиваючи ідеї Л. С. Виготського, російські дослідники висувають
положення про важливість використання сензитивних періодів ста/
новлення вищих психічних функцій, розробляють й апробують
комплексні програми ранньої (з перших місяців життя) психолого/
педагогічної корекції порушених функцій і на цій основі якомога
більш ранньої, повноправної інтеграції дитини в соціальне й за/
гальноосвітнє середовище. Саме лонгітюдні наукові дослідження 
в царині раннього виявлення та ранньої психолого/педагогічної ко/
рекції порушених функцій дали змогу дослідникам проектувати 
й пропонувати державі створити у країні систему раннього вияв/
лення та ранньої корекції і за рахунок неї вийти на такий рівень
психофізичного розвитку дитини, який би давав їй можливість
максимально адекватно «влитися» у суспільне середовище вже на
наступному віковому етапі. Інтеграція через ранню корекцію пору/
шених функцій у контексті цілеспрямованого загального розвитку
аномальної дитини розглядається нами як один з найбільш пер/
спективних і виправданих шляхів реалізації провідної тенденції су/
часного періоду розвитку освіти в Україні [3, С. 48].

В останні роки однією з найбільш дискусійних проблем освіти
дітей з порушеннями в розвитку є, безумовно, інтеграція. Нерідко
спеціальна освіта розглядається в парадигмі «сегрегація — інтег/
рація», «дискримінація — рівність» і, відповідно, досвід радян/
ської спеціальної школи оцінюється критично, йому протистав/
ляється досвід західної інтеграції.

Під інтеграцією розуміється залучення інвалідів у суспільство
як повноправних його членів, які беруть активну участь у всіх
сферах життєдіяльності, освоєння ними економіки, культури, на/
уки. Наукою й практикою визначені різні шляхи, що забезпечу/
ють інтеграцію. Тут і роль навчання (з його змістом і корекційним
напрямом, професійною підготовкою), і роль виховання, спрямо/
ваного на освоєння інвалідами культурних і духовних цінностей,
і організація їхньої активної участі у всіх сферах життєдіяльності
[4, С. 25].
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Поза історичним, соціальним і культурним контекстами немож/
ливо об’єктивно оцінити достоїнства та недоліки різних національ/
них систем спеціальної освіти. Тим паче, небезпечно на основі зі/
ставлення тільки форм організації навчання в межах обговорення
прав людини пропонувати швидко реконструювати сформовану 
в Україні систему спеціальної освіти.

Основою набуття вищої освіти є державні освітні стандарти,
обов’язкові для всіх студентів незалежно від стану їхнього здоро/
в’я. Тільки за такого підходу до навчання людей з інвалідністю во/
ни, як професіонали, надалі можуть бути конкурентоспроможни/
ми на ринку праці.

Інтегрована форма навчання у ВНЗ передбачає спільне навчан/
ня студентів з обмеженими можливостями з іншими студентами.
Така форма навчання визнає за людьми з інвалідністю рівні права
на отримання освіти і потребує здійснення політики рівних мож/
ливостей. Навчання та виховання студентів з інвалідністю здійс/
нюються в інтегрованих групах, які можуть розглядатись як пев/
не мікросередовище.

Інтеграція осіб з особливостями розвитку в загальноосвітнє се/
редовище розпочалося у багатьох країнах Європи вже у 70/х ро/
ках. Під впливом Конвенції ООН про права інвалідів, про права
розумово відсталих осіб (1971, 1975) у країнах Європи й Америки
переглядаються національні системи фахової освіти, вводиться
інтегроване навчання. За даними європейської конференції «Фа/
хова освіта в Європі» (Париж, 1995), за 15 років апробації інтегро/
ваного навчання кількість спеціальних шкіл скоротилася, хоча
співвідношення навчання дітей з відхиленнями в розвитку у зви/
чайній і спеціальній школах у різних країнах є різним.

Деякі цифри, що наведені в доповіді Петра Еванса, показують
загальну тенденцію масового переходу на інтегроване навчання, хоча
вплив національних традицій очевидний. Отже, у Швеції 100% ді/тей,
що мають вади зору навчається в масовій школі, а у Франції — тільки
19%, у Канаді 87% дітей з порушенням слуху навчається в масовій
школі, а в Бельгії — тільки 25%; 80% дітей з порушенням опорно/ру/
хового апарата Швеції інтегровані, а в Бельгії — тільки 13%.

Якщо порівнювати успіхи країн у цьому контексті, то вищі по/
казники в Канаді, а найнижчі — у Бельгії.

Наведені приклади, а також публікації вчених Швеції, Англії,
США дають змогу говорити про те, що, незважаючи на 15/річний
досвід упровадження інтегрованого навчання, кожна країна обирає
свій шлях, опирається на свої традиції. Зрештою і до цього часу не/
має єдиної думки про достоїнства і недоліки інтегрованого навчання.
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Матеріали публікацій зарубіжних учених дають можливість го/
ворити про загальні проблеми розвитку фахової освіти, про подібні
тенденції в розвитку, про дещо однакові сумніви, про схожі моделі
інтегрованого навчання, але про різні умови їх застосування.

Можна виокремити низку проблем, які хвилюють учених Ук/
раїни і Європи, а саме:

— якщо інтегроване навчання дітей з легким ступенем недороз/
витку не викликає сумніву, то проблема інтегрованого на/
вчання дітей з важким ступенем порушення складна й проб/
лематична і вимагає спеціального вивчення;

— неоднозначною є проблема структури занять при інтегрова/
ному навчанні й ролі педагога/фахівця на цих заняттях;

— існує проблема соціального прийняття інтегрованих дітей,
тобто потрібна спеціальна робота з дітьми масової школи, їх
батьками, всіма членами суспільства з метою ліквідації во/
рожого ставлення до інвалідів;

— є проблема щодо ставлення вчителів до інтегрованого навчан/
ня: з одного боку, перебільшення ролі спеціального навчання,
а з іншого — недооцінювання загальноосвітнього середовища;

— існує проблема створення й апробації індивідуальних прог/
рам для дітей з відхиленнями в розвитку.

Таким чином, обмін досвідом між ученими й практиками Ук/
раїни, Європи й Америки є продуктивним, оскільки дає змогу
критично осмислити свої успіхи й досягнення вчених, збагатити
свої знання й змоделювати нову систему фахової освіти.

Процес адаптації молоді з інвалідністю до інтегрованого сере/
довища розпочинається, як правило, в довузівський період у ме/
жах підготовчих курсів і продовжується в умовах реального на/
вчання у ВНЗ. Інтеграція стає для цих молодих людей головним
завданням перших студентських років. Їм потрібно інтегруватися
у навчальний процес з його режимом, формами навчання, систе/
мою контролю знань, ознайомитися зі структурою ВНЗ, його тра/
диціями, «вписатися» у життя факультету, у колектив студентсь/
кої групи; пристосувати до ритму студентського життя і навчання
свій організм, підтримуючи його працездатність, розкрити свої
здібності і таланти.

Численні аспекти адаптації та інтеграції студентів з функціо/
нальними обмеженнями до студентського середовища можуть бу/
ти успішно реалізовані завдяки не тільки їх особистим зусиллям,
а й завдяки увазі, розумінню і допомозі з боку товаришів по на/
вчанню, викладачів та інших співробітників ВНЗ.
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Професійна адаптація та реабілітація студентів з особливими
потребами може здійснюватися, приміром, через надання їм ро/
бітничої спеціальності в межах фахової підготовки, залучення до
роботи у студентських навчально/науково/виробничих підрозділах,
студентському науковому товаристві, наукових гуртках, прохо/
дження виробничої практики, навчання студентів у центрі розвит/
ку кар’єри та підприємництва, надання таким студентам допомоги
у працевлаштуванні. Цей супровід зазвичай здійснює кафедра,
центр планування та розвитку кар’єри, відділ практики та пра/
цевлаштування, відділ виховної роботи.

Інтеграція студента з інвалідністю в інтегроване освітнє сере/
довище вимагає досить тривалого періоду адаптації. Це виклика/
но рядом факторів, що сформувались у попередні періоди життя 
і навчання молодих людей із проблемами фізичного здоров’я і сут/
тєво впливають на їх пізнавальну активність та інтеграцію в освіт/
нє середовище, визначають психолого/педагогічні особливості
студентів з інвалідністю.

Багатьом студентам з функціональними обмеженнями у ВНЗ
не вистачає достатньої уваги та підтримки з боку викладачів. Ба/
гато студентів з інвалідністю не завжди вважають за потрібне по/
відомляти когось про свою ваду, якщо це не буде впливати на їхні
успіхи у навчанні та виконання їхніх обов’язків. Можливо, деякі
ображаються на слово «інвалідність» і не хочуть, щоб через їхню
ваду навішували ярлики. Також такі студенти можуть вважати,
що впораюся самостійно, в іншому разі вони просто не знають про
послуги, які пропонує для них ВНЗ. Деякі студенти з інвалідніс/
тю, можливо, покладаються на методи, що їм допомагали до цьо/
го часу. Але оскільки темп навчання у ВНЗ швидший, більша
кількість та вища складність завдань, додаткова допомога таким
студентам, безумовно, знадобиться. Основна роль у цьому нале/
жить професорсько/викладацькому складу університету.

Особливістю навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому
колективі є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них висуваються
такі самі вимоги з боку ВНЗ, як і до інших студентів. В інтегрованій
групі не можна уповільнювати темп лекції, зменшувати кількість
пар та їх тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг навчального
матеріалу тощо, оскільки це знижує якість фахової підготовки. От/
же, компенсувати функціональні обмеження, що впливають на
якість навчання студентів з інвалідністю, і надати підтримку мож/
на тільки шляхом організації супроводу їх навчання.
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Протягом багатьох десятиліть ученими розроблялися соціальні
й психолого/педагогічні умови інтеграції дітей/інвалідів у суспіль/
ство: формувалася система фахової освіти з його змістом, формами
й методами; створюється система трудового навчання, професійної
орієнтації й професійної підготовки учнів з відхиленнями в роз/
витку; науково обґрунтовувалася система корекційно/розвиваль/
ної роботи в дошкільних і шкільних установах. Цей процес триває
й дотепер. Розробляється система комунікації дітей/інвалідів і сус/
пільства, апробується система діагностичного вивчення дітей із
проблемами й надання їм психологічної допомоги.

Наприкінці XX ст. відбулися зміни парадигми освіти дітей 
з обмеженими можливостями. Замість концепції «соціальної ко/
рисності», що визначає освітньо/виховну роботу з дітьми/інвалі/
дами з кінця XIX і до кінця ХХ ст., впроваджується концепція
«людського достоїнства» дітей з обмеженими можливостями,
здатних до саморозвитку, самовдосконалення, самоактуалізації.
Незважаючи на теоретичну розробку названих систем, сьогодні
вони актуальні, але мають потребу в деякому відновленні, удоско/
наленні, перегляді окремих позицій.

Учені пропонують різні форми інтеграції: спеціальний клас або
група в загальноосвітній школі чи ВНЗ, що допомагають дітям 
у навчальному процесі, введення консультантів, навчання вдома,
у госпіталях, введення соціально/педагогічного корекційного мо/
дуля в навчання при освітній школі. Однак спеціальні школи в ба/
гатьох країнах не знищені, їм надані нові функції та інший со/
ціальний статус.

В Україні досвід такого інтегрованого навчання недостатній,
хоча деякі форми застосовуються давно, а деякі впроваджуються
з недавнього часу.

У нашій країні більш інтенсивно розробляються питання інте/
грованого навчання як педагогічної системи. Накопичено чима/
лий досвід з проведення інтегрованих уроків (читання + розвиток
мови, природознавство + читання + розвиток мови, історія + літе/
ратура тощо). Така форма проведення навчального процесу дає
змогу сформувати в учнів цілісне бачення світу, системність теоре/
тичних знань. Подібна форма дає можливість застосовувати й не/
стандартні форми й методи: урок/інсценівка, урок/практична
діяльність, кіноурок, урок/екскурсія тощо.

Отже, для української науки та практики проблема інтегровано/
го навчання не нова, вона актуальна й дотепер, але вимагає ретель/
ного дослідження умов його впровадження (організаційних, мате/
ріально/технічних, педагогічних і методичних).
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Інтеграція й інтегроване навчання взаємозалежні між собою,
однак вони не можуть бути реалізовані без вирішення проблеми
диференціації та диференційованого навчання. У цьому плані в Ро/
сії накопичені значний досвід і методичний матеріал.

Диференціація людей з особливостями розвитку цікавила вче/
них давно. Створено й сьогодні функціонують медичні, психоло/
го/педагогічні класифікації за типом порушень слуху, мовлення,
інтелекту, зору, емоційно/вольової сфери. Відомі класифікації 
Л. В. Неймана, Б. С. Преображенського за ступенем втрати або
зниження слуху, класифікації Н. Д. Шматко й Т. В. Пелимської
за можливістю сприйняття на слух звукових і мовних сигналів,
класифікація P. M. Боскис за мовним розвитком дітей з поруше/
ним слухом; класифікація М. С. Певзнер за ступенем зниження
інтелекту тощо.

Психолого/педагогічна диференціація дає змогу краще зрозу/
міти можливості дитини і створити для кожної групи дітей, кож/
ної дитини найсприятливіші умови через організацію диферен/
ційованого навчання.

На думку вчених, диференційоване навчання гуманне, оскіль/
ки створює умови для задоволення потреб й інтересів кожного,
орієнтуючись на максимальний розвиток дитини.

Продовжуючи обговорення проблеми, відмітимо, що диферен/
ційоване навчання не виключає інтегрованого, а доповнює й збага/
чує його. Неприпустимо і їх протиставлення. Кожне вирішує свої
завдання, але обидва разом допомагають учневі перебороти труд/
нощі й знайти свій шлях подальшого саморозвитку. Продуктивні
обидва види — і диференційованого, і інтегрованого навчання. Роз/
ширення останнього повинне супроводжуватися науковими дослі/
дженнями й можливою зміною статусу сучасних спеціальних
шкіл, які можуть стати центрами допомоги дітям, які навчаються
вдома або в загальноосвітній школі.

Паралельно з дослідженням психолого/педагогічних умов інте/
грації дітей/інвалідів у суспільство вченими разом із представни/
ками Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства соціального захисту населення
України розробляються нормативні документи, що забезпечують
інвалідам соціальні гарантії, права; соціальні програми по охороні
дитинства й подальшому розвитку систем утворення дітей з обме/
женими можливостями. Однак дотепер багато документів (Закон
України «Про спеціальну освіту», «Про реабілітацію інвалідів») не
затверджені державними органами.
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Отже, різні аспекти інтеграції досліджені, розроблені й упрова/
джені різною мірою. Їхнім результатом є різні ступені інтеграції.
Педагогічна практика доводить, що залежно від успіхів шкільної,
дошкільної, вищої освіти, від інтенсивності роботи родини, від ак/
тивності й бажання самої особистості діти з обмеженими можли/
востями досягають різних рівнів інтеграції. Є значне число осіб 
з особливостями розвитку, що досягають високого рівня інтегра/
ції (повної інтеграції). Ці люди беруть активну участь у суспіль/
ній, трудовій, спортивній, художній діяльності. Основна маса осіб
з особливостями розвитку досягає рівня часткової інтеграції (бе/
руть участь у деяких сферах життєдіяльності, зберігаючи тісні
зв’язки зі своїм співтовариством). На жаль, багато й таких інвалі/
дів, які не можуть інтегруватись у суспільство й продовжують жи/
ти в спеціальних установах. Інтегроване навчання розуміється
двояко: як спільне навчання дітей/інвалідів і дітей, що нормально
розвиваються, у єдиному загальноосвітньому середовищі, і як пе/
дагогічна система, орієнтована на формування системного бачен/
ня світу й використовує свої особливі форми та методи навчання.
Інтегроване навчання є однією з умов інтеграції.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ СОЦІОЛОГІЇ,
МЕНЕДЖМЕНТУ, ПЕДАГОГІКИ У РОЗВИТКУ

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

В статье рассматриваются вопросы развития инновацион9
ных процессов в социальной работе.

The article reviews problems of innovation processes development
in social work.

Сучасний етап розвитку соціальної роботи в Україні характе/
ризується відмовою від уніфікації, інтенсивним переосмисленням
цінностей, пошуками нового в теорії і практиці обслуговування 
в соціальній сфері. Одним із джерел розвитку інноваційних про/
цесів у соціальній роботі є адаптування, запозичення, викорис/
тання розробок і досягнень суміжних наук — таких як соціологія,
педагогіка, менеджмент тощо.

Нами проаналізовані відповідні роботи В. Г. Городяненка, 
Р. К. Мертона, О. О. Яременко з соціології; Т. В. Семигіної в галузі
соціальної роботи; В. О. Василенко, В. Г. Шматко, Л. М. Димитро/
вої з інноваційного менеджменту; Н. Є. Мойсеюк, Н. Р. Юсуфбе/
кової з педагогіки.

У соціології поняття інновацій пов’язане з соціальними зміна/
ми, які відбуваються на основі важливих відкриттів і нововведень.
Поняття «інновація» ввійшло в науку ще у ХІV ст. і вживалося
при вивченні змін у культурі на противагу поняттю «традиція».
Тепер нововведення розглядається як певна стадія процесу соціа/
льної зміни. Інноваційна тематика переважно розглядається у ме/
жах змін в організації (зокрема, соціології організації). Інновація
розуміється як комплексний процес створення, поширення, та ви/
користання нового практичного засобу (нововведення) для задово/
лення людських потреб, а також пов’язані з цим нововведенням
зміни в соціальному середовищі [1].

Інновація — не тільки відкриття, а і його впровадження. Саме
воно спричиняє суттєві зміни в суспільному житті. Не всі інновації
однозначно сприймаються суспільством. Різним буває їх термін
втілення у життя, яке відбувається шляхом дифузії — передачі
інноваційних рис і зразків поведінки від однієї групи до іншої як
усередині певного суспільства, так і за його межами.
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Інновації є соціокультурним процесом, що вносить у суспільне
життя нові культурні зразки. Вони можуть не тільки приєднува/
тися до наявних зразків, а й їх витісняти.

У практиці соціальної роботи поняття «інновація» вживається
на противагу рутинним соціальним технологіям. Інноваційні соціа/
льні технології — це нетрадиційні засоби практичної діяльності,
які спрямовані на створення матеріально/фінансових нововведень 
у системі соціального захисту населення, які викликають якісні 
і кількісні зміни у різних сферах життєдіяльності громади [2]. На
відміну від інноваційних, рутинні технології характеризуються
традиційними методами впливу і часто/густо використовуються як
локальні, не пов’язані між собою новації в межах професійної ді/
яльності соціального працівника. Вони базовані на принципах ці/
льового управління, що передбачає завчасно спланований кінцевий
результат вирішення поточних проблем клієнта, груп, верств насе/
лення, застосування відповідних методів щодо його досягнення. То/
му рутинні технології, як правило, не забезпечують довгострокових
змін, а лише підтримують мінімальний рівень життєзабезпечення
потреб жителів громади впродовж певного часу.

Сьогодні впровадження інновацій має на меті принципову змі/
ну цілей: роботу не за наслідками, а можливі напрями упереджен/
ня негативних соціальних явищ. Це вимагає проведення відпо/
відних соціальних досліджень. Найважливішими функціями
будь/якого соціального дослідження є: діагностична — огляд ста/
ну соціального об’єкта під час дослідження; інформаційно/конт/
рольна — аналіз інформації про соціальний об’єкт і його оточення
з метою встановити її достовірність та внести відповідні коректи/
ви, якщо інформація має викривлення; прогностична — виявлен/
ня можливих станів соціального об’єкта в коротко/, середньо/ 
і довготерміновій перспективі та можливих сценаріїв досягнення
об’єктом таких станів; проективна — розроблення рекомендацій 
з тематики дослідження соціального об’єкта для соціального про/
ектування та прийняття управлінських рішень. Метою соціально/
го дослідження може бути: встановлення відповідності між діяль/
ністю органів державної влади та інших соціальних інститутів, 
з одного боку, і соціальними інтересами окремих груп населення
та завданнями соціальної політики, з іншого боку; а також форму/
вання пропозицій щодо досягнення цієї відповідності. Соціальне
дослідження забезпечить оцінку потреб в існуючих соціальних
послугах, а також бачення замовників і надавачів послуг, мене/
джерів соціальної сфери, фахівців, які розробляють політику та
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приймають рішення, як ці потреби можуть бути задоволені в ме/
жах сучасної системи надання соціальних послуг [3]. Професійно
проведене соціальне дослідження дасть змогу за допомогою
об’єктивних показників та критеріїв обґрунтувати на що треба
вплинути, що треба змінити, чого треба досягти та які показники
будуть про це свідчити, які заходи доцільно запланувати, які фор/
ми та методи будуть найбільш адекватними та ефективними 
в кожному випадку.

У менеджменті головна увага приділяється розробленню страте/
гії інновацій і заходів, спрямованих на їх реалізацію. «Інноваційний
менеджмент» — це сукупність певних організаційно/економічних
методів і форм управління всіма стадіями і видами інноваційних
процесів підприємств і об’єднань з максимальною ефективністю.
Інновації є важливою умовою розвитку виробництва, поліпшення
якості і кількості продукції, появи нових товарів і послуг. У рин/
кових умовах інновації охоплюють всю економіку, долучаючи
продуктивні сили (засоби виробництва, навчання працівників) 
і виробничі відносини (форми і методи управління, поділу, спеціа/
лізації і кооперації праці).

Специфіка інноваційного менеджменту полягає в особливостях
управління інноваційним потенціалом, що наявний в тій чи іншій
організації, у межах функціональних аспектів управління (пла/
нування, організація, мотивація, контроль тощо) [4].

Суспільство, яке певною мірою є соціально орієнтованим, має
спеціально створені структури, які тією чи іншою мірою займають/
ся соціальним захистом різних верств населення, його різних віко/
вих і статусних груп. Усі ці структури, починаючи з міністерств 
і відомств, і закінчуючи різноманітними недержавними фондами,
товариствами, осередками, попри всю свою несхожість і різнопла/
новість, мають низку спільних рис і ознак. Будь/яка структура, яка
проводить соціальну роботу, підпадає під дефініцію колективного
суб’єкта діяльності, соціальної системи, яка об’єднує, координує 
і скеровує поведінку людей (соціальних груп) у процесі спільної ді/
яльності. Організація будь/якого рівня являє собою соціальне утво/
рення, свідомо координоване в певних межах, що функціонує на
відносно постійній основі для спільної мети.

Щодо організацій, метою яких є «проблемна людина» і які безпо/
середньо і опосередковано займаються соціальною проблематикою,
то їх соціальною роботою успішно і ефективно може бути застосова/
ний практично весь методологічний інструментарій, напрацьований
протягом тривалого часу управлінською наукою. Отже, комплекс
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законів, закономірностей, принципів, методів управління так само
працює у сфері соціальної роботи, як і в інших сферах суспільної
діяльності [5].

Основу інноваційних процесів в освіті становлять дві важливі
проблеми педагогіки: проблема вивчення, узагальнення і поши/
рення передового педагогічного досвіду та проблема впроваджен/
ня досягнень психолого/педагогічної науки у практику. Результа/
том інноваційних процесів слугує використання теоретичних 
і практичних нововведень, а також тих, що утворюються на межі
теорії і практики. Учитель може виступати автором, дослідником,
користувачем нових педагогічних технологій, теорій, концепцій.

Управління інноваційним процесом передбачає аналіз і оцінку
введених учителем педагогічних інновацій, створення умов для їх
успішної розробки і застосування. Водночас керівники навчаль/
ного закладу проводять цілеспрямований відбір, оцінку й застосу/
вання на практиці досвіду колег, нових ідей, методик, запропоно/
ваних наукою.

Інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку со/
ціального обслуговування населення та розвитку суспільства за/
галом. Інновації функціонують на рівнях створення, освоєння 
і втілення. Дослідниками сформульовано низку таких законів пе/
ребігу інноваційних процесів [6], як:

— закон необоротної дестабілізації соціального середовища.
Суть його полягає в тому, що будь/який інноваційний процес
вносить у соціальне середовище необоротні зміни; ціннісна
система, що існує, починає руйнуватись і потребує деякого
часу для створення нової системи на базі нових елементів або
асиміляції старої;

— закон обов’язкової реалізації інноваційного процесу: будь/
який соціально значущий інноваційний процес рано чи піз/
но, стихійно або свідомо повинен реалізуватися;

— закон стереотипізації соціальних інновацій: будь/яка іннова/
ція поступово перетворюється на звичні поняття і дії, отри/
муючи статус стереотипної.

Ці закони зумовлюють і певні етапи функціонування інновацій.
На першому етапі інновація сприймається як чужорідний елемент,
часто викликає різку протидію. З часом інновація перевіряється
практикою, набуває масового визнання. На останньому етапі новий
підхід до соціального обслуговування населення стає відомим і вхо/
дить до системи роботи закладів і організацій соціального обслуго/
вування.
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кандидат педагогічних наук

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ У ВЗАЄМОДІЇ
СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

В статье рассматриваются характерные для отечественной
системы образования проблемы и причины возникновения раз9
личного рода конфликтов. Показана специфика педагогических
конфликтов.

The article reviews problems typical for Ukrainian educational
system and reasons for various conflicts. Specific character of peda9
gogical conflicts is shown.

Головною метою соціально/педагогічного процесу є виховання
(освіта, навчання) особистості з відповідними професійними та
соціокультурними якостями. Головним замовником у цьому про/
цесі виступає суспільство, а виконавцем — уся система освіти та
виховання. Вічні проблеми педагогічного процесу — чого та як
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навчати — є глобальними проблемами для всієї світової освітньої
системи. Особливо вони загострилися на початку нового тисячо/
ліття. Сьогодні вся система світової освіти переживає кризу, сут/
ність якої полягає в тому, що система освіти і виховання, яка
склалася у ХVІІІ–ХХ ст., вже не здатна ефективно виконувати
функції соціалізації нових поколінь. Спостерігається відставання
рівня суспільного інтелекту від нагальних потреб постіндустрі/
ального суспільства. Одним із варіантів виходу з глобальної кризи
вчені вважають «створення принципово нової системи освіти та
виховання, перехід від інформаційного суспільства до гуманітар/
ного освітнього простору» [4, С. 14].

Тож ми вважаємо за доцільне детальніше розглянути найбільш
характерні для вітчизняної системи освіти проблеми та причини
виникнення різного роду конфліктів.

На рівні взаємодії «суспільство — освіта» можна виокремити
такі протиріччя:

1. Відсутність цілісної та послідовної концепції нової освітньої
політики (стратегії розвитку системи освіти). У процесі демокра/
тизації вітчизняна освіта змогла звільнитися від нав’язаної їй 
у період тоталітаризму ідеологічної установки на формування
«комуністичного» типу особистості.

Але разом з утопічними ідеями та цілями освіта втратила й ос/
новні ціннісні орієнтири. А незатребуваність суспільством людей
з високим рівнем інтелекту (вчених, викладачів, лікарів, інже/
нерів та ін.) призвела до девальвації ідей серйозної, фундамен/
тальної освіти.

2. Недостатність фінансового та матеріально/технічного забезпе/
чення системи освіти. Ця проблема має об’єктивне підґрунтя, яке
пов’язане з тим, що економіка України перебуває у занепаді і не мо/
же спрямувати потрібні ресурси на потреби освіти й науки. Мізер/
ність коштів, які надають, спричиняє такі негативні наслідки, як
соціально/трудові конфлікти. Помітне також невдоволення науко/
во/педагогічних працівників винагородою за свою працю.

Окрім цього, існує інша група конфліктів у взаємодії систем
«ВНЗ — суспільство», «ректорат — вузівський колектив», «ви/
кладач — викладач», «студент — студент». Взаємодія за лінією
«викладач — студент» є однією з основних у соціально/педагогічно/
му процесі. Саме тут відбувається безпосередня передача всієї різно/
манітності знань, інформації, установок, ціннісних орієнтацій, які
акумульовані системою вищої освіти [1, С. 72].

Специфіка педагогічних конфліктів між викладачем і студентом,
на нашу думку, полягає в тому, що студент є самостійним суб’єктом
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педагогічного процесу, виступає, по суті, замовником типу освіти та
здатен свідомо оцінювати «товар», який йому пропонується.

У взаємодії студентів та викладачів найхарактернішими є такі
причини конфліктів: розбіжності у ціннісних орієнтаціях, нетак/
товність у процесі спілкування, розбіжності у взаємних очікуван/
нях, рівень професіоналізму викладачів та успішності студентів.
Форми спілкування викладачів і студентів багато в чому залежать
від соціокультурних та індивідуально/психологічних якостей
суб’єктів взаємодії, а також від усталених у вузівському колекти/
ві традицій, норм та правил спілкування. Розбіжності у взаємних
очікуваннях викладачів і студентів охоплюють широке коло проб/
лем — від ціннісних орієнтацій і до якості знань, які надаються
викладачами, та ефективності їх засвоєння студентами.

Значна частина конфліктів у ланцюгу «студент — викладач»
виникає через низький професійний рівень викладачів, особливо
ігнорування, а іноді і просто незнання основних педагогічних за/
конів. Ще К. Д. Ушинський писав: «Я бачу в педагогіці не науку,
а мистецтво, але переконаний, що в теорії цього мистецтва є дуже
багато такого, що потрібно знати людям, які беруться за практику
виховання та навчання» [2].

Не викликає сумнівів, що сьогодні далеко не всі науково/педа/
гогічні працівники вищої школи оволоділи цим мистецтвом.
Щодня тисячі викладачів ВНЗ переступають поріг студентських
аудиторій, не зовсім чітко уявляючи собі педагогічне завдання
(окрім, звичайно, «сухого» викладання навчального матеріалу). 
І тут знову пригадуються слова К. Д. Ушинського: «Що сказали 
б ви про архітектора, який, закладаючи нову будівлю, не зумів би
вам відповісти на запитання, що він хоче будувати — храм.., про/
сто будинок, в якому жилося б затишно, красиві, але непотрібні
помпезні ворота, якими милувалися б подорожні? Те ж саме по/
винні ви сказати і про вихователя, який не зуміє чітко й точно
визначити вам мету своєї виховної діяльності» [5].

У свою чергу, як засвідчує особистий досвід низьку ефектив/
ність навчального процесу та конфліктність у спілкуванні викла/
дачі пояснюють такими причинами:

— споживацьке ставлення студентів до навчання, лінощі, не/
бажання вчитися;

— слабка базова підготовка, відсутність у студентів самостійного
мислення, низький рівень загальної освіченості та культури;

— відсутність інтересу до навчання та до майбутньої професії;
— завищена самооцінка з боку студентів.
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Отже, наявність конфліктологічної культури у системі вищої
освіти потребує переосмислення та корекції сприйняття й оцінки
конфлікту та його ролі і значення у соціально/педагогічному про/
цесі з боку викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
Мудрі говорять, що «з двох людей, які сперечаються, винний той,
хто розумніший» [5, С. 89]. Ініціатива у врегулюванні конфлікту
має належати педагогу, як професійно більш підготовленому. Як/
що конфлікт не вдається врегулювати своєчасно, у нього можуть
бути втягнуті нові учасники, наприклад, адміністрація навчаль/
ного закладу, яка візьме на себе функцію або арбітра, або захисни/
ка однієї зі сторін, і тоді кількість можливих варіантів розвитку
конфлікту значно збільшиться, а сам конфлікт розшириться. За
будь/якого варіанта розвитку конфлікту завдання педагога поля/
гає у тому, щоб перетворити протидію сторін у взаємодію, дест/
руктивний конфлікт — у конструктивний.

Для цього потрібно зробити кілька послідовних операцій. По/
перше, домогтися адекватного сприйняття одне одного, адже конф/
ліктуюча людина неприязно налаштована до опонента. Контролю/
ючи свої емоції, педагогу потрібно знизити емоційне напруження 
у відносинах зі студентом, колегою і обов’язково перейти до врівно/
важеного діалогу. Під час діалогу бажано додержуватися таких
правил:

— виявляти тактовність, коректність стосовно опонента, вести
бесіду за стилем «рівний — рівному»;

— не переривати без потреби, спочатку слухати, а потім гово/
рити;

— не нав’язувати своєї точки зору, шукати істину разом;
— обстоюючи свої позиції, не бути категоричним, уміти сумні/

ватися у самому собі;
— у своїх доказах спиратися на факти, а не на чутки та чужу

думку;
— намагатися правильно ставити запитання, що є основним

ключем у пошуках істини;
— не давати готових рецептів вирішення проблеми, намагати/

ся так будувати логіку розмірковувань, щоб опонент сам
знаходив правильне рішення.

Важливе значення має особистість викладача/педагога. Не буде
перебільшенням стверджувати, що від його якостей як особистості
залежить усе. Педагог виховує студента постійно, навіть і тоді,
коли він нічого не говорить і не робить. Але студенти завжди
пильно стежать за поведінкою педагога, виразом його обличчя,
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його реакцією на їхню поведінку. Мабуть це аксіома, що педагог
може виховувати лише таку людину, як він сам, виховувати на
особистому прикладі.

У нашій роботі зі студентами порушені проблеми виникають
постійно: і під час занять, і на перервах, і під час підготовки та
проведення виховних заходів у навчальних групах тощо. Кожно/
го року життя ставить нові питання, не схожі на інші, як не схожі
й особистості, пов’язані з ними.

Педагог тут не може обмежитися суто прагматичним підходом,
завжди треба мати на увазі ширший світоглядний аспект, а це 
і є виховання у найширшому його розумінні.
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УДК 364.14 Д. О. Пузіков

ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ СУПРОВОДУ 
ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУ УЧНЯ

В статье сделана попытка разработать и обосновать образова9
тельную технологию сопровождения жизненного проекта ученика
общеобразовательного учебного заведения. Раскрыта сущность 
и определены особенности сопровождения жизненного проекта
личности в условиях общеобразовательного учебного заведения.

In the article is done an attempt to develop and ground educatio9
nal technology of accompaniment of life project of student of school.
Essence is exposed and the features of accompaniment of life project
of personality are certain in the conditions of school.
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Становлення та розвиток індивідуально/особистісного життє/
вого проекту, індивідуально/особистісної технології життєвого
проектування у процесі соціалізації індивіда не здійснюються авто/
матично. Для того, щоб стати суб’єктом власного життя, суб’єк/
том життєвого проектування, особистості потрібно сприяння та
підтримка середовища. Найважливішу роль у їх здійсненні мо/
жуть відігравати заклади освіти.

Оптимальним середовищем становлення індивідуально/особис/
тісного життєвого проекту, на нашу думку, є загальноосвітній на/
вчальний заклад. Він має величезний освітній та виховний потен/
ціал, чинить глибокий, системний та тривалий позитивний вплив
на життєдіяльність дитини.

Теоретико/методологічні розробки з проблематики життєтвор/
чості та життєвої компетентності особистості, напрацьовані Л. В. Со/
хань, І. Г. Єрмаковим та іншими членами авторського колективу
вчених у кінці минулого та на початку цього століття дають змогу
перейти до розроблення практичних методик становлення індивіду/
ально/особистісних життєвих проектів учнів. Формою реалізації
сприяння та підтримки життєвого проектування та проекту учня,
які здійснюватимуться у середовищі загальноосвітнього навчаль/
ного закладу, стане, на нашу думку, супровід.

Розроблення освітньої технології супроводу життєвого проекту
учня сприятиме оперативному та продуктивному впровадженню
ідей теорії життєтворчості у навчально/виховний процес, отри/
манню життєвих результатів учнями загальноосвітнього навчаль/
ного закладу.

Мета дослідження — розробити (спроектувати) й обґрунтувати
освітню технологію супроводу життєвого проекту учня загально/
освітнього навчального закладу.

Для досягнення мети дослідження треба реалізувати такі зав/
дання:

— розкрити сутність та визначити особливості супроводу жит/
тєвого проекту особистості в умовах загальноосвітнього на/
вчального закладу;

— розробити сутність і структуру освітньої технології супрово/
ду життєвого проекту учня 12/річної школи;

— визначити принципи супроводу життєвого проекту;
— розробити алгоритм освітньої технології супроводу життєво/

го проекту;
— визначити та систематизувати інструментарій освітньої тех/

нології супроводу життєвого проекту;
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— розробити критерії й охарактеризувати методи оцінювання
ефективності освітньої технології супроводу життєвого про/
екту.

Вивчення наукових і навчально/методичних джерел підтвер/
джує актуальність означеної проблеми.

Проблематика життєтворчості та життєвої компетентності осо/
бистості розглядалась у працях потужного авторського колективу
українських вчених під науковим керівництвом Л. В. Сохань 
[5; 12; 16; 24; 26], Л. В. Сохань і І. Г. Єрмакова [9; 15; 22; 27], 
І. Г. Єрмакова [8; 10; 14; 21; 23; 25].

Компетентний підхід до освіти розглянуто в роботах І. Г. Єрма/
кова [4; 7], О. Овчарук [17].

Проблематику педагогічних (освітніх) технологій висвітлено 
у працях багатьох українських і російських учених [1; 2; 3; 11; 13;
14; 18; 19; 20; 28].

Сутність і особливості супроводу життєвого проекту осо�

бистості в умовах загальноосвітнього закладу. Одним з най/
більш вірогідних пояснень того факту, що життєтворчість і жит/
тєве проектування особистості не набули належного поширення 
у нашому суспільстві, є відсутність взаємодії з дітьми та молоддю,
спрямованої на становлення і розвиток мотивації життєвого про/
ектування, оволодіння його інструментарієм, первинний супровід
життєвого проекту.

Зрозуміло, що переважна більшість сімей не зможуть вирішити
цю проблему самотужки, у процесі та засобами сімейного вихован/
ня. Причина цього дуже проста: переважна більшість батьків не
здатна проектувати особисте життя. Було б несправедливо вимага/
ти від них, аби вони передали своїм дітям те, чого не мають самі.

Ми переконані, що допомогу в цьому разі може надати школа.
Розроблення оптимальної педагогічної технології супроводу

життєвого проекту учня 12/річної школи сприятиме оволодінню
життєвим проектуванням усіма (в ідеалі) бажаючими учнями.

Особливості супроводу життєвого проекту учня в умовах за/
гальноосвітнього навчального закладу пов’язані з його віковими
особливостями, специфікою системи педагогічного (навчально/
виховного) процесу та умовами загальноосвітнього навчального
закладу, в якому цей процес відбувається.

Оволодіння учнем життєвим проектуванням — це не одномо/
ментна подія, а процес. Його ефективність залежатиме від трива/
лості, природовідповідності, наступності та послідовності етапів
взаємодії вчителя та учня, завдяки якій відбувається становлення
та розвиток життєвого проектування. Отже, вікові особливості,
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пов’язані з рівнем розвитку інтелектуальної та емоційно/вольової
сфери, провідною діяльністю та новоутвореннями особистості уч/
ня, у процесі становлення та розвитку його життєвого проекту
варто враховувати.

Треба також враховувати особливості, пов’язані з навчально/
виховним процесом та умовами навчально/виховного закладу.

Ми бачимо три конкретні шляхи впровадження технології пе/
дагогічного супроводу життєвого проекту учня у навчально/ви/
ховний процес загальноосвітнього навчального закладу:

1) факультатив;
2) вивчення у межах кількох окремих дисциплін, окремих класів;
3) системне впровадження (впровадження технології в усій шко/

лі, реформування класно/урочної системи, введення у навчаль/
но/виховний процес методу проектів, соціальної та життєвої
практики, активних методів навчання, орієнтація на особис/
тісно орієнтоване виховання).

Життєве проектування учнів 12/річної школи вимагатиме від/
повідного кадрового та навчально/методичного потенціалу шко/
ли. І водночас доброї волі вчителів.

Сутність і структура педагогічної технології супроводу

життєвого проекту учнів 12�річної школи. Становлення і розви/
ток життєвого проекту, життєвого проектування учня — складний
і тривалий процес. Життєве проектування, безумовно, неможливе
без активної участі самої особистості учня, без його самостійності
та зацікавленості у визначенні життєвих цілей і досягненні відпо/
відних результатів. Однак, з огляду на значущість, специфічність
і складність життєвого проектування, засвоєння та адекватне засто/
сування його інструментарію, неприпустимість помилок та непо/
правних негативних результатів, процес становлення та розвитку
життєвого проекту не може бути абсолютно спонтанним, цілковито
неконтрольованим.

Педагогічна керованість процесу становлення та розвитку
життєвого проекту учня важлива ще й з огляду на те, що кожна
дитина — це унікальна, неповторна особистість. Отже, розвиток
життєвого проекту в кожного учня відбуватиметься по/своєму, 
у свої терміни та з власною специфікою. Але ненав’язлива, добро/
зичлива та компетентна допомога, спрямована на становлення мо/
тивації життєвого проектування, оволодіння його інструментарієм,
зрештою — створення умов реалізації життєвого проекту, його ко/
рекції відповідно до отриманих життєвих результатів сприятимуть
оптимальному розвитку життєвого проекту кожного учня.
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Ми переконані, що успішність становлення та розвитку жит/
тєвого проекту всіх учнів (які добровільно забажають оволодіти
здатністю проектувати власне життя) залежатиме від організації
та здійснення належного педагогічного супроводу цього процесу.

Супровід життєвого проекту — це система заходів, спрямова/
них на здійснення допомоги, підтримки та патронажу життєвого
проектування особистості, становлення та розвитку її життєвого
проекту.

Технологія супроводу життєвого проекту учнів 12/річної шко/
ли — це технологізована система заходів, спрямованих на надання
підтримки та допомоги у становленні і розвитку життєвих проек/
тів учнів, створення оптимальних умов їх реалізації у просторі за/
гальноосвітнього навчального закладу шляхом розвитку життєво/
го та життєтворчого потенціалу, життєвої компетентності учнів.

Розкриємо структуру технології супроводу життєвого проекту
учня 12/річної школи відповідно до наведеної схеми.

Суб’єкти реалізації технології — це загальноосвітній навчаль/
ний заклад (його керівництво та вчителі) і учень (учні). Вони несуть
спільну відповідальність за успішність реалізації технології і мають
у процесі її здійснення однакові права та повноваження. До процесу
реалізації (за погодженням з вчителями та учнями) можуть долуча/
тися батьки, представники соціальних служб, громадськості.

Мета (місія) технології — допомога і підтримка у становлен/
ні та розвитку життєвого проекту учня, оптимізація життєдіяль/
ності учнів шляхом сприяння його реалізації, розвитку їх життє/
вої компетентності, життєтворчих компетенцій.

Завдання технології: формування в учнів загальних і спеціаль/
них уявлень про життєвий проект та життєве проектування, жит/
тєтворчість; становлення в учня мотивації життєвого проектуван/
ня; оволодіння учнем інструментарієм життєвого проектування;
надання консультативно/просвітницької допомоги у процесі роз/
роблення учнем «першого варіанта» життєвого проекту; створення
умов для розвитку та реалізації життєвого проекту учня (соціаль/
не проектування, соціальна та життєва практика, інтерактивні
методи навчання); розкриття, розвиток та реалізація життєвого,
життєтворчого потенціалу учня; розвиток системи життєтворчих
компетенцій учня; підтримка самостійного досягнення учнем пер/
ших життєвих результатів реалізації життєвого проекту; сприяння
у вирішенні засобами життєвого проектування актуальних життє/
вих проблем учня; активізація та мотивація учня щодо подальшого
повністю самостійного розвитку своїх життєтворчих компетенцій
та особистого життєвого проекту.
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Реалізація мети та завдань технології здійснюється відповідно
до принципів супроводу життєвого проекту учня (добровільності,
свідомості та активності, зв’язку з життєдіяльністю тощо).

Функції (напрями реалізації) технології:
1. Функція життєпізнання — створення умов для пізнання уч/

нем себе та власного життя, життя суспільства та природи, здо/
буття ним життєвого досвіду.

2. Життєпередбачення — надання допомоги у розвитку про/
гностичних здатностей, компетенції життєпередбачення.

3. Життєвизначення — створення умов для розвитку компетен/
ції життєвизначення, оволодіння учнем його інструментарієм,
створення життєвих (педагогічних) ситуацій, які стимулюють про/
цес життєвизначення учня.

4. Життєздійснення — створення умов та підтримка (підстра/
ховування) практичної реалізації життєвого проекту учня.

5. Життєорганізації — допомога у формуванні в учня здатності
до організація власного життєвого часу та простору.

6. Життєвдосконалення — створення умов, сприяння оволо/
дінню учнем мистецтва життя, його самовихованню та самона/
вчанню, потрібному для успішного розроблення та реалізації жит/
тєвого проекту.

Кожна з вказаних функцій має три субфункції:
1. Аксіологічну, покликану сприяти прийняттю учнем відпо/

відних життєвих цінностей, формуванню життєвих цінностей та
норм, пошукам смислів.

2. Розвивальну, спрямовану на розвиток та формування важли/
вих якостей особистості (когнітивних, прогностичних, емоційно/
вольових, комунікативних, практичних тощо), її життєтворчих
компетенцій, життєвої компетентності.

3. Освітньо/інструментальну, яка забезпечує оволодіння учнем
відповідним інструментарієм життєвого проектування, здобуття
ним важливого життєвого досвіду (досвіду проектування), засво/
єння знань, формування у нього потрібних вмінь та навичок.

Алгоритм технології складається з восьми етапів (підготовчого,
аналітико/діагностувального, прогнозувального, цілепокладання
та планування, організаційного, реалізації супроводу, контрольно/
го, коригувального). Кожен етап технології включає відповідні про/
цедури й операції.

Інструментарій технології містить загальнонауковий інструмен/
тарій, методи наукового дослідження різних наук (педагогіки, психо/
логії, соціології, соціальної психології), інноваційні й традиційні
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методи та форми, засоби навчання та виховання, організаційно/
розпорядчі, соціально/педагогічні методи, технології соціального
проектування, соціальної та життєвої практики.

Технологія реалізується в індивідуальній та груповій формах
організації навчально/виховної роботи.

Результат технології полягатиме: в оволодінні учнем техноло/
гії життєвого проектування, становленні та розвитку індивідуаль/
но/особистісного життєвого проекту учня; розкритті, розвитку та
реалізації життєвого, життєтворчого потенціалу, життєтворчих
компетенцій учня; здобутті учнем шляхом реалізації свого жит/
тєвого проекту життєвих результатів (вирішення актуальних жит/
тєвих проблем, життєве та професійне самовизначення, розвиток
здібностей і самореалізація, соціальне визнання тощо), досягненні
(хоча б невеликого) життєвого успіху; створенні оптимальних умов
навчання та життєдіяльності у просторі загальноосвітнього на/
вчального закладу.

Реалізація технології передбачає систематичний контроль її
ефективності (на основі критеріїв ефективності результатів жит/
тєвого проекту, ефективності навчально/виховної роботи). Конт/
роль охоплює результати реалізації кожного етапу технології
(моніторинг) і вбудовується в технологію як окремий етап (конт/
рольний, присвячений комплексному оцінюванню результатів ре/
алізації технології, формуванню пропозицій щодо її коригування).

Алгоритм супроводу життєвого проекту. Алгоритм технології
супроводу життєвого проекту учнів складається з восьми головних
етапів (підготовчого, аналітико/діагностувального, прогнозуваль/
ного, цілепокладання та планування, організаційного, реалізації
супроводу, контрольного, коригувального).

Кожен із указаних етапів містить власні процедури та операції,
а саме:

— підготовчий — організації, методичного забезпечення;
— аналітико/діагностувальний — аналізу, діагностики;
— етап прогнозування: прогнозування результатів реалізації

технології, прогнозування процесу (шляхів та способів) ре/
алізації технології, прогнозування перешкод та ризиків 
у процесі реалізації технології;

— етап цілепокладання та планування: розроблення програми
супроводу (визначення його цілей та завдань), планування
супроводу;

— організаційний — кадрового та організаційного забезпечен/
ня, координації;
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— етап реалізації супроводу — реалізації завдань супроводу,
реалізації цілей супроводу;

— контрольний етап — аналізу результатів реалізації техноло/
гії супроводу, виявлення недоліків програми супроводу;

— коригувальний етап — оцінювання результатів, внесення
коректив у програму супроводу.

Інструментарії супроводу життєвого проекту. Класифіка/
ція інструментарію технології супроводу життєвого проекту учнів
12/річної школи можлива на основі двох головних підстав:

1. За функціональним призначенням (відповідно до етапів тех/
нології); за цією основою можна виокремити інструментарій під/
готовчого, аналітико/діагностувального, прогнозувального етапу,
етапів цілепокладання та планування, організаційного етапу, ета/
пу реалізації супроводу, контрольного, та коригувального етапів.

2. За походженням методів та інструментів, які використову/
ються у процесі реалізації технології (відповідно до сфер суспіль/
ного життя, галузей науки, з яких вони запозичені): методики та
прийоми, пов’язані з соціальним проектуванням, правові інстру/
менти, методи менеджменту; інформаційно/освітні інструменти,
соціологічний інструментарій, педагогічні методи, заходи соціа/
льного супроводу, соціальної реабілітації тощо.

Критерії та методи оцінювання ефективності технології

супроводу життєвих проектів учнів 12�річної школи. Ефектив/
ність технології супроводу життєвих проектів учнів 12/річної шко/
ли — це відповідність між запрограмованими цілями та ресурсами
технології та її практичними результатами (ефектами).

Оскільки результати технології супроводу можуть спочатку пе/
редбачатися (у вигляді цілей і завдань), а потім постати як наслідки
реалізації технології, можна виокремити заплановану ефектив/
ність, яка передбачається програмою та планами супроводу, а також
фактичну ефективність (реально досягнуту).

Ми можемо виокремити такі результати технології, які перед/
бачаються програмою та планами і повинні бути досягнуті під час
її реалізації:

1. Життєві результати учнів: оволодіння технологією життєво/
го проектування; становлення та розвиток життєвого проекту; роз/
криття, розвиток та реалізація життєвого потенціалу, життєтвор/
чих компетенцій; життєві досягнення, здобуті у процесі реалізації
життєвого проекту (вирішення актуальних життєвих проблем,
життєве та професійне самовизначення, розвиток здібностей, жит/
тєвого успіху (соціальне визнання) тощо).

Розділ ІІ Психолого�педагогічні засади навчання



243

2. Результати загальноосвітнього навчального закладу: поліп/
шення якості навчально/виховного процесу; створення оптималь/
них умов навчання та виховання, життєдіяльності учнів у просто/
рі загальноосвітнього навчального закладу; вирішення соціальних
і соціально/психологічних проблем, які можуть виникати у шко/
лі, надання (засобами технології) допомоги окремим цільовим
групам учнів (учні з особливими потребами, з неблагополучних
сімей та ін.).

3. Результати для соціального оточення учнів (сім’ї, громади):
зростання позитивної соціальної активності учнів (зокрема трудо/
вої) та її позитивні наслідки для сім’ї та громади; активна участь
учнів у вирішенні соціальних проблем громади (механізми соці/
альної практики та соціального проектування); превенція (попе/
редження) відхилень у поведінці, формуванню стійкості до яких,
на нашу думку, сприяє життєвий проект учня.

Супровід життєвого проекту учні не може бути ефективним, як/
що життєвий проект учня неефективний, не приносить йому пози/
тивних життєвих результатів. Тому головними, найважливішими
результатами технології супроводу життєвого проекту є життєві
результати учня, яких він досягає під час реалізації свого проекту,
життєвих цілей.

Висновки. Супровід життєвого проекту — це система заходів,
спрямованих на здійснення допомоги та підтримки життєвого
проектування особистості, становлення і розвитку її життєвого
проекту.

Особливості супроводу життєвого проекту учня в умовах загаль/
ноосвітнього навчального закладу пов’язані з віковими особливос/
тями дитини, специфікою системи педагогічного (навчально/вихов/
ного) процесу та умовами загальноосвітнього навчального закладу,
в якому цей процес відбувається.

Освітня технологія супроводу життєвого проекту учнів — це
технологізована система заходів, спрямованих на надання під/
тримки та допомоги у становленні і розвитку життєвих проектів
учнів, створення оптимальних умов їх реалізації у просторі загаль/
ноосвітнього навчального закладу шляхом розвитку життєвого та
життєтворчого потенціалів, життєвої компетентності учнів. До
структурних складових освітньої технології супроводу життєвого
проекту учнів можна віднести її суб’єктів, мету (місію) та завдан/
ня, принципи реалізації технології, її функції, алгоритм (етапи,
процедури, операції) та інструментарій (методи та прийоми), ре/
зультати, критерії та методи оцінювання ефективності.
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Алгоритм освітньої технології супроводу життєвого проекту
учнів складається з восьми головних етапів: підготовчого, аналі/
тико/діагностувального, прогнозувального, цілепокладання та
планування, організаційного, реалізації супроводу, контрольно/
го, коригувального.

Класифікація інструментарію технології супроводу життєвого
проекту учнів 12/річної школи можлива на основі двох головних
підстав: 

1) за функціональним призначенням (відповідно до етапів тех/
нології) — за цією основою можна вирізнити інструментарій
підготовчого, аналітико/діагностувального, прогнозуваль/
ного етапів, етапу цілепокладання та планування, організа/
ційного етапу, етапу реалізації супроводу, контрольного та
коригувального етапів; 

2) за походженням методів, методик прийомів, технік, які ви/
користовуються у процесі реалізації технології (відповідно
до сфер суспільного життя, галузей науки, з яких вони запо/
зичені).

Ефективність технології супроводу життєвих проектів учнів 12/
річної школи — це відповідність між запрограмованими цілями та
ресурсами технології та її практичними результатами (ефектами).
Результати технології можна поділити на життєві результати учнів,
загальноосвітнього навчального закладу та результати соціального
оточення учнів (сім’ї, громади, суспільства). Кожна група резуль/
татів передбачає власні критерії та методи оцінювання.

Подальше дослідження та реалізація освітньої технології суп/
роводу життєвих проектів учнів у навчально/виховному процесі
загальноосвітнього навчального закладу сприятимуть розвитку
теорії та практики життєтворчості, розвитку життєвої компетент/
ності учнів.
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УДК 159.972 І. Ю. Павлова

ПРОБЛЕМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ ОБРАЗУ «Я» 
В ОСІБ З ДЦП

Проблема формирования «Я9образа» является одной из наибо9
лее изученных в современной психологической науке. Несмотря
на это, индивидуальные типы развития требуют дальнейшего
изучения. В статье рассмотрены вопросы становления пред9
ставлений о своем теле у людей, которые страдают ДЦП.

Problem of self9conception formation is one of the most studied
questions in modern psychology. Despite this individual types of devel9
opment demand further investigation. This article reviews the ques9
tions of body image formation in people with cerebral palsy.

Однією з актуальних проблем психології є вивчення самосвідо/
мості людей з обмеженими можливостями. Прийняття себе за ви/
значенням С. Л. Братченко та М. Р. Міронової означає визнання
себе і, безумовно любов до себе, такого, який є, ставлення до себе,
як до особистості, яка має право на повагу, здатної до самостійно/
го вибору, віра в себе і свої можливості, довіра до власної природи,
організму. Напружене, соціальне, екологічне, демографічне, еко/
номічне становище у сучасному суспільстві сприяє виникненню
чималих труднощів у процесі адаптації і інтеграції у суспільстві
осіб з обмеженими можливостями, до числа яких належить мо/
лодь з порушенням опорно/рухового апарату (ДЦП).

Структура і зміст «Я/концепції» у багатьох випадках визначають
соціальну поведінку людини, її прагнення до адекватної взаємодії
з соціумом, бажання так чи інакше впливати на середовище. За
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визначенням Д. М. Леонтьєва, фізичне «Я» — це переживання
свого тіла як втілення «Я», образу тіла, переживання з приводу
фізичних дефектів, здоров’я чи хвороби. Тіло і самопочуття (як
переживання актуального сприйняття власного тіла і його функ/
ціонального стану) є не «аналогами Я на рівні організму», а повно/
цінними блоками або підструктурами «Я/концепції», тоді як са/
мопочуття є динамічнішим.

Було помічено, що явища відчуження власного тіла, втрата на/
очності сприйняття і уявлень супроводжуються тонким зниженням
«почуття Я». Внаслідок різних форм фрустрацій образу тілесного
«Я», найчастіше всього у підлітковому періоді виникає синдром ди/
сморфофобії, або марення фізичного недоліку. Наявність цього син/
дрому визначає його дезадаптивність, оскільки він викликає
серйозні трудноші у спілкуванні та інші характерологічні зміни,
що перешкоджають процесам нормальної адаптації у широких
сферах соціального життя.

Роль «людини з особливими потребами» як соціального стерео/
типу, нав’язує стандартну поведінку, типову для особистості з ін/
валідністю, а це супроводжується втратою свободи життєвого
шляху. У такої людини складаються життєві стратегії, які спону/
кають уникати перепон або так маніпулювати ними, щоб вони пе/
ретворились на виправдання пасивної життєвої позиції.

Негативний психотравмуючий вплив соціального статусу «не/
схожого на інших» змінює систему цінностей особистості, зумов/
лює порушення процесів диференціації та інтеграції «Я/образу» 
у структурі самосвідомості, коммунікативні зв’язки ускладнюються
слабко розвиненою комунікативною позицією «Я/дорослий» (за те/
орією транзактного аналізу Е. Берна), найпоширенішою стає теорія
ставлення інших людей (дітей і дорослих) до зовнішнього вигляду та
тіла хворої дитини, формує її самоставлення. Розвиток особистості
починається з усвідомлення себе та зі ставлення до себе «тілесного»
у онтогенезі. Усе це робить складною взаємодію з іншими, коли за
нормальних умов стимул веде за собою очікувану реакцію спілку/
вання. У таких випадках особистість може застосовувати механізм
«маніпуляції» іншими. Він формується з дитинства, в колі родини,
близьких, у дитячому садку, у школі або інтернаті. Поблажливе
ставлення до дитини з вадами здоров’я з боку вчителів, близьких
стає умовою формування маніпулятора. Особистість досягає своєї
мети, викликаючи в інших почуття провини перед нею, відпові/
дальності за вирішення її проблем [9, С. 110–120].

та виховання людей з інвалідністю Розділ ІІ



248

Негативний тілесний досвід пов’язаний у самоусвідомленні
особистості з використанням дефектних частин свого тіла та з не/
вдалими соціальними контактами. Життя хворої дитини у про/
сторово/обмеженому світі перешкоджає формуванню багатьох
видів взаємовідносин і взаємодій з однолітками та дорослими. Об/
меженість контактів часто сприяє аутизації, формуванню егоцен/
тричних установок, пасивності. Крім того, у деяких випадках не
формується сама потреба у спілкуванні, характерними є відсут/
ність навичок спілкування у дітей з церебральним паралічем, не/
адекватна самооцінка, егоцентризм, не передбачає широкого кон/
такту хворих дітей зі здоровими одноліткам позиція «Я/дитина»
[2, С. 100–120].

Згідно з поглядами Кулі джерелом розвитку образу «Я», почи/
наючи з раннього дитинства, є сприйняття нами реакцій на наші
дії «інших». Видатний теоретик символічного інтеракціонізму
Мід розширив погляд на образ «Я» як на продукт соціальної взає/
модії. Він стверджував, що індивід сприймає себе як такого не
прямо та безпосередньо, а лише побічно.

Характерною особливістю людини є бажання зрозуміти самого
себе і знайти усвідомлене пояснення свого досвіду. Самооцінка —
це процес самопізнання і критичного самоусвідомлення, які висту/
пають важливим компонентом у досвіді самотності. Оцінити самого
себе — це означає розглянути себе всередині ієрархічної системи.
Люди, як відомо, усі різні і це пов’язано з почуттям власної гіднос/
ті. Якщо особистість — це організація цінностей, то ядром функ/
ціональної єдності є самооцінка.

У книзі «Передумови самооцінки» Куперсміт розглянув психо/
логічні умови підвищення самооцінки. Він визначив три рівні само/
оцінки. Самооцінкою Куперсміт називає притаманне індивідові по/
чуття власної цінності, яке для інших людей виявляється в тих чи
інших реакціях. Самооцінка, яку виробляє та підтримує людина, 
є особистим і суб’єктивним психологічним станом [5, С. 220–230].

Умови формування низької самооцінки. Низька самооцінка,
як правило, пов’язана зі спробою батьків сформувати у дитини
здатність до аккомодації, тобто до пристосувальної поведінки. Це
виражається у таких вимогах до неї, як: покірність, вміння присто/
совуватися до інших людей; залежність від дорослих у повсякден/
ному житті; охайність; безконфліктна взаємодія з однолітками.
Прагнення батьків поставити дітей у залежне становище призво/
дить до зниження самооцінки. Дитина у цій ситуації є психологічно
знищеною, вона не довіряє оточенню, їй не вистачає відчуття влас/
ної особистісної цінності.
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Умови формування середньої самооцінки. Батьки таких дітей
у більшості випадків займають щодо них піклувально/поблажливу
позицію. Скромні цілі дають їм змогу приймати своїх дітей такими,
якими вони є, виявляти терпіння до їхньої поведінки. Водночас
різні самостійні дії дітей викликають у батьків тривогу. Бажання
здобути самостійність особистого досвіду поза домом у таких
дітей, як правило, обмежується. Порівняно з дітьми, яким прита/
манна висока самооцінка, діти цієї групи більш орієнтуються на
думку інших людей.

Умови формування високої самооцінки. Важливою особли/
вістю сімей цієї групи є те, що вони дотримуються раніше запро/
понованих повноважень у прийнятті рішень, виявленні авторите/
ту і відповідальності. Один із батьків бере на себе відповідальність
за прийняття основних рішень, з якими погоджується вся родина.
Менш принципові рішення приймаються колективно. Відповідні
стандарти сімейної поведінки користуються у таких сім’ях під/
тримкою. Тут панує атмосфера взаїмної довіри, кожнен член сім’ї
відчуває себе залученим до спільного домашнього кола. У біль/
шості випадків основні рішення приймаються батьком, але, на
думку Куперсміта, для формування високої самооцінки важливо
те, щоб рішення приймалися всією родиною.

Таким чином, висока самооцінка розвивається у дітей в родинах,
що відрізняються згуртованістю і товариськістю. Поведінка людей 
з високою самооцінкою протилежна добре відомій психотерапевтам
картині поведінки людей, які перебувають у депресивному стані.
Для останньої характерна пасивність, невпевненість у собі, правиль/
ності своїх спостережень та суджень, вони не знаходять у собі сил,
щоб впливати на інших людей, протистояти їм, не можуть з легкіс/
тю та без внутрішніх вагань висловити свою точку зору.

На процес інтеграції особистості з особливими потребами в сус/
пільство впливають чинники побудови її життєвого шляху. Життєві
стратегії регулюють процес інтеграції, оволодіння суспільними нор/
мами. Механізм маніпулювання детермінує перешкоди в інтегратив/
них процесах, породжує соціальну дезадаптацію [9, С. 110–120].

У нашому дослідженні брали участь 42 студенти Університету
«Україна». Студентів без вад у розвитку налічувалося 21 особа, 
з порушеннями опорно/рухового апарату (ДЦП) — 21 студент. Спе/
цифіка навчання у вищих навчальних закладах полягає в дося/
гненні певної мети — отримання повноцінної якісної освіти з тим,
щоб стати в майбутньому справжніми висококваліфікованими спе/
ціалітами.

та виховання людей з інвалідністю Розділ ІІ



250

Перша група, яка брала участь у нашому дослідженні, — сту/
денти 1–3 курсів. Головна мета їхнього навчання — здобуття ви/
щої освіти для подальшої реалізації в житті їх як фахівців.

Друга група, яка брала участь у нашому дослідженні — студен/
ти з порушенням опорно/рухового апарату. Середній вік досліджу/
ваних (експериментальної і контрольної груп) варіює від 18 до 23
років. Основним завданням психологічної допомоги цій групі —
допомога адаптуватися в новому середовищі, у новій ситуації. На
цьому етапі входження в нове середовище головною є система від/
носин «людина — людина», «людина — середовище».

Під час проведення емпіричного дослідження для вивчення
особливостей сприйняття внутрішньої картини хвороби, рівня три/
воги застосовувалися такі методики:

1. Методика «Незакінчені речення» (Сакса і Сіднея).
2. «Шкала реактивної тривоги» Спілбергера.
3. Методика Сердюка.
4. Методика диференційної діагностики депресивних станів

Цунга.
5. Опитувальник Реана.
Результати опрацьованих даних за Методикою діагностики са/

мооцінки Спілбергера показали, що рівень особистісної та реак/
тивної тривожності вищий в експериментальній, ніж у контроль/
ній групи. Високий рівень тривожності в обох групах пов’язаний
насамперед з віковими особливостями досліджуваних. Середній
їх вік варіює від 20 до 24 років.

Контрольна група: 11,4 ± 0,63 (ситуативна тривожність); 8,7 ±
± 0,63 (особистісна тривожність).

Експериментальна група: 16,7 ± 0,83 (ситуативна тривожність);
13,7 ± 0,72 (особистісна тривожність).

У віковій психології цей вік вважають одним із критичних.
Для цього віку характерна спрямованість у майбутнє, самовизна/
чення у професійній і особистісній діяльності. Самовизначення
пов’язано з новим сприйняттям часу — співвідношенням між ми/
нулим та майбутнім, сприйняття теперішнього часу з погляду
майбутнього. Високий рівень ситуативної та особистісної тривож/
ності зумовлений особливостями психофізичного розвитку дослі/
джуванних (ДЦП), оскільки саме в цей час відбувається самови/
значення у трудовій діяльності, переоцінка цінностей. Цей процес
переживається важче, тому що пов’язаний з внутрішнім сприй/
няттям себе і своєї хвороби.
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Отримані за методикою «Соціальне значення хвороби» 
А. І. Сердюка результати показали, що вирізняють п’ять сфер со/
ціальних відносин, де показник дискомфорту найбільший, а саме: 

1) неможливість зробити кар’єру; 
2) зниження фізичної привабливості; 
3) формування почуття втрати; 
4) відчуття втрати сили та енергії; 
5) погіршення стосунків на роботі. 
Отже:
1. Неможливість зробити кар’єру: 1, 3 ± 0,65 (контрольна гру/

па); 1,9 ± 0,75(експериментальна).
2. Зниження фізичної привабливості: 1,9 ± 0,66 (контрольна)

1,7 ± 0,17 (експериментальна).
3. Формування почуття провини: 0,9 ± 0,83 (контрольна); 1,2 ±

± 0,72 (експериментальна).
4. Відчуття втрати сили та енергії: 1,7 ± 0,1 (контрольна); 1,9 ±

± 0,44 експериментальна).
5. Погіршення відносин на роботі: 0,9 ± 0,64 (контрольна); 1,9 ±

± 0,66 (експериментальна). Вплив будь/якого хронічного соматич/
ного захворювання на соціальний статус хворого, його становище 
у суспільстві та мікросоціальному середовищі, коло інтересів, рі/
вень домагань не викликає сумнівів. Хронічне соматичне страж/
дання спричинює появу нового способу життя та діяльності хворої
людини, потребу у формуванні нового життєвого стереотипу.

Методика «Незакінчені речення» Сакса і Сіднея показала, що рі/
вень тривожності сягає свого піка за такими шкалами соціальних
відносин, це шкали, які досліджують ставлення до матері, відно/
шення до родини, почуття провини, ставлення до майбутнього, цілі.

1. Ставлення до матері: 1,3 ± 0,65 (контрольна група); 1,9 ± 0,75
(експериментальна).

2. Почуття провини: 0,9 ± 0,83 (контрольна група); 1,2 ± 0,72
(експериметальна).

3. Ставлення до родини: 1,9 ± 0,66 (контрольна група); 1,7 ± 0,17
(експериметальна).

4. Ставлення до майбутнього: 1,7 ± 0,1 (контрольна група); 1,9 ±
± 0,44 (експериметальна).

5. Цілі: 0,9 ± 0, 64 (контрольна група); 1,9 ± 0,66 (експериме/
тальна).

Результати опрацьованих даних за Методикою диференційної
діагностики депресивних станів Цунга показали, що рівень депресії
вищий в експериментальній, ніж у контрольній групі. Високий
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рівень депресії в обох групах пов’язаний насамперед з віковими
особливостями досліджуванних.

Самовизначення пов’язано з новим сприйняттям часу — співвід/
ношенням між минулим та майбутнім, сприйняття теперішнього
часу з погляду майбутнього. Високий рівень депресії зумовлений
особливостями психофізичного розвитку досліджуваних (ДЦП):

1. Контрольна група — 11,4 ± 0,63.
2. Експериментальна група — 16,7 ± 0,83.
Результати опрацьованих даних за методикою Реана «Мотивація

успіху та побоювання невдач» показали, що рівень мотивації невда/
чі вищий в експериментальній групі, ніж у контрольній групі.

Контрольна група: 11,4 ± 0,63 (мотивація на невдачу); 8,7 ± 0,63
(мотивація успіху).

Експериментальна група: 16,7 ± 0,83 (мотивація на невдачу);
13,7 ± 0,72 (мотивація успіху).

Вибір життєвих стратегій особистості з особливими потребами
коригується умовами соціального оточення. Наявність у сімейно/
му оточенні інваліда (одного з батьків або родичів) опосередковує
розвиток певних життєвих стратегій дитини. Умовою повноцінно/
го розвитку особистості з особливими потребами є формування
здатності конструювати власний життєвий шлях, адекватне став/
лення до самого себе.

Висновки

1. В останнє десятиліття можливість звернення до світового
досвіду реабілітаційної допомоги інвалідам і, зокрема дітям, хво/
рим на ДЦП, дає змогу критичніше оцінити вітчизняний досвід 
у цій галузі, побачити його однобічність. Нерозривність системи
психосоціальної реабілітації осіб із фізичними та психічними об/
меженнями великою мірою зумовлена суспільною свідомістю 
і державною політикою у ставленні до цих людей як до пасивних
істот, які потребують опіки, а отже, не можуть претендувати на
свободу вибору та вирішення власної долі.

2. Низка вітчизняних і зарубіжних авторів підкреслюють зна/
чення формування адекватної самооцінки у хворих на ДЦП як
важливого регулятора розвитку особистості і вольової активності.
У дослідженнях виокремлені такі особистісні характеристики хво/
рих на ДЦП, як нестабільність нервово/психічних процесів, висо/
кий рівень реактивної та особистісної тривожності, нестійкість до
фрустрації. Ці фактори негативно впливають на ефективність ор/
топедо/хірургічного лікування хворих та їх подальшу соціально/
трудову адаптацію.
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3. Суттєву роль у процесі соціальної адаптації дитини можуть
відіграти ступінь вираженості дефекту у кожній зі сфер її життє/
діяльності, особливості поєднання у конкретного хворого різних
кліничних синдромів. Важливе значення для успішності або не/
успішності пристосовної поведінки дитини має рівень вимог, які
висуваються до неї соціальним мікросередовищем, розуміння
найближчими родичами особливостей її адаптаційних можливос/
тей, загалом стратегія її поведінки.

4. Вибір життєвих стратегій особистості з особливими потребами
коригується умовами соціального оточення. Наявність у сімейному
оточенні інваліда (одного з батьків або родичів) опосередковує роз/
виток певних життєвих стратегій дитини. Умовою повноцінного
розвитку особистості з особливими потребами є формування здат/
ності конструювати власний життєвий шлях, адекватне ставлення
до самого себе, свого життя.

5. Для спілкування осіб з церебральним паралічем характер/
ною є глибока прив’язаність до рідних, особливо до матері; звичка
звертатися за допомогою навіть без певної потреби; залежність від
навколишнього середовища; для взаємин з ними характерним 
є наслідування і підпорядкування. На формування характеру осо/
би з дитячим паралічем великою мірою впливає те, як вона ста/
виться до своєї фізичної вади і як її оцінює.

6. Сучасні реалії вимагають від молоді з особливими потребами
активності, принциповості, почуття власної гідності, впевненості
у своїх силах. Коли налагодити соціальні контакти не вдається, 
у молодих людей, особливо в дітей, виникають почуття самотнос/
ті, провини, розпочинаються дезадаптаційні процеси. Соціальна
дезадаптація стає перепоною у процесі інтеграції особистості.

7. Вплив будь/якого хронічного соматичного захворювання на
соціальний статус хворого, його становище у суспільстві та мікро/
соціальному середовищі, коло інтересів, рівень домагань не ви/
кликає сумнівів. Хронічне соматичне страждання спричинює по/
яву нового способу життя та діяльності хворої людини, потребу 
у формуванні нового життєвого стереотипу.

8. Тривожність як властивість особистості виявляється в особ/
ливих труднощах і вадах спілкування, робить дитину неповноцін/
ною, однобічно розвиненою. У виникненні тривожності як риси
провідну роль відводять взаєминам з батьками на ранніх етапах
розвитку дитини, а також певним подіям, які ведуть до фіксації
страхів у дитячому віці.

9. Будь/яка хвороба обмежує потреби та можливості людини, 
і спеціалісту важливо з’ясувати, чи відбувається аутизація дитини,
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чи продовжується соціалізація особистості, а також, яке відобра/
ження це знаходить у внутрішній картині хвороби. Остання в тако/
му аспекті може бути як «патоцентричною» (відхід особистості 
у хворобу), так і «патопериферичною» (вихід особистості з хвороби
у суспільство). Таким чином, за моделлю внутрішньої картини хво/
роби можна розрізняти активну і пасивну форми нарцисизму. У ви/
падку патопериферичної моделі внутрішньої картини хвороби при
ДЦП формується стійка нарцисична властивість, а саме: спроба за/
хисту «ідеального Я» як перспективної особистості, потенційно
спроможної на досягнення, завоювання високого соціального ста/
тусу — образ ідеалу, не тільки бажаного, але й реально можливого
у майбутньому (психосоматичний захист відокремленням слабкого
«реального Я» у теперішньому часі від потужнього «ідеального Я»
у віддаленій перспективі). У разі патоцентричної моделі мова йде
про стійкий спосіб психосоматичного захисту організму від будь/
якого напруження та відходу у хворобу. Обидві моделі внутрішньої
картини хвороби визначають стійке ставлення хворої людини до
суспільства і свого місця у ньому до самого себе, свого життя.
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УДК 159.924.7 О. І. Островська

СІМЕЙНИЙ ДІАГНОЗ У СТРУКТУРІ БАГАТООСЬОВОГО
ПСИХОЛОГІЧНОГО ДІАГНОЗУ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ

В статье поднимается проблема эмоционального семейного
конфликта и его влияние на проявление рецидивов у больных ши9
зофренией.

The article deals with problem of emotional family atmosphere and
its influence on relapses in schizophrenic patients.

Останніми роками спостерігається підвищення інтересу до
проблеми «родина і шизофренія». Але нині новітні досягнення
біологічного лікування посприяли її зсуву на з’ясування ролі ро/
дини в перебігу хвороби на відміну від її вивчення як джерела за/
хворювання. З практичного погляду дуже важливими постають
питання про роль сімейних факторів як у загостренні захворюван/
ня, так і у формуванні рівня соціального функціонування хворо/
го, у реабілітаційному процесі.

Сімейне життя висуває різноманітні і складні завдання до кож/
ного з членів сім’ї, тому він повинен мати певні психологічні, за 
Е. Г. Ейдеміллером, «сімейно/необхідні», якості, до яких належать:

1) потреби, потрібні для мотивування участі індивіда у житті
сім’ї, для подолання труднощів і вирішення проблем, що ви/
никають;

2) здібності, навички та вміння, потрібні для розуміння іншої
людини, для підтримки подружніх відносин та виховання
дітей;

3) коло вольових і емоційних якостей, зокрема якостей, потріб/
них для регулювання своїх власних емоційних станів, для по/
долання станів фрустрації, вміння підкорити бажання вста/
новленим цілям; терпимість, наполегливість, які потрібні для
формування як подружніх, так і виховних відносин [9].

Ці сімейно/необхідні якості надзвичайно травмуються через
наявність у когось із членів сім’ї захворювання на шизофренію,
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оскільки у процесі її розвитку зникають певні якості, потрібні для
успішного функціювання сім’ї: спостерігається перекручення по/
треб, зниження комунікативних властивостей, вольових якостей,
емоційних проявів тощо, що негативно позначається на сім’ї.

Дослідження, присвячені сім’ям осіб із психічними порушен/
нями, визначали точність кількісної та якісної оцінки нервово/
психічного та фізичного навантаження на такі сім’ї [9; 11; 12; 13;
14]. Вони показали, що джерелами труднощів є розгубленість че/
рез повну безпомічність хворого, занепокоєння щодо його майбут/
нього, нездатність вирішувати особисті життєві проблеми само/
стійно. Поряд із почуттям страху, в якому постійно перебувають
рідні хворого, виникають почуття провини, депресія, розчаруван/
ня, фрустрація, лють, викликана невирішеністю самої проблеми
захворювання, що є природною людською реакцією на складну,
непідвладну ситуацію [9].

Дослідження дали змогу більш точно представити структуру
труднощів, з якими зіштовхується сім’я. Hoenig та Hamilton [9]
розрізняють об’єктивні і суб’єктивні труднощі, з якими зіштовху/
ється сім’я. Об’єктивні труднощі — це збільшення витрат сім’ї, не/
сприятливий вплив на здоров’я її членів ситуації, яка створилася,
порушення ритму та розпорядку життя сім’ї. Суб’єктивні труд/
нощі — це різноманітні переживання з приводу психічного захво/
рювання одного з членів родини: горе, почуття провини та страху,
які спричинені ненормальною поведінкою хворого (1966).

Дослідження Кennet Terkelsen (1987) щодо розподілу наванта/
ження між членами сім’ї з психічно хворими показали, що поява
в сім’ї психічно хворої людини призводить до розподілу сім’ї на
три шари, які концентруються навколо хворого та відрізняються
за ступенем і характером залучення до опіки (концепція «Трьох
рівнів залучення»):

1. Внутрішній шар — член сім’ї, який бере не себе роль голов/
ного опікуна та на якого покладено основний тягар повсякденно/
го догляду, нагляду, обслуговування. Він є зв’язною ланкою між
хворим, який «обриває» соціальні зв’язки з довкіллям.

2. Другий шар — це члени родини, які беруть меншу участь 
у повсякденній опіці, продовжують працювати або навчатися. Але
водночас вони побоюються моменту, коли ступінь неблагополуччя
хворого примусить їх перервати звичний перебіг життя і кинутися
на допомогу головному опікуну. Виникає відчуження між голов/
ним опікуном та іншими членами родини. Згуртованість родини
може почати руйнуватись.
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3. Зовнішній шар складають родичі, які знають про проблеми,
пов’язані з хворим, цікавляться ними, але практично не мають 
з ним повсякденного контакту. Вони мають власну концепцію за/
хворювання, свою наївну систему пояснень причин того, що відбу/
вається, намагаються запропонувати власні заходи, часто теж наїв/
ні, щоб виправити положення, і відчувають почуття безпомічності,
коли члени родини пробують слідувати їхнім порадам і з цього
нічого не виходить. Їхні уявлення зводяться часто до того, що при/
чиною захворювання були неправильні дії опікуна та інших чле/
нів родини. У результаті їхні думки та вчинки ускладнюють поло/
ження головного опікуна та інших членів родини, підсилюють
їхнє почуття провини та безпомічності [9].

Поведінка психічно хворої людини та особливості її особистості
часто суперечать соціальним очікуванням та уявленням інших
членів родини про те, якою повинна бути ця людина, і це викли/
кає з їхнього боку обурення, роздратування, злість, що, зрештою,
посилює незадоволеність членів родини сімейним життям.

Е. Г. Ейдеміллер відмічає фактори, які особливо посилюють цю
незадоволеність, а саме: відчуття провини за хворобу члена роди/
ни — як свою, так і хворого; поведінка хворого; тривалість хворо/
би; ступінь порушення звичного способу життя сім’ї.

Зниження соціального статусу сім’ї загалом та її окремих
членів також породжує певне коло проблем як в самій сім’ї, так 
і в її соціальному оточенні. Свідками відхилень у поведінці стають
сусіди, школа, співробітники хворого — вони нерідко сприяють
тому, що сім’я опиняється в полі зору міліції та медичних уста/
нов. Несприятлива громадська думка про те, що в сім’ї є інвалід 
з розладами психічного здоров’я, яка формується навколо, при/
зводить до зниження соціального статусу сім’ї.

Оскільки хворі на параноїдну шизофренію мають проблеми
емоційної адекватності, важливою є проблема впливу емоційного
клімату в сім’ї на їх психічний стан та перебіг хвороби. З іншого
боку на формування особливого психологічного клімату, який ви/
никає серед членів сім’ї, де є хворий на шизофренію, впливає 
і громадська думка: вони відчувають себе відповідальними за по/
ведінку хворого, що стає основою внутрішнього конфлікту у чле/
нів сім’ї.

Проведені дослідження сімей хворих на шизофренію показу/
ють, що наявність чи відсутність рецидиву захворювання чимало
залежить від змоги сім’ї зрозуміти та врахувати емоційну пара/
доксальність хворого [9].
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Встановити, якою мірою сім’я здатна організувати хороші сто/
сунки з хворим на шизофренію, означає встановити важливу час/
тину терапевтичних можливостей цього захворювання.

Оскільки поведінка психічно хворої людини є для інших членів
родини сильним джерелом негативних емоцій (гіркоти, обурення,
образи, розчарування), перед сім’єю постає завдання протидіяти
цим емоціям, аби уникнути деструктивного розвитку, коли у міру
зростання негативних проявів в особистості й поведінці будуть зро/
стати антипатія до хворого, образа на нього (свідома чи недостат/
ньо свідома), прагнення позбавитись від нього. Отже, важливою
стає мотиваційна перебудова сім’ї.

Джерела позитивних почуттів до хворого на шизофренію зале/
жать як від особливостей сім’ї, так і від особливостей особистостей
її членів і можуть виявитися досить різними. Однак незалежно від
того, що саме стає стимулом позитивних стосунків, головним є за/
пуск процесу пошуку та вироблення таких мотивів у сім’ї, оскіль/
ки увага родини зміщується на позитивні, збережені сторони осо/
бистості хворого.

Згідно з викладеним при появі в сім’ї хворого з психічним роз/
ладом виникає проблема перебудови відносин сім’ї з соціальним
оточенням.

У міру прогресування шизофренії родина все більше потребує
допомоги соціального оточення: лікаря, педагога, психолога. По/
стає завдання встановлення контакту та взаєморозуміння з ними,
забезпечення допомоги оточенню хворого.

Встановлення діагнозу є першим кроком у розумінні та ліку/
ванні хворого. При шизофренії діагноз виявляється самостійним
джерелом травматизації як хворого, так і його сім’ї. Психічне за/
хворювання запускає соціально/психологічний процес стигмати/
зації сім’ї, навішування ярликів. Вважається, що це не тільки не/
щастя, а ще й ганьба. Оточуючі намагаються триматися осторонь
і водночас напружено шукають пояснення тому, що відбувається
в родині, у чому полягає її помилка. У членів родини хворого ви/
никає відчуття, що оточуючі ставляться до них із засудженням та
зневагою. Вони сприймають свої проблеми не тільки як важкі, 
а й як ганебні.

Стосунки між сім’єю та її соціальним оточенням ускладнюють/
ся також і внаслідок порушень поведінки хворого на шизофренію,
які призводять до конфліктів з його соціальним оточенням. Якщо
родині не вдається вирішити цю проблему, вона починає йти по
деструктивному шляху. Е. Г. Ейдеміллер [9] виокремлює такі
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процеси руху: приховування, а за неможливості цього — пом’як/
шення факту психічного захворювання та психічних порушень;
наростання конфліктності між сім’єю і соціальним оточенням, що
призводить до соціальної ізоляції родини; відмова сім’ї від
відповідальності за поведінку психічно хворої людини та перекла/
дання її на іншу установу (школу, лікарню тощо).

Якщо сім’ї вдається йти по конструктивному шляху розвитку,
вона знаходить способи встановити контакти з соціальними уста/
новами (лікарня, школа, міліція тощо). Чим краще сім’я знає
соціальне оточення людини з хворобою, чим активніше організо/
вує його, тим краще вона розуміє психологічні особливості самого
індивіда, тим краще знаходить допоміжні способи впливу на ньо/
го. У взаємозв’язку між усіма проблемами покладена причина
своєрідності динаміки сімей цього типу.

Е. Г. Ейдеміллер вирізняє три підтипи «сімей індивіда з вира/
женими нервово/психічними захворюваннями»: нестійкий, кон/
структивний і деструктивний [9].

Нестійкий тип характеризується високим нервово/психічним
навантаженням на сім’ю загалом, негативним мотиваційним
впливом особистості й поведінки людини з нервово/психічним
розладом на інших членів сім’ї, порушенням сімейних стосунків,
зниженням соціального статусу родини, тиском на родину соці/
ального оточення та виникаючим у зв’язку з цим соціально/пси/
хологічним конфліктом.

Конструктивна сім’я добре знає особистісні особливості індиві/
да з нервово/психічним розладом, знаходить значні резерви підси/
лення впливу на нього. Це сім’я, в якій організація допомоги тако/
му індивідові стала основною метою, мобілізуючи та згуртовуючи
всіх. Характерною рисою конструктивної сім’ї є гарний контакт та
взаємодія з соціальним оточенням.

Деструктивний підтип характеризується протилежними якос/
тями. Зняття напруження й незадоволеності, які виникли в резуль/
таті захворювання одного з членів родини, відбувається через відчу/
ження родини від хворого, відмову від відповідальності за нього,
наростання конфліктів родини з соціальним оточенням та прагнен/
ня до ізоляції.

Отже, як бачимо, діагностика напряму розвитку сім’ї становить
важливий момент у підготовці до надання психологічної та психіат/
ричної допомоги хворому на шизофренію, що відзначалося багатьма
науковцями та дослідниками. Тому важливим етапом психологічно/
го дослідження може стати встановлення сімейного діагнозу, який
сприятиме визначенню особливостей взаємовідносин членів родини
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до того, як в сім’ї з’явився психічно хворий, з’ясуванню змін у вза/
ємовідносинах після цього та їх причин (зміна поведінки хворого,
відчуття провини, порушення звичайного ритму життя, зниження
соціального статусу тощо). Також бажано з’ясувати, яким став пси/
хологічний та емоційний клімат в сім’ї, чи є сім’я високо/ або низь/
коемоційною. Це сприятиме розробленню ефективнішої програми
допомоги сім’ї, яка міститиме навчання ефективного вербального та
невербального вираження емоцій, формуванню навичок вирішення
проблем, щоб створити «хорошу емоційну атмосферу» та уникнути
деструктивного шляху розвитку сім’ї.

Для того, щоб у процесі такої поведінкової психотерапії відбу/
валося ефективне відновлення сімейного функціювання, потрібні
певні вихідні дані — оцінка психологічного профілю хворого за
параметрами, що характеризують здатність або нездатність його
до життя у сім’ї, тобто до сімейного функціювання, до його мож/
ливостей жити разом з іншими людьми.

На жаль, подібна діагностика стосовно психічно хворих роз/
роблялася вкрай недостатньо. У зв’язку з цим метою дослідження
стала розробка багатоосьового патопсихологічного діагнозу, де од/
нією зі складових буде виступати сімейний діагноз, який слугува/
тиме основою для планування поведінкової психотерапії при па/
раноїдній шизофренії.

Аналізуючи дослідження, в яких було започатковано та розви/
валося вирішення зазначеної проблеми, насамперед треба згадати
праці вітчизняних авторів М. М. Кабанова (1978, 1985), В. Я. Кос/
теревої (1978), Л. Н. Горбунової, (1981), А. С. Ломаченкова (1981),
Г. К. Дзюба (1997), Е. Г. Ейдеміллера (2000) та ін. Було показано,
що сімейні взаємини є істотним чинником ефективності відновлю/
вальчої терапії хворих на шизофренією.

Характерологічні (характеропатичні) особливості хворого, як
правило, є визначальними для прогнозування можливостей сімей/
ної адаптації. С. В. Пхіденко та Г. К. Дзюб розглядають варіанти
сімейного статусу психічно хворих осіб, кожна з яких наділена па/
топсихологічними ознаками. Автори вбачають такі головні різно/
види сімейного статусу серед хворих [6]:

— І — гармонійний варіант щодо взаємовідносин подружжя та
вирішення ним спільних для сім’ї завдань;

— ІІ — сім’я, що розпадається, з розбіжностями інтересів по/
дружжя, частими конфліктами;

— ІІІ — сім’я, нездатна до виконання обсягу спільних завдань,
надання взаємної підтримки.
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Застосування так званого принципу взаємного доповнення
O. Kouser’а у стабільних сім’ях може враховувати не великій набір
особистісних характеристик подружжя, а обмежуватись практично
одним критерієм патопсихологічного прояву стенічного чи астеніч/
ного полюсу — критерієм стенічності. Йдеться, звичайно, не про
жорстку закономірність, а про певну тенденцію, яка реалізується
за рахунок кількох причинних факторів, що в більшості стоять за
інтегральним поняттям стенічності (клінічний діагноз, працез/
датність, сексуальність, деякі психологічні особливості). Ця спро/
щена схема стала можливою внаслідок того, що обидві особи з по/
дружньої пари мали виразні патопсихологічні ознаки, однак таке
спрощення є моделлю, яка може вивчатися стосовно можливостей
її екстраполяції на сім’ї з одним психічно хворим членом. Водночас
дотримується і методичний принцип у дослідженні адаптивних
можливостей, яким передбачається розгляд відносно автономних
підсистем (сім’я) у середовищі життєдіяльності. У цьому разі дос/
татнім чином визначається «сімейний діагноз», який може склада/
ти основу прогностичної оцінки сімейної адаптації хворого. Указа/
ні критерії прогнозу зручні з огляду на їх максимальну простоту та
зарекомендували себе як достатньо дійові на практиці [9].

Сімейний діагноз, окрім анамнезу та бесід з членами сім’ї, може
допомогти об’єктивізувати такі методики: здатність сім’ї організу/
вати в сім’ях хворих на шизофренію відносини, які є емоційно
щадливими; опитувальник «Конструктивно/деструктивна сім’я»
(КДС); метод аутоідентифікації та ідентифікації за мовними ха/
рактерологічними портретами (МХП); аналіз сімейних взаємо/
відносин (АСВ); тест дитячої аперцепції (САТ); методика Рене
Жиля «Малюнок сім’ї»; «Спільний тест Роршаха»; тест/опиту/
вальник батьківського ставлення А. Я. Варги, В. В. Століна; мето/
дика РАRІ — призначена для вивчення ставлення батьків (насам/
перед матерів) до різних сторін сімейного життя (сімейної ролі);
методика завершення речень Сакса і Леві тощо.

Як відомо, сімейна психологія має справу з встановленням сі/
мейних діагнозів як для здорових, так і для хворих на різні розла/
ди людей. Отже, нашим завданням є створення таких сімейних ді/
агнозів для людей, хворих на параноїдну шизофренію, включаючи
з’ясовану рольову позицію, тип відносин, здатність до життя в сі/
м’ї. Це один з ключових моментів третьої (соціально/психологіч/
ної) частини. Оцінка сімейних якостей людини потрібна для того,
щоб визначити, в сім’ї якого типу вона зможе продуктивно функ/
ціювати зі своєю хворобою. Основним на цьому етапі дослідження
ми вважаємо побудову профілю сімейних здібностей хворого та його
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сім’ї, тобто сімейного психологічного діагнозу. Останній мусить
не просто забезпечити функціонування в сім’ї, а, більше того, слу/
гувати картою можливостей оптимального соціального функцію/
вання формально хворої людини та самореалізації цінних непо/
вторних рис власної особистості.
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УДК 159.953.5 Г. В. Кондратюк

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ГРУПИ

В роботе рассмотрены психологические особенности формиро9
вания мотивации учебной деятельности. Предложена тренинго9
вая программа учебной деятельности студентов интегрирован9
ных групп.

A number of problems are considered in this work: the study of psy9
chological features of in the formation of motivation of educational
activity and elaboration of the motivation among different groups of
students.

Проблема мотивації, мотивів поведінки та діяльності є однією
із найактуальніших у психології. Її дослідження має важливе зна/
чення як для теорії психології, так і для суспільної практики.
Зростає значення проблем розвитку особистості та вирішення зав/
дань, які виникли перед суспільством, що значною мірою зале/
жить від особистості, ядром якої є її мотиваційна сфера.

Особливим інтересом користується проблема мотивації окре/
мих видів діяльності, зокрема навчальної діяльності, значний
вклад в яку зроблено в дослідженнях А. К. Маркової, Т. О. Матіс,
О. Б. Орлова, М. В. Матюшкіна та ін. Важливість позитивної мо/
тивації для ефективності і успішності навчальної діяльності ви/
вчалася Г. Клаусом, В. А. Якуніною, Н. І. Мишковою. Крім того,
показано, що висока позитивна мотивація може відігравати роль
компенсаторного фактора у разі низьких спеціальних здібностей
(О. О. Мотков). Зважаючи на те, що мотиваційна сфера є досить
динамічною і піддається зміні, іноді кілька схвальних слів викла/
дача можуть змінити ставлення людини до навчальної діяльності.
У свою чергу, студент знання з психології мотивації може викори/
стовувати з метою саморегуляції поведінки через актуалізацію
певних мотивів, змінюючи їхню ієрархію (місце, ранг), а залучаю/
чи додаткові мотиви, керувати власною поведінкою [4]. Вивчення
проблем мотивацiї мiстить у собi розгляд питань активацiї, стиму/
лювання, управлiння, реалiзацiї спонукань, а також розрiзнення
формуючого компонента мотивацiї (процеси мотивування, побу/
дови мотивацiї, прийняття рiшення) та дiєвого, що співвідносить/
ся з її функціями. У змiст мотивацiї закладено: «сукупнiсть
зовнiшнiх і внутрiшнiх факторiв, що детермiнують дiї людини»
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(У. Верпник, П. Янг та iн.), «свiдомi і пiдсвiдомi фактори, пов’я/
зані з бажанням досягнення мети» (Д. Круг, Р. Крачфельд та iн.),
«стимули, якi є зовнiшньою і внутрiшньою умовою або тим, що
викликає появу нової поведiнки і продовження її пiд час вiднов/
лення порушеної рiвноваги органiзму (Д. Ресмингшафер, Т. Ле/
нер, Е. Куте та iн.).

Мотивацією вважають сукупність спонукальних факторів, що
визначають активність особистості. Це всі мотиви, потреби, стиму/
ли, ситуативні чинники, які спонукають людину. Мотиви є віднос/
но стійкими рисами (проявами, атрибутами) особистості. Однак
мотивація — це не лише мотиви, а й ситуативні фактори [2; 3]. Ос/
танні є досить динамічними, мінливими, що створює значні можли/
вості впливу на них і на активність загалом. Інтенсивність актуаль/
ної мотивації залежить від сили мотиву й інтенсивності ситуативних
детермінант мотивації. Важливу роль у детермінації діяльності
відіграє результативна мотиваційна установка, особливо, якщо її
процесуальний компонент викликає негативні емоції. Так, моти/
вація навчання студентів значною мірою визначається розвитком
їхньої навчальної діяльності. Основним елементом структури нав/
чальної діяльності є навчальна дія. Розумова дія і етапи її форму/
вання досліджувалися П. Я. Гальперіним, Н. Ф. Тализіною та ін.

Узагалі, загальне системне представлення мотиваційної сфери
людини дає змогу дослідникам класифікувати мотиви: від харак/
теру участі в діяльності (розуміючі, знаючі і реально діючі моти/
ви, за О. М. Леонтьєвим); від часу (тривалості) обумовлювання
діяльності (далека — коротка мотивація, за Б. Ф. Ломовим); від
соціальної значущості (соціальні — вузькоособистісні, за П. М. Якоб/
соном); від факту включеності в саму діяльність або знаходження
її поза нею (широкі соціальні мотиви та вузькоособистісні мотиви,
за Л. І. Божович) [1]; мотиви визначеного виду діяльності (навчаль/
ної діяльності).

Отже, навчальна мотивація — це особливий вид мотивації, яка
характеризується складною структурою, однієї з форм якої є струк/
тура внутрішня (на процес і результат) і зовнішня (нагорода, уник/
нення) мотивація.

Основними психологічними чинниками, що мають найбільше
значення для ефективної адаптації та гармонійного розвитку сту/
дентів з інвалідністю, є їхні захисні й компенсаторні можливості,
їхнє ставлення до свого захворювання, їхня реакція на наявні фі/
зичні чи психофізіологічні обмеження життєдіяльності, а також
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специфіка мотиваційно/смислової сфери (сукупності установок,
норм, мотивів, цінностей та смислів) кожної конкретної особи, ос/
кільки велика кількість хворобливих проявів залежить саме від
якості функціонування цієї сфери. Особливістю навчання студен/
тів з інвалідністю в інтегрованому колективі є те, що, сприймаю/
чи їх як рівних, до них висувають такі самі вимоги з боку ВНЗ, як
і до інших студентів [7].

Метою нашого дослідження було вивчити психологічні особли/
вості формування мотивації навчальної діяльності та розробити
тренінг як засіб оптимізації мотивації навчання у студентів інтег/
рованої групи. Ми виходили з припущення про те, що ефектив/
ність формування мотивації навчальної діяльності значною мірою
визначається психологічними складовими особистості — такими,
як вольове зусилля, самоповага, рівень домагань, цілеутворюю/
чих мотивів.

У дослідженні взяли участь студенти Університету «Україна».
Вибірку склали 25 студентів інтегрованої групи. Із них 12 сту/
дентів брали участь у тренінгу (де 6 студентів з особливими потре/
бами, решта — здорові студенти).

Під час дослідження для виявлення умов формування моти/
вації студентів інтегрованої групи та вивчення особливостей моти/
вації навчальної діяльності студентів інтегрованої групи викорис/
товували такі методики: методика вимірювання потреби (мотиву)
у досягненні мети, розроблена Ю. М. Орловим; методика вивчен/
ня мотивації навчання у ВНЗ (Т. І. Ільїної); методика незакінче/
них речень для вивчення мотивації навчальної діяльності —
варіант Л. С. Солнцевої та Т. В. Галкіної; методика дослідження
рівня домагань — розроблена В. К. Гербачевським та тренінгова
програма, спрямована на формування мотивації навчальної діяль/
ності студентів інтегрованої групи.

У проведеному нами дослідженні було виявлено низький рівень
мотивації у студентів, що свідчить про безпорадність, уникання
складних ситуацій та підвищену тривожність. Аналіз середніх по/
казників, що були отримані у студентів з особливими потребами до
проведення тренінгу показав: уникнення критики, невдач і неуспі/
хів, що викликають негативні переживання та невпевненість у собі.

Для оптимізації виявлених особливостей нами була розроблена
корекційна програма, спрямована на підвищення рівня домагань
і формування вольового зусилля, самоповаги та цілеутворюючих
мотивів, яка сприяла вдосконаленню навичок спілкування, само/
оцінки, психологічної стійкості студентів до уникнення невдач 
і досягнень.
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Основними завданнями тренінгу було:
1) виявити інтерес до процесу і змісту навчальної та трудової

діяльності та сприяти формуванню внутрішнього мотиву до/
сягнення;

2) сформувати рівень домагань у студентів інтегрованої групи;
3) виявити та зміцнити психологічні складові особистості —

такі, як: вольове зусилля, самоповага, потреба у досягненні,
зокрема низка цілеутворюючих мотивів.

Отримані під час дослідження результати показали, що дослі/
джувана інтегрована група після тренінгової роботи отримала ви/
сокі показники сили мотиву досягнення — це вказує на прагнення
досягти високих результатів студентами, яких приваблює пер/
спектива одержання певних успіхів у діяльності. Таким чином,
мотивація досягнення визначається як стійкими атрибутами осо/
бистості (мотивом досягнення), так і ситуативними факторами.
Отримані результати довели, що студенти інтегрованої групи усві/
домлюють важливість і потрібність навчання, причому основними
мотивами навчання визначають формування свого майбутнього та
розвинення інтелектуальної сфери і себе як особистості. Основни/
ми мотивами навчання є особистісний розвиток, інтерес, бажання
стати кваліфікованим спеціалістом. Для більшості студентів харак/
терним є високе позитивне ставлення до товаришів, начальства, ко/
лег; до особистих здібностей, свого майбутнього і своїх життєвих
цілей. Життєвими цілями є значущість, визнання, корисність лю/
дям і матеріальний добробут. Виявлено також певні відмінності 
у джерелах тривожності студентів, що оберненопропорційно
пов’язано з показником оцінки особистих здібностей, а також те,
як змінюється мотивація навчальної діяльності студентів з особ/
ливими потребами, що зумовлюється сформованими особистісни/
ми особливостями та особистою значущістю діяльності. Студенти,
які навчаються в інтегрованій групі, більш сприйнятливі та враз/
ливі, для них характерні реактивна і особистісна тривожність,
низька самооцінка, нерозвиненість самоконтролю, низька соціаль/
на звичка до невимогливого, поблажливого ставлення, завищені
уявлення про свої можливості. У зв’язку з особливостями навчаль/
ної діяльності було досліджено та виявлено мотиваційні елементи
у студентів інтегрованої групи до і після проведення тренінгової
роботи; зрештою встановлено деякі особливості внутрішнього
світу студентів інтегрованої групи, до яких належать: «опорні» мо/
тиви, на основі яких відбувається залучення «Я» суб’єкта до діяль/
ності та формування його рівня домагань; ефект різноманітних
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когнітивних і регулятивних процесів, які разом з мотивами скла/
дають внутрішній механізм рівня домагань.

ЛІТЕРАТУРА

1. Божович М. И. Изучение мотивации поведения детей и подростков.—
М., 1976.

2. Занюк С. С. Психологія мотивації: Навч. посіб.— К.: Либідь, 2002.
3. Иванников В. А. Формирования побуждения к действиям // Вопросы

психологии.— 1985.— № 3.— С. 113–123/44.
4. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы.— СПб.: Питер, 2000.— 508 с.
5. Ковалёв В. И. Мотивы поведение и деятельности.— М., 1988.— 191 с.
6. Леонтьев В. Г., Банков С. А. Мотив как интегральный побудитель и ре/

гулятор деятельности // Мотивация учебной деятельности.— Новоси/
бирск, 1983.— С. 40–48.

7. П. М. Таланчук, К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна. Супровід навчання
студентів з особливими потребами в інтегрованому середовищі.—
2001.

Ключевые слова: мотивация обучения, интегрированные группы, оп9
тимизация мотивации, коррекционная программа.

Key words: motivation of learning, integrated groups, motivation optimi9
sation, correction program.

та виховання людей з інвалідністю Розділ ІІ



268

Розділ ІІІ
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УДК 159.91 О. М. Кокун,

доктор психологічних наук, доцент

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статье излагаются результаты исследований, в которых
приняли участие 748 студентов педагогических специальностей.
Проанализировано распределение важнейших показателей, кото9
рые характеризуют такие компоненты их психофизиологичес9
кой готовности к педагогической деятельности, как физическая,
адаптационная, информационная и мотивационная готовность.

The article presents the research results of 748 students of peda9
gogical specialities. It analyses distribution of the most important
characteristics that define such components of psycho9physiological
readiness to teaching as physical, adaptive, informational and moti9
vational readiness.

Сформована психофізіологічна готовність студентів до майбут/
ньої професійної діяльності є однією з основних цілей їхньої
підготовки у ВНЗ. Особливої ваги формування такої готовності на/
буває у професіях, які мають виняткове суспільне значення. До
таких професій належить і професія вчителя [2; 3; 5]. Ця про/
фесія, до того ж, відрізняється складністю, стресогенністю та
значними психофізіологічними витратами [2; 3; 7], що ще більше
підвищує важливість наявності у випускників педагогічних ВНЗ
належного рівня психофізіологічної готовності до неї.

До компонентів психофізіологічної готовності до педагогічної ді/
яльності, виходячи із системних засад [9], нами були віднесені такі,
як фізична, адаптаційна, інформаційна, мотиваційна готовність,
а також готовність провідних для здійснення педагогічної діяльнос/
ті когнітивних функцій (мислення, пам’яті, уваги тощо) [4]. У стат/
ті ми викладемо результати досліджень цих компонентів (крім
когнітивної готовності), проаналізувавши розподіл найваж/
ливіших показників, що їх характеризують.
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У дослідженнях взяли участь 748 студентів чотирьох педаго/
гічних ВНЗ (у Києві та Переяславі/Хмельницькому). У дослі/
дженнях використовували: анкетування (26 питань), методику
діагностики рівня соціальної фрустрованості Вассермана/Бойко,
методику самооцінки рівня тривожності Спілбергера/Ханіна,
шкала самоефективності Р. Шварцера та М. Єрусалема.

Показники фізичної готовності. Як показники фізичної готов/
ності студентів до педагогічної діяльності нами розглядалися такі
дані розробленої нами анкети, як самооцінка студентами динаміки
працездатності впродовж дня та тижня, стану свого здоров’я, а та/
кож кількість ознак втоми, що виникають у них під час навчання.

Результати самооцінки студентами педагогічних спеціальнос/
тей динаміки власної працездатності впродовж дня та тижня
(табл. 1) практично не відрізняються від результатів, що були на/
ми отримані раніше у студентів, які навчалися за творчими спе/
ціальностями [3]. Для більшої частини студентів властива стійка
працездатність, що є важливою складовою їх фізичної готовності
до педагогічної діяльності. Також ми виявили, що для жінок ха/
рактерною є достовірно гірша самооцінка власної працездатності
впродовж дня та тижня.

Погіршення працездатності можна розглядати як нормальну ре/
акцію на навчальне та позанавчальне навантаження, й особливої
уваги потребують не всі студенти, що мають такий тип реакції, а ли/
ше ті з них, в яких він надто виражений й відчутно негативно позна/
чається на їх навчальній діяльності, оскільки це, поза сумнівом, ви/
явиться й у майбутній роботі за фахом.

Таблиця 1
Самооцінка студентами динаміки працездатності 

Праце/
здатність

Студенти n Погіршу/
ється,%

Не зміню/
ється,%

Поліпшу/
ється,%

p <

Упродовж
дня 

жінки 486 43 42 15 0,001

чоловіки 262 25 57 18

разом 748 37 47 16 /

Упродовж
тижня

жінки 486 36 49 15 0,001

чоловіки 262 21 57 22

разом 748 31 52 17 /



Так само, як можна побачити з табл. 2 і 3, для студенток влас/
тива й достовірно гірша самооцінка стану свого здоров’я, вони
схильні називати більшу кількість ознак втоми, які у них викли/
кає навчання у педагогічному ВНЗ.

Тут, у плані оптимізації фізичної готовності студентів до педа/
гогічної діяльності, уваги потребують ті 5% студентів, які оціню/
ють здоров’я як «дуже погане» чи «погане», а також ті 8%, що
відмічають п’ять і більше ознак втоми, які виникають у них під
час навчання.

Відсотковий розподіл ознак втоми, які виникають у студентів
під час навчання (табл. 4) показує, що в досліджуваних навчання
зумовлює виникнення приблизно однакової кількості різних оз/
нак втоми (22–33%): зниження працездатності, нервове напру/
ження, байдужість, підвищення дратівливості, погіршення уваги,
нестійкість настрою. І тільки трохи менше було вказано випадків
погіршення самопочуття (19%). Практично такі самі результати
були нами отримані у студентів творчих спеціальностей [3], крім
показника погіршення уваги, який у них виявився найбільш ви/
раженим й майже вдвічі більшим — його вказали 36% досліджу/
ваних.
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Таблиця 3
Кількість ознак втоми, що виникають 

у студентів під час навчання 

Студенти n Кількість указаних ознак втоми М σ p <

0 1 2 3 4 5 6 7

Жінки 486 5 22 26 22 14 6 3 2 2,7 1,46 0,001

Чоловіки 262 2 44 28 16 6 3 1 / 1,96 1,14

Разом 748 4 30 26 21 12 5 2 1 2,44 1,4 /

Таблиця 2
Самооцінка студентами стану свого здоров’я 

Студенти n СТАН ЗДОРОВ’Я

Дуже
погане,%

Погане,
%

Посе/
реднє,%

Доб/
ре,%

Дуже
добре,%

p <

Жінки 486 1 5 47 44 3 0,001

Чоловіки 262 1 2 25 59 13

Разом 748 1 4 39 49 7 /



Показники адаптаційної готовності. Показниками адапта/
ційної готовності студентів до педагогічної діяльності в нашому
дослідженні виступили: 

1) такі результати анкетування як самооцінка студентами
своїх стосунків з однокурсниками та викладачами, своїх во/
льових якостей, кількість і обсяг занять фізичною культу/
рою та спортом на тиждень, частота паління та вживання ал/
когольних напоїв; 

2) рівень соціальної фрустрованості студентів (методика Вас/
сермана/Бойко); 

3) рівень їх особистісної тривожності (методика Спілбергера/
Ханіна); 

4) рівень навчальної самоефективності (шкала Р. Шварцера та
М. Єрусалема).

Отримані результати показують, що між студентами, студента/
ми та викладачами існують, як правило, гарні стосунки. За кіль/
кісними показниками вони практично не відрізняються від ре/
зультатів студентів творчих та технічних спеціальностей [3]. Варто
відзначити, що стосунки з викладачами у жінок виявилися досто/
вірно кращими, ніж у чоловіків (див. табл. 5).

Тут в якості ознаки недостатньої адаптаційної готовності до педа/
гогічної діяльності можна розглядати не тільки самооцінку студен/
тами особистих стосунків з однокурсниками та викладачами як «ду/
же поганих» чи «поганих» (1% у наших дослідженнях), але й як
«посередніх» (15–21%), адже від уміння налагодити гарні робочі
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Таблиця 4
Відсотковий розподіл ознак втоми, які виникають у студентів 

під час навчання 

ОЗНАКИ ВТОМИ Кількість студентів,%

Погіршення самопочуття 17

Зниження працездатності 33

Погіршення уваги 22

Нервове напруження 32

Підвищення дратівливості 24

Нестійкість настрою 22

Байдужість 29

Інші ознаки 5

Жодної ознаки 4



стосунки зі своїми колегами, учнями та їх батьками буде багато в чо/
му залежати успішність майбутньої педагогічної роботи студентів.

Щодо самооцінки студентами своїх вольових якостей (табл. 6),
то явною дезадаптаційною ознакою є їх самооцінка як «дуже пога/
них» чи «поганих» (2% у наших дослідженнях).

Також важливими адаптаційно значущими для студентів по/
казниками є кількість і обсяг занять студентів фізичною культу/
рою та спортом на тиждень (табл. 7–8), бо, як було переконливо
доведено численними дослідженнями, регулярні різноманітні
фізичні навантаження, в яких можуть використовуватися різні
комплекси гімнастичних вправ та безпосередні заняття різними
видами спорту, сприяють поліпшенню працездатності та загаль/
ного психофізіологічного стану. І тут особливе занепокоєння викли/
кають також 2% досліджуваних, які з різних причин (здебільшого
за станом здоров’я) позбавлені такого універсального адаптаційно
сприятливого чинника, як фізичне навантаження. Але й заняття
фізичною культурою та спортом тільки раз на тиждень, що мають
33% досліджуваних, також є явно недостатніми з погляду набут/
тя студентами потрібної адаптаційної готовності до майбутньої пе/
дагогічної діяльності.
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Таблиця 6
Оцінка студентами своїх вольових якостей 

Вольові якості

Дуже низькі Низькі,% Посередні,% Високі,% Дуже високі,%

/ 2 38 49 11

Таблиця 5
Оцінка студентами своїх стосунків з однокурсниками 

та викладачами
Стосунки Сту/

денти
n Дуже

погані,
%

Погані,
%

Посе/
редні,

%

Гарні,
%

Дуже
гарні,

%

p <

З однокурс/
никами

разом 748 / 1 15 66 18 /

З викла/
дачами

жінки 486 / 1 17 73 9 0,001

чоло/
віки

262 / 2 29 64 5

разом 748 / 1 21 70 8 /
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Отримані в дослідженні результати щодо поширювання серед
студентів таких шкідливих звичок, як куріння та вживання алко/
гольних напоїв, також є майже ідентичними результатам проведе/
них серед студентів творчих та технічних спеціальностей дослі/
джень [3]. Порівняння у статевому аспекті показало, що достовірні
відмінності існують тільки за частотою куріння (табл. 9–10).
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Таблиця 7
Кількість занять студентів фізичною культурою 

та спортом на тиждень

Студенти n Кількість занять М σ p <

Не зай/
мають/

ся,%

1
раз,
%

2–3
ра/

зи,%

4–5
разів,

%

Майже
щодня,

%

Жінки 452 2 35 47 8 8 1,88 0,91 0,001

Чоловіки 155 1 29 41 12 17 2,18 1,01

Разом 602 2 33 45 10 10 1,96 0,94 /

Таблиця 8
Обсяг занять студентів фізичною культурою 

та спортом на тиждень

Студенти n Кількість занять М σ p <

0 го/
дин,

%

1–2 го/
ди/

ни,%

3–4 го/
ди/

ни,%

5–6 го/
дин,%

7 го/
дин,

%

Жінки 452 2 40 33 13 12 3,7 3,6 0,001

Чоловіки 155 1 24 23 18 34 6,2 5,5

Разом 602 2 36 29 15 18 4,4 4,3 /

Таблиця 9
Частота куріння студентів 

Студенти n Частота куріння p <

не па/
лять,%

1–3 сига/
рети,%

5–15 си/
гарет,%

пачку 
і більше,%

Жінки 486 83 8 8 1 0,001

Чоловіки 262 70 7 15 8

Разом 748 78 8 10 4 /



Таким чином, студенти частіше курять, ніж студентки, що
повністю узгоджується з даними використаних джерел [1; 6] та
наших досліджень [3]. З цими даними узгоджується і пошире/
ність куріння серед досліджуваних студентів, яка приблизно від/
повідає поширеності куріння серед молоді України.

Тільки 25% досліджуваних студентів зовсім не вживають алко/
гольних напої, дві третини їх вживають зрідка і 10% — регулярно.
Очевидно, що саме остання група потребує особливої уваги, бо ре/
гулярне вживання спиртного є одним із показників дезадаптова/
ності студентів [8].

За рівнем соціальної фрустрованості до групи студентів з недо/
статньою адаптаційною готовністю до майбутньої педагогічної ді/
яльності можна віднести ті 8%, в яких цей рівень виявився «дуже
високим» чи «збільшеним» (табл. 11). Групу студентів з «помір/
ним» рівнем можна розглядати як таку, що перебуває на межі 
з дезадаптацією (23% у наших дослідженнях).

Щодо рівня особистісної тривожності, то тут, на наш погляд, цей
показник може бути чинником дезадаптативних реакцій у майбут/
ній педагогічній діяльності не в усіх 38% студентів (табл. 12), які
мають «високий» рівень тривожності (бо тут очевидною є недо/
статня диференційована спроможність методики), а лише в тих, 
в яких цей рівень перевищує 55 балів. Таких у наших досліджен/
нях виявилось 11%. А оптимальним рівнем особистісної тривож/
ності для успішної педагогічної діяльності за використаною мето/
дикою, на наш погляд, є середній (31–45 балів), який виявився 
у 54% досліджуваних.

У більшості досліджуваних студентів (57%, див. табл. 13) рівень
навчальної самоефективності виявився достатньо високим, що свід/
чить про їх потенційну здатність не тільки успішно виконувати на/
вчальне навантаження та вимоги до навчання у ВНЗ, а й мати дос/
татньо високу самоефективність у подальшій педагогічній роботі.
Середньою навчальна самоефективність виявилась у 37% студентів,
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Таблиця 10
Частота вживання студентами алкогольних напоїв

Студенти n Частота вживання алкогольних напоїв p <

не вжи/
вають,%

зрідка,% 1–2 рази на
тиждень,%

раз у 1–2
дні,%

Жінки 486 26 67 6 1 0,001

Чоловіки 262 23 60 13 4

Разом 748 25 65 8 2 /
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що свідчить про існування у них певних проблем у навчальній
сфері, на які потрібно звернути увагу, та достатньо високу імовір/
ність виникнення проблем у подальшій професійній діяльності. 
У 6% студентів показник навчальної самоефективності виявився
незадовільним, що можна вважати для них вираженим дезадап/
таційним чинником.

Показники інформаційної готовності. Показники інформа/
ційної готовності студентів до педагогічної діяльності отримували
на основі запропонованої в анкеті самооцінки власних знань про
умови і особливості роботи вчителя, а також самооцінки власних
педагогічних знань та вмінь. Як свідчать отримані результати,
63% досліджуваних оцінюють свої знання про умови і особливості
роботи вчителя як «високі» чи «дуже високі» (див. табл. 14), що
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Таблиця 12
Рівень тривожності студентів (n = 748)

Рівень
тривожності

Бали Реактивна
тривожність

Особистісна тривожність

жінки,% чоловіки,% разом,%

Низький 30 26% 5 10 8

Середній 31–45 52% 46 63 54

Високий 46 22% 49 27 38

М 37,5 45,5 41,2 43,4

σ 10,3 9,5 9,0 9,5

p < 0,001 /

Таблиця 11
Рівень соціальної фрустрованості студентів 

Рівень соціальної
фрустрованості

Бали Жінки,% Чо/
ловіки,%

Разом,%

Відсутній 1 / / /

Дуже низький 1,05–1,45 3 7 4

Знижений 1,5–1,95 21 28 24

Невизначений 2,0–2,45 44 37 41

Помірний 2,5–2,95 22 24 23

Збільшений 3,0–3,45 9 3 7

Дуже високий 3,5 1 1 1

М 2,29 2,16 2,23

σ 0,49 0,48 0,49

p < 0,01 /



можна розцінити як достатній рівень інформаційної готовності за
цим показником. Самооцінка 29% студентів таких знань, як «по/
середніх» свідчить вже про недостатній рівень готовності. І віднос/
но тих 8% студентів, що оцінили означені знання як «низькі» чи
«дуже низькі», постає питання щодо правильності зробленого ни/
ми професійного вибору.

Самооцінка студентами власних педагогічних знань і вмінь ви/
явилася порівняно нижчою за самооцінку знань про умови й особли/
вості роботи вчителя (табл. 15), що є повністю природним, оскільки
педагогічні знання та вміння ними ще тільки набуваються у процесі
навчання. Але, разом з тим, 33% досліджуваних їх оцінили як «ви/
сокі» чи «дуже високі». За даним показником інформаційної готов/
ності особливої уваги потребують ті 20% студентів, які оцінили оз/
начені знання та вміння як «низькі» чи «дуже низькі».

І, як свідчать результати двох вищенаведених таблиць 14–15, за
показниками інформаційної готовності студентів до педагогічної 
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Таблиця 13
Навчальна самоефективність студентів 

Навчальна самоефективність Бали Кількість студентів, %

Висока 36–40 10

Вища за середню 30–35 47

Середня 25–29 37

Нижча за середню 20–24 5

Низька > 19 1

М 30,2

σ 4,1

Таблиця 14
Самооцінка студентами власних знань про умови й особливості 

роботи вчителя

Студенти n Знання про умови і особливості роботи вчителя p <

дуже
низькі,%

низькі,
%

посеред/
ні,%

ви/
сокі,%

дуже ви/
сокі,%

Жінки 486 1 6 25 46 22 0,001

Чоловіки 262 1 10 37 37 15

Разом 748 1 7 29 44 19 /



діяльності наявними також достовірні статеві відмінності, які, у цьо/
му разі свідчать про кращу готовність за цим компонентом жінок.

Показники мотиваційної готовності. Як показники мотивацій/
ної готовності студентів до педагогічної діяльності виступили такі ре/
зультати анкетування, як самооцінка студентами власної зацікавле/
ності у навчанні та свого наміру працювати вчителем (викладачем).

Щодо першого показника, то ми бачимо, що у 78% зацікавленість
у навчанні є достатньою (табл. 16), тобто оцінена як «вища за серед/
ню», «висока» чи «дуже висока». І тут уваги потребують 22% студен/
тів із «низькою» та «посередньою» самооцінками за цим показником,
бо низький рівень мотивації до навчання свідчить й про неготовність
за цим компонентом до майбутньої професійної діяльності.

Щодо оцінки студентами свого наміру працювати вчителем
(викладачем), то тут, порівняно з першим показником, результати
є гіршими (див. табл. 17). Тільки 14% досліджуваних упевнені, що
вони будуть працювати вчителем. Ще 25% вказують, що «напев/
но будуть» (разом — 39%). «Ще не вирішили» — 31%. І цілих
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Таблиця 15
Самооцінка студентами власних педагогічних знань і вмінь

Студенти n Педагогічні знання та вміння 
на поточний момент,%

p <

дуже
низькі

низькі посе/
редні

високі дуже 
високі

Жінки 486 2 15 48 31 4 0,05

Чоловіки 262 4 21 44 29 2

Разом 748 2 18 47 30 3 /

Таблиця 16
Самооцінка зацікавленості студентів у навчанні 

(рівень мотивації)

Студенти n Зацікавленість у навчанні,% p <

низька посеред/
ня

вища за
середню

висока дуже
висока

Жінки 486 1 20 40 31 8% 0,01

Чоловіки 262 2 22 49 22 5%

Разом 748 2 20 43 28 7% /
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30% студентів, опановуючи педагогічну професію, зазначають,
що вони за нею працювати «не будуть» чи «скоріше за все не бу/
дуть». Це є дуже тривожною тенденцією, оскільки не може навіть
йти мови про набуття готовності до професії, коли людина, що її
опановує не збирається після закінчення навчання за нею працю/
вати чи не впевнена в цьому. А кількість таких студентів, як ми
бачимо, у нашому дослідженні становить майже дві третини.

Отже, на підставі результатів проведених досліджень серед сту/
дентів педагогічних спеціальностей проаналізовано розподіл най/
важливіших показників, що характеризують такі компоненти їх
психофізіологічної готовності до педагогічної діяльності, як фі/
зична, адаптаційна, інформаційна та мотиваційна готовність. Са/
ме на отриманих результатах, значною мірою, можуть базуватися
рекомендації та заходи щодо оптимізації формування психофізіо/
логічної готовності студентів до педагогічної діяльності, які нами
будуть викладені у подальших публікаціях.
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УДК 316.6 Л. Т. Тюптя,

кандидат педагогічних наук

ПРОЕКТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

В статье раскрыты содержание, функции и специфика проект9
ной деятельности преподавателей и студентов в процессе подго9
товки будущих специалистов социальной работы. Особое внима9
ние уделено проектированию педагогических инноваций. Даны
определения понятий «проектирование», «проект». Определены
границы и перспективы использования проектирования в подго9
товке специалистов социальной работы.

The article is devoted to the problem of maintenance, functions
and specific of project activity of teachers and students, is exposed in
the process of teaching of future specialists of social work. The special
attention is spared planning of pedagogical innovations. The article is
given determination of concepts «planning», «project».

На думку видатного українського вченого С. Б. Кримського,
«досвід майбутньотворення та конструювання в сучасній цивілі/
зації показав, що здійснення актів переходу від теорії до практи/
ки, від минулого до майбутнього, від потенційного до актуально/
го, від природнього до штучного потребує діяльності особливого
типу. Такою діяльністю і є проектування та його головне концеп/
туальне завдання — проект»[3].
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З огляду на зростання значущості проектування в різних сфе/
рах діяльності людства (виробництві, освіті, політиці, мистецтві
тощо), виокремлення його в окрему галузь діяльності, не можна
оминути проблеми його застосування у процесі підготовки фахів/
ців із соціальної роботи. Ця проблема, на жаль, не є достатньо ви/
вченою. Досить схематично розкрито значущість проектування
для оптимізації зв’язку соціальної роботи як науки та навчальної
дисципліни, спеціальності з соціальною роботою як практичною
діяльністю; недостатньо висвітлено застосування проектування,
методу проектів у підготовці фахівців з соціальної роботи. Не
можна не побачити потребу в узагальненні наукових уявлень про
педагогічне проектування як інструмент випереджального і сис/
темного відображення сукупності соціальних завдань та проблем
у змісті, технологіях та методах підготовки фахівців із соціальної
роботи. Мало сказано про застосування методу проектів у прак/
тичній підготовці студентів спеціальності «Соціальна робота».

Ми вважаємо, що узагальнення та систематизація наукових уяв/
лень про проектування у процесі підготовки фахівців із соціальної
роботи, визначення його специфіки та функцій сприятимуть поліп/
шенню підготовки фахівців із соціальної роботи.

Мета дослідження — узагальнення й систематизація наукових
уявлень про зміст та функції, напрями застосування проектуван/
ня у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи.

Для досягнення мети дослідження ми поставили такі завдання:
— визначити поняття: проектування, проектна діяльність,

проект;
— розкрити сутність і обґрунтувати значущість проектування

в соціальній роботі як науковій дисципліні, навчальній дис/
ципліні, практичній діяльності;

— окреслити зміст і функції, напрями застосування проекту/
вання у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи;

— визначити межі та перспективи застосування проектування
у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи.

Вивчення наукових і навчально/методичних джерел підтвер/
джує актуальність проблеми проектування у процесі підготовки
фахівців із соціальної роботи.

Достатньо вивченою є проблематика педагогічного проекту/
вання, історія, теорія та практика застосування методу проектів 
у навчально/виховному процесі [1; 5; 7; 8; 9; 13].

За останні роки вийшло досить багато публікацій, які висвіт/
люють проблематику проектування в соціальній роботі [2; 3; 4;
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14; 16; 17; 18]. Однак аналіз джерельної бази дає змогу виокре/
мити певні прогалини в уявленнях про зміст та напрями застосу/
вання проектування у процесі підготовки фахівців із соціальної
роботи, а саме:

— майже не висвітлено проблематику педагогічного проекту/
вання у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи;

— недостатньо розкрито роль проектування в розробленні тех/
нологій соціальної роботи, зокрема у дидактичному опрацю/
ванні наявних технологій, які стають елементами змісту
освіти студентів спеціальності «соціальна робота» (вивчення
означених технологій вимагає нового осмислення їх про/
ектів, адже більшість з них розглядається не як практична
діяльність (не спостерігається емпірично), а як сукупність
технологічної документацій, проектних схем);

— не розкрито значущість методу проектів у процесі підготов/
ки фахівців із соціальної роботи, не висвітлено методики за/
стосування методу проектів у процесі формування їх про/
фесійних вмінь та навичок;

— не визначено межі та перспективи застосування проектуван/
ня у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи.

Визначення основних понять дослідження. Щодо визначення
поняття «проектування в соціальній роботі» існують різні точки
зору. Однак більшість дослідників наголошує на інструменталь/
ній значущості проектування, його місця та ролі у процесі прак/
тичної соціальної роботи.

«Проектування» тлумачиться як:
— процес розроблення проекту, реалізація якого є важливим

результатом проектування (звідси проектування в соціаль/
ній роботі — це технологія складання, ресурсного обґрунту/
вання та виконання соціальних проектів) [15];

— різновид усвідомленої інноваційної діяльності, процес кон/
струювання та впровадження нововведення [2; 18];

— технологія випереджального відображення дійсності, засіб
визначення науково обґрунтованих варіантів планового роз/
витку певних процесів та явищ [16].

«Проект» розуміють як ключове (вихідне) поняття проекту/
вання, яке містить [15, С. 250]:

— систему сформованих «проектних цілей;
— елементи системи соціальної роботи (соціальні служби, тех/

нології тощо), які створюються або оптимізуються для дося/
гнення цих цілей;
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— відповідні документи (програми, плани, графіки тощо), які
розробляються і затверджуються відповідно до вказаних цілей;

— ресурси — матеріально/технічні, фінансові, трудові, часові;
— комплекс практичних дій, управлінських заходів (організа/

ція, контроль, оцінювання тощо), спрямованих на досягнен/
ня цілей.

Соціальний проект — це сконструйоване ініціатором проекту
соціальне нововведення, метою якого є створення, модернізація
або підтримання у середовищі, що змінюється, матеріальної або
духовної цінності. Це новведення мусить мати просторово/часові
координати, а його вплив на людей — визнаватися позитивним за
соціальним значенням [6].

Отже, проектування можна розподілити на дві взаємопов’язані
складові:

— розроблення певного проекту (передбачає передпроектний
аналіз, визначення мети та завдань проекту, окреслення за/
собів, методів і організаційних форм його реалізації, визна/
чення етапів і процедур реалізації, хронологічних меж, фор/
мулювання критеріїв та визначення методів оцінювання
ефективності проекту (відповідності його, очікуваних ре/
зультатів запроектованій меті та завданням);

— виконання проекту, яке, як правило, здійснюється вже наяв/
ними структурами, або, у разі потреби, спеціально створюва/
ними підрозділами («персоналом проекту», «командою»); ви/
конання проекту включає організацію (розподіл функцій
(обов’язків) та відповідальності), координацію, мотивацію,
комунікацію, моніторинг, контроль, які поєднуються про/
цесом управління та спільними діями персоналу (команди)
щодо реалізації цілей проекту.

Варто зауважити, що вказані складові часто виконуються різни/
ми групами людей (наприклад, проект певної технології розроб/
ляється в науково/дослідній установі, а реалізація цього проекту,
впровадження технології у практику — у соціальній службі (служ/
бах). Тому узгодженість розроблення та виконання проекту є важ/
ливою проблемою, одним із найслабкіших місць проектування.

Окремим, специфічним різновидом проектування є соціальне
проектування — технологія розроблення та наукового обґрунту/
вання варіантів планового розвитку нових соціальних процесів та
явищ [16]; різновид усвідомленої інноваційної діяльності [2; 18].

Більшість навчально/методичних джерел з соціальної роботи
визнає, що проектування є однією з провідних технологій соціаль/
ної роботи [11; 15; 16; 17; 18].
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Відповідно до запропонованого в низці джерел поділу суспіль/
ного явища «соціальна робота» на три складові — практичну ді/
яльність, науку та навчальну дисципліну [11; 17], специфіка та
функції проектування в соціальній роботі розглядатиметься нами
щодо кожної з них окремо.

Специфіка та функції проектування в соціальній роботі як

науковій дисципліні. На думку С. Б. Кримського, «проектування
набуває інтегрального статусу і починає конкурувати з традицій/
ними засобами пізнання та дії, посуваючи навіть теорію як голов/
ну форму організації наукового знання» [3].

Виходячи з цього, а також враховуючи прикладний характер
соціальної роботи як наукової дисципліни, ми можемо стверджу/
вати, що проектування відіграватиме величезну роль у розвитку
теорії соціальної роботи. Це пов’язано:

— з характером прикладних наукових досліджень в галузі
соціальної роботи; створення програми соціологічного опи/
тування або соціального, соціально/психологічного або пси/
холого/педагогічного експерименту є, по суті, створенням
проекту, а проведення експерименту — впровадженням, ре/
алізацією проекту;

— з реалізацією основних завдань соціальної роботи як науки —
здійсненням належного методичного забезпечення практичної
діяльності соціальних служб, фахівців з соціальної роботи;
кінцевим продуктом науково/дослідних установ, які працю/
ють над проблематикою соціальної роботи повинні бути не ли/
ше наукові теорії та концепції, а методичні рекомендації,
практичні методики та технології нескладно передбачити, що
останні матимуть вигляд проектів певної діяльності, впливів
на соціальні або соціально/психологічні явища та процеси.

Специфіка та функції проектування в соціальній роботі як

практичній діяльності. З погляду практики соціальної роботи,
проектування — це, по/перше, важлива складова менеджменту
діяльності соціальних служб, фахівців з соціальної роботи; по/
друге, важлива складова самоменеджменту фахівця з соціальної
роботи; по/третє, соціальна технологія (і технологія соціальної ро/
боти), яка спрямована на прогнозування та програмне цільове
здійснення соціальних нововведень.

Розглянемо специфіку та функції кожного з цих напрямів.
Як складова менеджменту в соціальній роботі, проектування 

є засобом: 
а) визначення цілей діяльності; 

діяльності молодих спеціалістів Розділ ІІІ



284

б) прогнозування й оформлення уявлень про ресурси (засоби),
потрібні для досягнення цілей; 

в) організації виконавчих структур, пов’язаних з реалізацією
цілей (персоналу проекту); 

г) визначення критеріїв та процедур моніторингу та оцінюван/
ня результатів діяльності. 

Отже, проектування допомагає менеджерам соціальних служб
виконувати функцію планування, прогностичну, організаційну,
контрольну тощо.

Як складова самоменеджменту фахівця соціальної роботи, про/
ектування пов’язано з реалізацією в його діяльності головних (ба/
зисних) функцій практичної соціальної роботи — діагностичної
(оцінної), прогностичної, перетворюючої [14, С. 76–80]. Майже
кожен випадок вдалої соціальної роботи можна (досить умовно,
неповно) поділити на певні етапи, пов’язані з виконанням вказа/
них функцій:

— етап оцінювання випадку (проблемної, життєвої ситуації
клієнта), тобто передпроектний аналіз;

— етап прогнозування (вироблення плану вирішення проблеми,
визначення мети та завдань, форм і методів, часових меж,
інакше кажучи, проектування процесів розв’язання пробле/
ми клієнта [14, С. 78]), тобто етап власне проектування;

— етап перетворення (упровадження нового стану життєдіяль/
ності клієнта, передбаченого планом (проектом), тобто ді/
яльність за проектом.

Отже, більшою або меншою мірою проектування присутнє 
в діяльності кожного фахівця з соціальної роботи, є засобом його
самоменеджменту (управління власною професійною діяльністю,
передбачення ресурсів, потрібних для надання допомоги конкрет/
ному клієнту, планування дій тощо).

Нарешті, такі феномени практичної соціальної роботи, як тех/
нологія та проект, мають багато спільного; коректним, на нашу
думку, визначенням накреслень багатьох технологій буде вираз
«проект діяльності» (це майже повною мірою стосується описів
технологій, призначених для процесу навчання, транслювання,
впровадження у практику). Процес розроблення нової технології
соціальної роботи важко означити інакше, ніж «проектування».

Функції проектування в соціальній роботі як навчальній дис�

ципліні у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи. Запо/
рука ефективності підготовки майбутніх фахівців з соціальної робо/
ти — врахування в ній тенденцій розвитку соціальних проблем 
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і потреб, які будуть зумовлювати соціальне замовлення на соціаль/
ну роботу. Підготовка фахівців з соціальної роботи повинна базува/
тися на прогнозуванні вказаних тенденцій та проектуванні змісту,
методів та форм навчання, адекватних прогнозованим у віддаленій
перспективі проблемам і потребам суспільства. Безперечно, враху/
вання цих вимог суттєво поліпшить якість підготовки, а звідси —
якість соціальної роботи, яку здійснюватимуть названі фахівці.

Якщо прогнозування особливостей соціального замовлення на
соціальну роботу в майбутньому, потреби в конкретних соціаль/
них послугах (зокрема інноваційного характеру) можна здійсню/
вати шляхом проведення соціологічних досліджень, інтеграції
знань з соціальної роботи, соціології, футурології тощо, то визна/
чення змісту, методів і форм навчання майбутніх фахівців з со/
ціальної роботи — це прерогатива педагогічного проектування,
яке, особливо останнім часом, стає важливим компонентом педа/
гогічної діяльності.

Педагогічне проектування — це специфічний різновид соціаль/
ного проектування; механізм педагогічної діяльності, який дає змо/
гу педагогам йти врівень і, що найважливіше, випереджати (перед/
бачати, враховувати) зміни, які відбуваються в соціокультурному
та освітньому середовищі. Враховуючи соціальний характер освіти
майбутніх фахівців з соціальної роботи перебільшити значущість
цього механізму для їх підготовки неможливо.

У цілому, загальний алгоритм педагогічного проектування 
у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи можна предста/
вити в такий спосіб:

1. Аналіз вихідної проблемної ситуації, пов’язаної з практи/
кою соціальної роботи, суспільними тенденціями, які впливають
на неї, прогнозами розвитку соціальних процесів.

2. Концептуалізація ідеї (формування уявлень про важливий
майбутній рівень підготовки фахівців із соціальної роботи, адек/
ватний соціальним процесам, явищам, якими вони повинні керу/
вати; визначення цілей та змісту педагогічної інновації, яка дає
змогу досягнути потрібного рівня підготовки, здатності вирішува/
ти проблемну соціальну ситуацію).

3. Визначення засобів реалізації інноваційної ідеї, плану її ре/
алізації.

4. Реалізація педагогічної інновації у процесі підготовки май/
бутніх фахівців із соціальної роботи.

5. Аналіз результатів упровадження педагогічної інновації для
практики соціальної роботи, корекція можливих недоліків.

діяльності молодих спеціалістів Розділ ІІІ



286

Утвердження державних стандартів підготовки фахівців з со/
ціальної роботи не обмежує можливостей проектування інновацій,
а переводить цей процес на якісно новий рівень. Більш повно вико/
ристовуватимуться можливості варіативної складової навчальних
планів, проектування транслюватиметься з рівня навчально/мето/
дичного забезпечення на рівень безпосередньої педагогічної прак/
тики, стане важливим компонентом діяльності кожного виклада/
ча, який використовуватиме його для ефективнішого визначення
мети, завдань та змісту навчальних занять, наповнення навчаль/
них дисциплін інноваційним змістом.

З огляду на це, постане питання про проектну культуру викла/
дача, важливість глибокого розуміння ним процесу інноваційного
проектування. Дати відповідь на це питання повинна методика
соціальної роботи, одним із головних завдань якої, на нашу дум/
ку, є вивчення особливостей педагогічного проектування у проце/
сі викладання соціальної роботи, підготовка викладачів соціаль/
ної роботи до його викладання кваліфікованого здійснення.

Ефективність діяльності фахівця з соціальної роботи, його про/
фесіоналізм, швидкість входження у професійне середовище пря/
мо залежать не лише від його знань, вмінь і навичок, а й від підго/
товленості до діяльності в умовах соціальних зрушень, здатності
до проектування та впровадження соціальних інновацій. Отже,
засобами педагогічного проектування потрібно не лише готувати
до змін. Потрібно вчити відчувати зміни, використовувати їх на
користь клієнтів.

Тому важливим інструментом педагогічного впливу на форму/
вання професійних якостей майбутніх фахівців із соціальної робо/
ти є метод проектів. Цей метод, який досить широко використову/
вався вітчизняними педагогами у 20/х рр. минулого століття, 
а потім, за трагічних обставин, був надовго забутий, знов відро/
джується у діяльності вчителів та викладачів. Значущість цього
методу для формування практичних вмінь та навичок, закріплен/
ня та поглиблення теоретичних знань у практичній підготовці
фахівців із соціальної роботи важко переоцінити. Розроблення та
реалізація різноманітних соціальних проектів, які здійснюється
студентами за участі й під контролем викладачів (на першому,
другому та третьому курсі) та самостійно з допомогою викладачів
(на старших курсах), допомагає вже в період навчання ознайоми/
тися з особливостями та труднощами майбутньої професійної ді/
яльності, сформувати особистісні та професійні якості, потрібні
для її успішного здійснення.
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Межі та перспективи проектування в підготовці фахівців із

соціальної роботи. Неможливо не погодитися з тим, що проекту/
вання є потужним засобом людської діяльності. Але коректне став/
лення до проектування полягає в розумінні його інструменталь/
ності. Проектування — це лише засіб, але не мета. Проектування
не варто абсолютизувати. Ці тези особливо актуальні для соціаль/
ного, педагогічного проектування, яке пов’язано з безпосереднім
впливом на життя людей, впливом на становлення фахівців.

Проектування (як сукупність прогнозованого, запланованого,
визначеного) не повинно нівелювати особистість фахівця (так само,
як соціальне проектування, яке здійснюють фахівці із соціальної
роботи, не повинно нівелювати індивідуальність і неповторність
особистостей їх клієнтів), порушувати права людини, принципи
навчання, етичні стандарти соціальної роботи. Варто пам’ятати,
що реалізація проекту, педагогічної технології пов’язана із взає/
модією живих людей, потреби, інтереси та здібності яких немож/
ливо адекватно, повною мірою відобразити в сухих проектних
схемах.

Проектування є засобом мінімізації помилок у діяльності. Тим
більша відповідальність за його правильність.

Іншими межами проектування у практиці підготовки фахівців
із соціальної роботи є:

— досягнення чіткого узгодження змісту педагогічного проек/
тування з вимогами державних освітніх стандартів підготов/
ки фахівців із соціальної роботи;

— забезпечення захисту студентів, які зайняті в соціальних
проектах від професійного «вигорання» [2, С. 97–109].

Застосування механізмів проектування у процесі підготовки
фахівців із соціальної роботи відкриває широкі перспективи. Про/
ектування дає змогу:

— повніше й ефективніше використовувати здобутки теорії со/
ціальної роботи у практичній діяльності фахівців з соціаль/
ної роботи, соціальних служб; цього можна досягти шляхом
належного проектування змісту освіти, врахування у змісті
навчальних дисциплін науково обґрунтованих інновацій/
них технологій та методик з соціальної роботи;

— досягти у процесі підготовки фахівців з соціальної роботи за
допомогою методу навчальних проектів адекватних уявлень
студентів про практику соціальної роботи, глибшого засвоєн/
ня практичних вмінь і навичок.
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Висновки. Проектування, проектна діяльність — це атрибут
сучасної цивілізації, важливий елемент виробничої, політичної,
педагогічної, культурно/мистецької діяльності людини.

Проектування — це технологія (спосіб діяльності), спрямована
на розробку (визначення), наукове та ресурсне обґрунтування та
планове здійснення проектів нововведень. Одним з його найваж/
ливіших різновидів є соціальне проектування — технологія визна/
чення варіантів планового розвитку нових соціальних процесів 
і явищ, прогнозування та програмно/цільової реалізації соціаль/
них нововведень. Важливим напрямом соціального проектування
є педагогічне проектування.

Роль проектування в підготовці фахівців з соціальної роботи по/
лягає в значущості механізмів проектної діяльності для керування
педагогічним процесом, формування практичних вмінь і навичок
за допомогою методу навчальних проектів.

Специфіка педагогічного проектування у процесі підготовки
фахівців з соціальної роботи полягає у використанні проектуван/
ня як засобу випереджального відображення соціальних проблем
і потреб у процесі підготовки (проектування змісту, методів і форм
навчання тощо).

Проектування у процесі підготовки фахівців із соціальної робо/
ти має межі. Вони детерміновані потребою у врахуванні під час пе/
дагогічного проектування державних стандартів підготовки
фахівців із соціальної роботи, усуненні небезпек професійного
«вигорання» персоналу навчального проекту.

Водночас майже всі науковці наголошують на ефективності
проектування в соціальній роботі, перспективах оптимізації
практичної діяльності фахівців з соціальної роботи, їх підготовки
в закладах освіти, які пов’язані із застосуванням механізмів про/
ектування.
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кандидат психологічних наук

ПРО ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТ СУДОВО9ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ

В статье анализируется соответствие научных представле9
ний о предмете и объекте судебно9психологической экспертизы 
и законодательно закрепленного определения сущности судебной
экспертизы, а также предлагаются способы устранения обнару9
женных противоречий.

The article analyses correspondence between scientific notion of
subject and object of forensic psychological examination and official
definition of forensic examination, and offers some ways of removing
inconsistencies between them.

Використання спеціальних психологічних знань у юрисдик/
ційнім процесі нерозривно пов’язано із загальною психологією та
іншими галузями психологічної науки. Вони є базовими для судо/
вої психологічної експертизи. Виходячи із взаємозв’язку психо/
логії та практичного застосування спеціальних психологічних
знань у юрисдикційному процесі, актуальним є аналіз законодав/
чого забезпечення судово/психологічної експертизи у контексті
теоретичної та практичної визначеності її предмета та об’єкта.

Проведення експертизи є опосередкованим (через експерта)
пізнавальним процесом. Ця діяльність спрямована на визначений
об’єкт (частину об’єктивної дійсності, що досліджується) за допо/
могою предмета пізнання, що покликаний вирізнити в об’єкті ті
його властивості й стани, які становлять мету цієї діяльності. За/
звичай предмет експертизи визначають як коло питань, що вирі/
шуються при її провадженні. Саме питання, що ставляться перед
експертом, визначають предмет конкретної експертизи, а сукуп/
ність питань, що вирішуються на основі визначеної галузі спе/
ціальних знань, — предмет відповідного виду експертизи [1].

До компетенції судово/психологічної експертизи належать пи/
тання встановлення ступеня розуміння підекспертною особою
змісту укладених нею угод; здатність приймати осмислені, тран/
зитивні (з урахуванням усіх умов) рішення; виявлення у дієздат/
ного суб’єкта непатологічних психологічних аномалій, що пере/
шкоджають адекватному відображенню дійсності; встановлення
психологічної сумісності дітей з кожним із батьків, усиновителів,
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опікунів та можливості цих осіб у забезпеченні належного вихо/
вання дітей, а також психологічної сумісності подружжя між со/
бою, що дасть можливість зняти епізодичні конфлікти; встанов/
лення здатності свідка правильно сприймати обставини, що мають
значення для справи, і давати по них правильні адекватні покази.
М. М. Коченов до цього переліку додає можливість експерта/пси/
холога встановити основні мотиви (у психологічному значенні
цього поняття) поведінки людини і мотивацію конкретних про/
ступків як важливих психологічних обставин, що характеризують
особу, провести діагностику індивідуально/психологічних особли/
востей (наприклад, підвищена навіюваність, імпульсивність, по/
дразнювальність, ригідність тощо), що здатні суттєво вплинути на
поведінку суб’єкта, а також встановити можливості виникнення 
у людини в конкретних умовах психічного стану (розгубленості,
втрати орієнтації тощо) й експертно оцінити їх вплив на якість ви/
конання професійних функцій.

Якщо б ми і надалі продовжували аналізувати спеціальну літе/
ратуру, то перелік питань, які б можна було віднести до компетен/
ції судово/психологічної експертизи, продовжував би зростати.
Це пов’язано як із розвитком психології, так і зростанням науко/
во/технічних можливостей у цій сфері.

Інші дослідники, розглядаючи питання про предмет експерти/
зи, наголошують на різних сторонах кінцевого результату екс/
пертного дослідження. Н. О. Селиванов відзначає, що предмет су/
дової експертизи — це «факт, що реально відбувся (міг відбутися)
у минулому, існує (міг існувати) у теперішньому часі, а також за/
кономірності, зв’язки і відносини, що обумовлюють даний факт». 
В. Д. Арсеньєв, В. Г. Заблоцький вважають, що предметом судової
експертизи є сторони, властивості і відносини об’єкта, що досліджу/
ються і пізнаються засобами (методами, методиками) цієї галузі су/
дової експертизи. Д. Я. Мирський і М. Н. Ростов під предметом судо/
вої експертизи розуміють не самі факти, а інформацію про ці факти,
одержану в результаті експертного дослідження об’єкта [4].

Наразі більшість дослідників поділяють позицію, що предмет
експертизи становлять фактичні дані (обставини справи), що дослі/
джуються і встановлюються при розслідуванні та розгляді криміна/
льної або цивільної справи на основі спеціальних пізнань. Таке ро/
зуміння предмета судової експертизи враховує її гносеологічну
(пізнавальну) та юридичну (процесуальну) сторони, відповідає меті
її проведення. З гносеологічної точки зору, предметом експертизи 
є властивості, сторони і відносини досліджуваних об’єктів, тобто
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нові обставини, які виявляє судовий експерт на основі спеціальних
знань, становлять результат дослідження та фіксуються у виснов/
ку експерта. З процесуального погляду встановлювані обставини 
є фактичними даними, що визначають зміст висновку експерта як
доказу і є елементами системи доказів по кримінальній або цивіль/
ній справі.

У практичній і науковій діяльності потрібно розрізняти поняття
предмета судової експертизи в широкому сенсі (родовий, видовий),
і у вузькому значенні (предмет конкретної експертизи у справі). Ці
поняття співвідносяться як загальне й особливе, ціле і частина.
Таке розмежування відповідає інтересам теорії і практики судової
експертизи. Предмет роду, виду експертизи окреслює все коло об/
ставин, що на певному етапі розвитку судової експертизи можуть
бути встановленими при її провадженні.

Родовий (видовий) предмет експертизи є основним критерієм
розмежування від інших окремих видів судових експертиз, а кон/
кретний — дає змогу визначити повноваження експерта при її
провадженні.

Щодо конкретної судової експертизи, то її предметом є експерт/
не завдання, яке потребує вирішення судовим експертом під час су/
дово/експертного дослідження на основі спеціальних знань з вико/
ристанням засобів і методів, які є в його розпорядженні. Експертне
завдання зазначене у питаннях постанови (ухвали) про призначен/
ня судової експертизи у конкретній справі і містить фактичні дані,
що потрібно встановити.

Чітке визначення родового предмета судової експертизи дає
змогу найповніше вказати спектр обставин, що можуть бути вста/
новленими при призначенні й провадженні судової експертизи,
правильно сформулювати перелік конкретних питань, що надають/
ся для вирішення судовому експерту, вказати природу спеціальних
знань експерта, залученого до провадження судової експертизи,
тобто його наукову компетенцію, відмежувати судову психологічну
експертизу від інших суміжних родів (видів) судових експертиз,
указати потрібні для вирішення завдань об’єкти — матеріальні та
нематеріальні носії інформації, що слугують для установлення фак/
тичних даних у справі, розробити експертні технології встановлен/
ня інформації, що міститься в досліджуваних об’єктах та набуває
доказового значення в юрисдикційному процесі. Метою судочин/
ства є встановлення істини. Тобто істина є бажаним кінцевим ре/
зультат, який досягається шляхом проведення юридичного дока/
зування. Процес доведення здійснюється у встановленому законом
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порядку й у визначеній законодавчими нормами процесуальній
формі. Діалектизм змісту й консерватизм форми здійснення проце/
суальних дій у вигляді протиріччя виявляються в тому, що характер
застосовуваних знань і засобів пізнання явищ дійсності визначає
форма, що в цьому разі продиктовано не тільки логічною доціль/
ністю, а й правовими мотивами заборонного характеру. Сутність
процесу доведення полягає в збиранні, обробці, дослідженні, оціню/
ванні та використанні доказів — процесуально оформлених мате/
ріалів, що правомірно застосовуються для винесення процесуальних
рішень. Такими матеріалами є повідомлення, а також документи та
інші предмети, що використовують в судочинстві. При цьому в до/
казі нерозривно поєднуються зміст (фактичні дані, тобто відомості
про факти, що підлягають встановленню) і форма (показання, вис/
новки експертів, речові докази і документи) [2].

Отже, правильне визначення предмета судової психологічної
експертизи відіграє важливу роль у теоретичному, практичному,
процесуальному й організаційно/методичному аспектах. Предмет
експертизи — це істотна ознака кожного роду і виду судової екс/
пертизи, тому що ним визначається сутність і джерела спеціаль/
них знань, потрібних для повного дослідження обставин справи 
і встановлення фактів пошуку.

Приміром, завданням судово/психологічної експертизи є ви/
вчення особистості підекспертної особи, її поведінки, психічного
стану, особливостей емоційного реагування в ситуаціях, що ма/
ють правові наслідки, мотивації поведінки підекспертного, зако/
номірностей та індивідуально/психологічних особливостей пси/
хічних процесів (відчуття, сприймання, пам’яті, мислення, уяви
тощо). Мета експертизи — підготовка на основі дослідження пси/
хологічно обґрунтованого експертного висновку, що після відпо/
відної його перевірки й оцінки слідством чи судом буде доказом 
у справі. Для проведення дослідження судові та слідчі органи нада/
ють експерту можливість психологічного обстеження підексперт/
ного і матеріалів справи. Методами вивчення підекспертної особи
можуть бути спостереження, експеримент, бесіда, опитування, ви/
вчення документів (матеріалів справи), психодіагностичні методи,
вивчення продуктів діяльності підекспертного, ретроспективний
аналіз. Експерт/психолог повинен мати можливість проаналізува/
ти медичну документацію, особисту справу, шкільні характерис/
тики або характеристики з місця роботи, показання однокласни/
ків, педагогів, колег, друзів, знайомих, родичів та інших людей, 
з якими підекспертний спілкувався.
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Щодо компетенції судово/психологічної експертизи, то вона
повинна обмежуватися трьома критеріями — юридичним, гносео/
логічним і моральним.

Юридичний критерій не допускає встановлення через судово/
психологічне дослідження правових питань «винний — невин/
ний», а також усіх інших відповідей, що з такими питаннями
пов’язані: мета скоєного проступку, ступінь вини, оцінка скоєно/
го, міра покарання тощо.

Гносеологічний критерій означає те, що окремим предметом
судово/психологічної експертизи можуть бути лише обставини,
що мають психологічну природу (процеси, стани, властивості) та
їм надане наукове пояснення.

Моральний критерій меж судово/психологічної експертизи 
є більше етичним, аніж науковим. Експерт/психолог не повинен
давати моральну оцінку діям піддослідного чи визначати мораль/
ний рівень його особистості. Психолог обмежується лише скла/
данням психологічного портрету, що дає можливість дослідити
обставини справи.

Керуючись одночасно всіма трьома вищезгаданими кри/
теріями, можна визначити, чи належить те чи інше запитання,
що поставлено перед експертом, до сфери компетенції судово/пси/
хологічної експертизи.

Визначення меж конкретного виду судової експертизи має зна/
чення ще й тому, що протягом останніх років в Україні набуває де/
далі більшого поширення комплексна судова психолого/психіатрич/
на експертиза. Вирішення витань «спільної компетенції» визначає
сутність психолого/психіатричної експертизи та надає їй статусу
самостійного роду судової експертизи зі своїм «особливим» пред/
метом та особливими питаннями, які не можуть бути вирішені 
в межах однорідних експертиз. Усе це відбувається на фоні роз/
мірковувань про надзвичайну близькість та взаємне перекриття
психіатрії та психології. У літературі нерідко зустрічаються твер/
дження про наявність у цих двох наук зон взаємного перекриття
та про те, що сучасний стан цих наук характеризується взаємопро/
никненням та постійним науковим обміном між ними. Наступний
аспект, що дискутується, стосується особливостей складання акту
комплексної судової психолого/психіатричної експертизи. Йдеться
про доцільність форми акту, що стала вже традиційною, коли
відповіді на поставлені перед експертами питання формулюються
у загальному висновку, який спільно підписують усі члени комісії
— психіатри і психологи. Є досить очевидним, що такий спосіб не
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дає можливості визначити межі компетенції психіатрів і психо/
логів, які брали участь в експертизі. Але ж від цього залежить до/
казова цінність експертних висновків та ставлення судово/слідчих
органів до акту загалом. Розповсюдженість такого підходу та його
широке запозичення експертною практикою порушує питання
про його відповідність основним законодавчим вимогам, що пре/
д’являються до судової експертизи. Передусім йдеться про вимогу
відповідності висновку експерта межам його спеціальних знань.
ЦПК України спеціально регламентує проведення комплексної су/
дової експертизи у цивільному судочинстві. Він встановлює, що
комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами
різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі
знань. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в яко/
му обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких
висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку,
яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відпові/
дальність. У той самий час ЦПК України визначає, що загальний
висновок роблять експерти, компетентні в оцінюванні отриманих
результатів і формулюванні єдиного висновку. Таким чином, роз/
ділення компетенції експертів різних спеціальностей в акті ком/
плексної експертизи може бути реалізоване шляхом наведення ок/
ремого висновку в межах одного акту.

Варто також пам’ятати статтю 3 Закону «Про судову експерти/
зу», яка визначає принципи судово/експертної діяльності: «Судо/
во/експертна діяльність здійснюється на принципах законності,
незалежності, об’єктивності і повноти дослідження».

Із загальнонаукової точки зору, в пізнавальній діяльності ви/
різняють емпіричний і теоретичний рівні, що різняться специфі/
кою застосовуваних методів пізнання і глибиною проникнення 
в сутність пізнаваного. Подібні рівні можуть бути виділені й у про/
цесі психологічної експертизи, що є специфічною процесуальною
формою пізнання в судочинстві. На чуттєво/практичному рівні
дослідження, шляхом безпосереднього контакту з носіями інфор/
мації, відбувається одержання, перевірка й оцінювання відомостей
про факти з метою достовірного встановлення окремих обставин,
що підлягають експертному вивченню. При переході на рівень,
що забезпечує пізнання явищ, недоступних для чуттєвого сприй/
няття (раціональний чи логічний), на передній план виступають
прийоми опосередкованого пізнання. Тут дослідження полягає 
в оперуванні аргументами й доказовими фактами для побудови
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логічно обґрунтованих висновків [3]. При переході на другий рі/
вень треба перейти від дослідження матеріальних об’єктів, явищ 
і процесів до застосування спеціальних знань і методів дослідження
психологічних (нематеріальних) об’єктів, явищ і процесів. Саме на
цьому рівні, як правило, призначається експертне психологічне
дослідження (судова психологічна експертиза).

Отже, під час проведення судово/психологічної експертизи об’єк/
тами дослідження є фактичні дані, що мають матеріальні і нема/
теріальні (психологічні) властивості.

Зважаючи на те, що діяльність психолога/експерта нормативно
регулюється Законом України «Про судову експертизу», інструк/
цією «Про призначення й проведення судових експертиз» тощо, 
а вказані документи передбачають дослідження тільки «матеріа/
льних об’єктів, явищ і процесів», що ставить судово/психологічну
експертизу поза законом, вважаємо важливим внесення змін до за/
конодавства, принаймні до ст. 1 і ст. 5 Закону.

Розділ ІІІ Актуальні проблеми професійної 

Таблиця змін до Закону України
«Про судову експертизу» 

(Відомості Верховної Ради України, 1994, № 28 ст. 232; 2003, № 27, 
ст. 209, зі змінами згідно з Законом «Про внесення змін до Закону
України «Про судову експертизу» від 9 вересня 2004 р. № 1992/IV)

№
з/п

Текст чинної статті
Закону

Текст пропонованої
зміни

Нова редакція статті
Закону

1 2 3 4

1 Стаття 1. Поняття су/
дової експертизи. 
Судова експертиза —
це дослідження екс/
пертом на основі спе/
ціальних знань мате/
ріальних об’єктів,
явищ і процесів, які
містять інформацію
про обставини спра/
ви, що перебуває 
у провадженні орга/
нів дізнання, досудо/
вого та судового
слідства

Після слова «екс/
пертом» додати «або
колективом експер/
тів». Після слова
«матеріальних» до/
дати «та/або нема/
теріальних (соціаль/
них, психологічних,
гуманітарних)»

Стаття 1. Поняття су/
дової експертизи. 
Судова експертиза —
це дослідження екс/
пертом або колективом
експертів на основі
спеціальних знань ма/
теріальних та/або не/
матеріальних (соціаль/
них, психологічних,
гуманітарних) об’єк/
тів, явищ і процесів,
які містять інформа/
цію про обставини
справи, що перебуває 
у провадженні органів
дізнання, досудового
та судового слідства



Отже, проведений аналіз законодавства, наукової літератури
та експертної практики дає змогу зробити такі висновки:

1. Судово/психологічна експертиза — це дослідження, прове/
дене експертом/психологом або колективом експертів, яке надає
значну допомогу у вирішенні фундаментальних процесуальних
питань щодо вини особи, кваліфікації злочинів, індивідуалізації
відповідальності тощо. У результаті своєчасного й обґрунтованого
застосування спеціальних психологічних знань і методів наукової
психології істотно розширюються можливості доказування бага/
тьох фактів, потрібних для встановлення істини у конкретній
справі. Судово/психологічна експертиза як одна з форм застосу/
вання спеціальних психологічних знань у юрисдикційному про/
цесі, надає допомогу суду у вирішенні питань психологічного
змісту. Маючи на меті не просто констатацію фактів, які були ви/
явлені під час проведеного дослідження, а проводячи їх аналіз та
даючи власну оцінку виявленим обставинам, експерт виконує
функцію джерела наукових фактів, що потрібні суду при оціню/
ванні багатогранних індивідуальних особливостей психічної ді/
яльності сторін, свідків тощо.

2. Проводиться судово/психологічна експертиза за постановою
слідчих органів або ухвалою суду відповідно до норм Права щодо
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1 2 3 4

2 Стаття 5. Максималь/
не збереження об’єк/
тів дослідження. 
Під час проведення
судових експертиз
об’єкти дослідження
можуть бути пошко/
дженні або втрачені
лише у тій мірі, 
в якій це потрібно
для дослідження

Назву статті 5 викла/
сти у такій редакції:
«Збереження об’єктів
д о с л і д ж е н н я » .  
У частині першій піс/
ля слова «експертиз»
вставити слово «ма/
теріальні». Доповни/
ти статтю 5 частиною
другою такого змісту:
« Н е м а т е р і а л ь н і
об’єкти (соціальні,
психологічні, гумані/
тарні) не можуть бути
втраченими або по/
шкодженими під час
проведення судових
експертиз»

Стаття 5. Збереження
об’єктів дослідження. 
Під час проведення
судових експертиз ма/
теріальні об’єкти дос/
лідження можуть бу/
ти пошкодженні або
втрачені лише у тій
мірі, в якій це необ/
хідно для досліджен/
ня. Нематеріальні
об’єкти (соціальні,
психологічні, гумані/
тарні) не можуть бути
втраченими або по/
шкодженими під час
проведення судових
експертиз

Закінчення табл.
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психічно здорових підозрюваних (обвинувачених), свідків і потер/
пілих. Об’єктом судово/психологічної експертизи є властивості
особистості й поведінки учасників процесуальної діяльності,
дослідження яких має значення для встановлення істини.

3. Психологічна експертиза призначається на стадії досудового
й судового слідства у справах щодо підозрюваних, обвинувачених,
свідків, потерпілих тощо. Судово/психологічна експертиза доцільна
у тому разі, коли потрібно досліджувати індивідуально/психологічні
властивості особистості, індивідуальні особливості психічних
процесів і станів підекспертного, що має значення для встанов/
лення істини в конкретній справі.

4. Експертний смисл комплексної судової психолого/психіат/
ричної експертизи не полягає винятково у механічній сумі судово/
психіатричної та судово/психологічної експертизи.

5. При складанні висновку комплексної судової психолого/
психіатричної експертизи адекватною є модель «один акт — два
висновки», коли дослідницькі, мотивувальні та кінцеві частини
акта складаються та підписуються психологами та психіатрами
окремо.

6. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судо/
ва експертиза — це «дослідження експертом на основі спеціальних
знань матеріальних об’єктів, явищ i процесів, які містять інфор/
мацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів
дізнання, досудового та судового слідства», тобто передбачає
дослідження тільки «матеріальних об’єктів, явищ і процесів». Ця
обставина ставить судово/психологічну експертизу поза законом,
оскільки об’єктом судово/психологічної експертизи можуть бути
факти, закономірності та механізми психіки у сфері правового ре/
гулювання, які мають не тільки матеріальну, а й інформаційну
(нематеріальну, психологічну) природу, що має бути враховано 
у новій редакції Закону України «Про судову експертизу».

7. Удосконалення всіх видів судових психологічних експертиз
відбуватиметься внаслідок наукової розробки методологічних
принципів і адекватних методичних підходів, впорядкування прак/
тики та дотримання базових законодавчих вимог, що пред’явля/
ються до судової експертизи.
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СОЦІАЛЬНО9ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

В статье анализируются социально9психологические факто9
ры, влияющие на становление профессиональной идентичности
личности, подчеркивается необходимость учета влияния неста9
бильности социально9экономических условий современного обще9
ства на формирование этого феномена.

The article analyses social and psychological factors that influen9
ce professional identity formation of personality. The article emphasi9
ses the necessity of considering influence of unstable social and econo9
mic conditions of modern society on this phenomenon.

Однією з основних сфер соціального життя, де людина може реа/
лізувати себе, є професійна сфера. Це зумовлює потребу у вивченні
специфіки формування професійної ідентичності людей різних
професій.

Проблема ідентичності є однією з найбільш багатогранних і ак/
туальних проблем у сучасній психології. Доказом цього є великий
обсяг теоретичних і прикладних досліджень, завдяки яким сам
термін «ідентичність» став одним із центральних у психологічній
науці. Ідентичність як складний психічний феномен, багаторівне/
ва психічна реальність охоплює різні рівні свідомості, індивіду/
альні та колективні, онтогенетичні та соціогенетичні основи.
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Постановка проблеми професійної ідентичності має також тео/
ретичне і прикладне значення у плані досягнення особистістю са/
моідентичності, особистісного росту, самопізнання.

Ми ставимо перед собою завдання з’ясувати комплекс соціаль/
но/психологічних детермінант, що впливають на формування
професійної ідентичності.

Незважаючи на великий обсяг теоретичних і прикладних дослі/
джень, що стосуються проблем ідентичності, питання професійної
ідентичності сучасної людини багато в чому залишаються нез’ясо/
ваними. У науці є різні визначення дефініції «ідентичність», «іден/
тифікація», немає єдиної думки стосовно співвідношення феноме/
ну ідентичності з самосвідомістю, «Я/концепцією» особистості. Не
знайшли остаточного вирішення питання стабільності — ди/
намічності, а також ситуаційності цих утворень.

Викладене пояснюється тим, що ідентичність як один з базових
компонентів самосвідомості, та ідентифікація як механізм розвит/
ку самосвідомості, що входять у процес соціалізації особистості,
який, у свою чергу, опосередковується соціокультурними й істо/
ричними обставинами життя, індивідуальним життєвим шляхом
людини — факторами, що постійно змінюються, відзначаються
надзвичайно високою динамічністю.

Професійна ідентифікація є невід’ємною складовою професій/
ної самосвідомості особистості, до структури якої входять такі
компоненти:

1. Усвідомлення норм, правил, моделей професії як еталонів для
усвідомлення особистісних якостей.

2. Усвідомлення цих якостей в інших людях, порівняння себе 
з деяким ідеальним зразком чи конкретною людиною.

3. Урахування оцінки себе як професіонала з боку колег.
4. Самооцінка людиною своїх окремих сторін — розуміння себе,

своєї професійної поведінки, емоційне ставлення та оцінка себе.
5. Позитивне оцінювання себе загалом, своїх позитивних якос/

тей, перспектив, що приводять до позитивної «Я/концепції». Цей
рівень професійного самовизначення підвищує впевненість в собі,
задоволеність професією, приводить до зростання прагнення до
самореалізації.

Наявність професійної ідентичності передбачає, що особистість
визначає себе у змісті та структурі практичної діяльності, ототожню/
ється з нею. Її характеризує прийняття провідних професійних ро/
лей, цінностей, норм, що спонукають особистість до ефективної прак/
тичної діяльності та до постійного професійного самовдосконалення.
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Професійна ідентичність утворюється в результаті співвідне/
сення інтеріоризованих моделей професії і професійної діяльності
з професійною «Я/концепцією». Професійна ідентичність вимагає
прийняття людиною певних ідей, переконань, оцінок, правил по/
ведінки, що прийняті і поділяються членами професійної групи
(професійного співтовариства).

Отже, проблему професійної ідентичності фахівця в сучасних
умовах треба розглядати крізь призму соціальної ідентичності.

Аналіз теорій соціальної ідентичності показує, що соціальна
ідентичність утворена з окремих ідентифікацій та визначається
приналежністю індивіда до різних соціальних категорій: раси,
національності, класу, статі тощо [1, С. 626]. Вона є важливим ре/
гулятором самосвідомості та соціальної поведінки людини. З цих
позицій професійну ідентичність можна розглядати як один із
варіантів соціальної ідентичності. Вчені підкреслюють, що поряд
з особистісною ідентичністю соціальна ідентичність вибудовує
єдину когнітивну систему «Я/концепції». Соціальна ідентичність
складається з тих аспектів образу «Я», які випливають із сприй/
няття індивідом себе як члена певних соціальних груп.

Отже, професійна ідентичність складається з тих компонентів
образу «Я», які є наслідком сприйняття індивідом себе як пред/
ставника певної професійної групи.

Становлення професійної ідентичності відбувається протягом
професійного циклу, який закономірно проходить кожна людина.
Професійний цикл — це послідовність періодів чи етапів життя
людини, що містять знайомство зі світом професій та професійний
вибір, одержання освіти і професійної підготовки, початок само/
стійної роботи та накопичення досвіду, кар’єрний ріст і періоди
подальшої професіоналізації [4, С. 714].

Ідентифікація з конкретним працівником приводить до того,
що в період з 5 до 10 років у дітей формується намір здобути в май/
бутньому цю професію і цей намір стає частиною їх «Я/концепції».
Однак набуття конкретної професійної ідентичності розпочина/
ється з того моменту, коли, зробивши певний професійний вибір,
молода людина починає готувати себе до неї, набуває певного тру/
дового досвіду, який надалі буде визначати її вибір і початок тру/
дової кар’єри (від 15 до 25 років).

Г. Крайг вказує, що реальний досвід трудової діяльності знач/
ною мірою може вплинути на становлення професійної ідентич/
ності. Коли молода людина включається в трудову діяльність може
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виявитись, що її очікування (плани) не збігаються з реальністю,
рівень оволодіння конкретними професійними знаннями, вміння/
ми та навичками є недостатнім, робота може виявитись нудною,
керівники — несправедливими, заробіток — низьким. Усе це при/
зводить до розчарування, фрустрації і, як наслідок, перешкоджає
подальшому професійному росту.

Науковець підкреслює роль наставників у формуванні профе/
сійної ідентичності, які не тільки забезпечують зворотний зв’язок
молодому професіоналу, але й посилюють почуття його компетент/
ності та самостійності. Наставники не тільки виступають як зразок
для наслідування в соціальному та професійному планах, а й підтри/
мують просування молодих працівників у професіоналізмі [4].

Л. Б. Шнейдер зазначає, що умовами становлення професійної
ідентичності є практика соціальної взаємодії з іншими та з самим
собою. Особисте включення студента в засвоєння професійної ді/
яльності, набуття професійного досвіду у процесі навчання, вико/
ристання діалогічного підходу у взаємодії «викладач — студент»
забезпечують поєднання емоційно/ціннісного та професійно/осо/
бистісного досвіду їх носіїв [5].

Відданість молодої людини своїй роботі та професії посилюєть/
ся в результаті її зростаючої корпоративної лояльності та адаптації
до очікувань і норм, властивих професії. Лояльність розвивається
залежно від того, як молодий фахівець ідентифікується зі своєю
професією. Зростання лояльності до роботодавця приводить до то/
го, що людина і надалі хоче працювати на його підприємстві й отри/
мувати від нього винагороду за свою працю. У результаті тривалого
періоду роботи на певному підприємстві люди ідентифікуються зі
своєю професійною групою. Залежно від того, як людина набуває
досвіду в роботі, вона навчається продуктивним прийомам вирі/
шення різноманітних завдань, починає розуміти потребу рахувати/
ся з визнаними авторитетами у своїй професійній групі і жити від/
повідно до прийнятих у цьому середовищі норм.

Викладене може викликати запитання про доречність форму/
вання стабільної професійної ідентичності. Адже в сучасному
технічно розвинутому і економічно нестабільному суспільстві ха/
рактер роботи так швидко змінюється, а робочі місця скорочують/
ся в такій кількості, що принцип «одна професія на все життя» се/
бе не виправдовує.

Отже, розгляд професійної ідентичності має базуватися на уяв/
ленні про те, що повсякденна соціальна нестабільність закономірно
формує суб’єкта, який порівняно легко змінює свої соціальні ролі
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та відповідні ідентичності. Є. П. Бєлінська вказує на те, що готов/
ність до зміни своїх ідентифікаційних структур, відповідно до
прийняття соціальних ролей, варто розглядати як ознаку психічно/
го здоров’я людини, а сувору когнітивну та емоційну фіксованість
на рольовому наборі — як прояв певних психічних розладів [2].

М. Марусинець наголошує на тому, що сучасна молодь внут/
рішньо готова до багаторазової зміни професійної діяльності і це
не викликає внутрішнього дискомфорту, як це було в попередніх
поколіннях [3].

Отже, сутність професійної ідентичності полягає в самостійній 
і відповідальній побудові свого професійного майбутнього, що перед/
бачає високу готовність смислових і регуляторних основ поведінки
в ситуаціях невизначеності професійного майбутнього, здійснення
особистісного, інструментального (технічного) та ситуативного 
(у межах конкретної ситуації) самовизначення, формування уяв/
лення про себе як фахівця (адекватний образ «Я»).

Висновки. Зміст професійної ідентичності зумовлюють різнопла/
нові чинники — нормативні, соціальні, соціально/психологічні, осо/
бистісні. До соціально/психологічних належать: роль інших у фор/
муванні суб’єктивних відношень до різних професій (соціальний
статус, матеріальне забезпечення, особливості організації професій/
ної діяльності, професійного спілкування та взаємодії), гомоген/
ність і стабільність соціального середовища, в якому відбувається
професійна діяльність; характер соціальних взаємодій у професій/
ній групі; внутрішньогрупові егоцентричні переживання або проти/
річчя у типовому професійному середовищі; перспективи самовира/
ження та професійного зростання тощо. Становлення професійної
ідентичності в умовах сучасного суспільства, з його різноманітністю
соціальних ролей і професій, треба розглядати як відмову від тради/
ційного прагнення людини віднайти й опанувати «справу всього
життя», тобто професію, з якою пов’язана перспектива актуалізації
особистості та самоствердження, досягнення бажаного матеріально/
го та соціального статусу, культурного розвитку тощо.
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КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА:
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

В статье раскрывается содержание понятия оптимального
педагогического общения в связи с коммуникативной стратегией
и культурой взаимодействия в системе «учитель — ученики».
Дается психологический анализ системы профессионально важ9
ных личностных качеств и коммуникативных, перцептивных 
и интерактивных умений, которые характеризуют культуру
общения педагога и благодаря которым достигается успешность
его педагогической деятельности.

The article deals with concept of optimal pedagogical communica9
tion in terms of communicative strategy and interaction culture
between teachers and students. It presents psychological analysis of
important vocational personal qualities and communicative, percep9
tive and interactive skills, which define communication culture of lec9
turers and guarantee success of their pedagogical activity.

Інформаційне суспільство, в якому ми живемо, набагато більше,
ніж попереднє — неінформаційне, потребує розвитку міжособис/
тісного спілкування, виховання його культури. Щоб брати участь 
у світовому спілкуванні, людина створила потужний інформацій/
ний простір — передусім комп’ютерний і стільниковий зв’язок — 
і сподівалася завдяки цим безумовно корисним речам істотно по/
легшити взаємодію, взаємопізнання і взаєморозуміння, а натомість
започаткувала процеси, які тепер не може контролювати. Маємо на
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увазі насамперед існування реальної загрози емоційного збіднення
життя. Йдеться також про втрату культурної ідентичності внаслі/
док появи однодумності, що особливо помітно у сфері капіталу та
міжнародних відносин, і зникнення «хроматизму різноманітнос/
ті» через процес глобалізації [3]. Та чи не найголовніше за цих об/
ставин — це поступовий моральний занепад людського суспільст/
ва. У наш час моральний авторитет дедалі частіше замінюється
владними повноваженнями. Більше того, мова йде вже про співіс/
нування двох культур: для мас і для можновладців. У таких умо/
вах членам соціуму важко дійти згоди, порозумітися. А якщо вже
йдеться про моральні засади, то не зрозуміло, хто з цих суб’єктів
спілкування брутальніший. Але ж культура взагалі і культура
спілкування зокрема невіддільні за своєю природою від моралі,
моральних цінностей, що закріплюються у структурах психіки
особистості завдяки емоціям. Тому наразі українське суспільство
має дбати про духовне відродження, стабілізацію демократичних
інституцій задля розвитку культурного спілкування передусім 
у середовищі молодих людей, за якими майбутнє і які (заради на/
стання цього майбутнього) мають повсякчас поглиблювати кому/
нікативний зміст і моральну спрямованість своєї міжособистісної
взаємодії.

Сучасне життя з його інтенсифікацією міжособистісної взаємо/
дії, зростанням опосередкованого характеру спілкування внаслідок
вдосконалення технічних засобів обміну інформацією і зменшення
частки невербальних засобів — «мови почуттів», з постійним руй/
нуванням різних стереотипів, зокрема, пов’язаних зі знанням і до/
держанням соціально/етичних норм поведінки, робить процес спіл/
кування поверховим і часто стресовим. Усе це вимагає від сучасної
людини підвищення її спроможності до вирішення соціальних 
і психолого/комунікативних проблем.

Разом з тим маємо й іншу суспільну реальність: це поява ново/
го покоління — дітей, яким властиві високий енергопотенціал,
розвинені інтелектуальні здібності, багата уява, обдарованість 
і водночас дуже нестійка увага, надзвичайна чутливість і вразли/
вість. Тому їх дратують узвичаєні у сучасних освітніх закладах
форми міжособистісної взаємодії: нестриманість (часом навіть
грубощі), наказовий або підвищений тон розмови, зазвичай негу/
манний, суб’єкт/об’єктний стиль спілкування вихователів щодо
своїх вихованців. Тим часом ці нові суспільні суб’єкти прагнуть
уваги та любові і витрачають надто багато сил та часу на самоза/
хист, бо їм важко адаптуватись у соціальному середовищі.
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У цих умовах особливого значення набуває розвиток особис/
тості педагога, його постійне комунікативне вдосконалення для
реалізації педагогічних і соціально/комунікативних цілей вихо/
вання юнацтва, таланти якого тільки починають розквітати. Адже
спілкування і діяльність — це основний шлях до розвитку своєї
особистості й водночас найефективніший спосіб для продовження
свого «Я» в інших — для персоналізації себе в своїх учнях, при/
щеплення їм певних особистісних якостей, набуття ними комуні/
кативних вмінь. Адже навчання і досі, попри повсюдне викорис/
тання з цією метою технічних засобів (насамперед комп’ютерів 
і телебачення), визнається неможливим без виховного впливу осо/
бистості вчителя на учня.

Отже, метою дослідження є психологічний аналіз системи яко/
стей і вмінь педагога, що забезпечують культуру його професійно/
го спілкування з учнями.

На теперешній час описано структуру педагогічного спілкуван/
ня, що є складним багатоплановим процесом взаємодії у системі
«вчитель — учні», і з’ясовано найважливіші особистісні якості та
комунікативні вміння педагога, потрібні для ефективного спілку/
вання.

Педагогічне спілкування розглядається як істотна передумова
успішності педагогічної праці. Проблеми педагогічного спілку/
вання вирішувалися, зокрема, у працях учених радянської доби:
О. О. Бодальова, М. І. Дяченка, В. А. Кан/Каліка, Л. А. Кандибо/
вич, Я. Л. Коломинського, С. В. Кондратьєвої, Н. В. Кузьміної, 
О. О. Леонтьєва, В. А. Петровського та ін. У результаті вчені
дійшли висновку про необхідність готувати майбутнього вчителя
до спілкування з учнями до початку професійної діяльності.

Готовність до діяльності і комунікативна культура як особис/
тісні утворення майбутнього педагога формуються, реалізуються 
і розвиваються у процесі здійснення суб’єктом педагогічної діяль/
ності, тобто педагогічного спілкування як форми цієї діяльності.
Зважаючи на важливість педагогічного спілкування для розвитку
у вчителя комунікативної культури і її формування в учнів задля
успішного перебігу педагогічної діяльності, проаналізуємо де/
тальніше особливості педагогічного спілкування у зв’язку з кому/
нікативною культурою, що є його якісною характеристикою.

Передусім наголосимо на тому, що саме педагогічна діяльність —
її зміст і умови здійснення — визначає зміст, характер і головні ри/
си педагогічного спілкування. Таке спілкування, побудоване як ко/
мунікативно/мовленнєва взаємодія між вчителем і учнем, виконує
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принаймні три головні функції: комунікативну (обмін інформацією),
інтерактивну (має на меті взаємодію і взаємовплив його суб’єктів)
і перцептивну (спрямовану на сприймання і розуміння сутності
іншої людини). Отже, змістом взаємодії в системі «вчитель — уч/
ні» є обмін інформацією і взаємовплив, а засобом (інструментом) їх
реалізації в навчально/виховному процесі виступає професійна ко/
мунікативна культура. Вчитель як суб’єкт педагогічного спілку/
вання повинен володіти високорозвиненою комунікативною куль/
турою, що являє собою систему морально спрямованих якостей 
і комунікативних вмінь, потрібних для успішного фахового спілку/
вання і особистісного розвитку його суб’єктів — вчителя і учня.

Педагогічному спілкуванню властиві дві форми [4], що реалізу/
ються за допомогою вже сформованої фахової культури вчителя 
і культури спілкування учня, яка тільки/но починає формуватися:

1) позаситуативно/особистісне спілкування педагога з учнем,
покликане сформувати в дитини вміння уважно слухати і ро/
зуміти вчителя, адекватно сприймати його професійну роль;

2) ділове спілкування між учнями як суб’єктами спільної на/
вчальної діяльності, упродовж якого педагог має виробити 
в них уміння успішно взаємодіяти, виконуючи спільні на/
вчальні дії.

Сам термін «культура спілкування» у його відношенні до педа/
гогічного спілкування, що традиційно розглядається як різновид
професійного спілкування, набув особливого поширення в 90/ті ро/
ки з появою досліджень про шляхи активізації соціально/психо/
логічного навчання. У цих дослідженнях (Ю. М. Ємельянов, 
В. А. Кан/Калік, Г. О. Ковальов, С. В. Кондратьєва, Є. С. Кузьміна,
Л. А. Петровська, Т. К. Яценко та ін.) узагальнювався досвід піз/
нання спілкування як психічної реальності і пропонувалися ком/
плексні методи соціально/психологічного навчання людини вміння
спілкуватися, підвищення рівня культури його суб’єкта з метою за/
безпечення якості і результативності комунікативного процесу.

Оволодіння людиною «соціальним інтелектом» (за Ю. М. Ємель/
яновим, 1987) як стійкою здатністю розуміти саму себе та інших лю/
дей, їхні взаємини, вдосконалення комунікативної компетентності
(інструментарію) і, зрештою, набуття культури спілкування було
досить непростою справою в умовах традиційних форм навчання.
Отже, постало завдання з’ясувати особливості оптимального педаго/
гічного спілкування як такої форми педагогічної діяльності, яка
створювала б умови для діалогічності, суб’єкт/суб’єктної взаємодії,
розвитку мотивації тих, хто навчається, забезпечувала б активний
творчий характер їх учіння, особистісне зростання.
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Крім того, оптимальне педагогічне спілкування неможливе без
високого рівня розвитку культури тих, хто навчає. Тому особли/
вої актуальності набули теоретичні дослідження психології педа/
гогічного спілкування і практичні розробки шляхів підвищення
культури його носіїв в умовах нинішнього реформування системи
шкільної освіти в Україні.

До найважливіших наукових результатів дослідження психо/
логічних аспектів педагогічного спілкування належить передусім
визначення типу спілкування — комунікативної стратегії — 
в умовах шкільного навчання.

Поняття «оптимального педагогічного спілкування» ввів у на/
уковий обіг О. О. Леонтьєв, розуміючи його як оптимальну органі/
зацію педагогічного спілкування в навчальному процесі. До зміс/
тових параметрів цього поняття належать:

— створення найкращих умов для розвитку мотивації учнів 
і творчого характеру навчальної діяльності;

— правильне формування особистості школяра;
— забезпечення сприятливого емоційного клімату навчання,

який, зокрема, перешкоджає виникненню «психологічного
бар’єру»;

— управління соціально/психологічними процесами в дитячо/
му колективі;

— максимальне використання в навчальному процесі особис/
тісних особливостей учителя [9].

Останній параметр має неабияке значення, оскільки за своєю
сутністю процес спілкування, особливо його інформаційно/кому/
нікативний аспект, передбачає не тільки обмін інформацією, 
а й прояв суб’єктом під час інформаційного процесу своєї особис/
тості в усьому її психологічному багатстві. Адже дослідження 
А. В. Петровського (1992) показали, що особистісний індивіду/
ально/специфічний вплив педагога ефективний тоді, коли він сам
має творчий склад розуму і багату уяву, ті якості, які він хоче
«транслювати» дітям [13].

Були також визначені психологічні умови оптимального педа/
гогічного спілкування в системі «вчитель — учні». До однієї з го/
ловних психологічних умов оптимізації педагогічного спілкуван/
ня дослідники (Б. Г. Ананьєв, О. О. Бодальов, Л. І. Божович, 
С. В. Кондратьєва, О. М. Леонтьєв, М. І. Лісіна, Б. Ф. Ломов, 
А. В. Мудрик та ін.) відносять такий тип спілкування в навчаль/
но/виховному колективі, який передбачає не приниження особис/
тості, а глибоку переконаність в її творчих можливостях, не ігно/
рування її емоційної сфери, а адекватний відгук на неї.
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Такому спілкуванню, на думку О. О. Бодальова, має бути влас/
тива суб’єкт/суб’єктна основа: при цьому відбувається прийняття
іншого учасника як особистості, домінує не позиція «над», а пози/
ція рівного. За цієї умови «встановлюється не міжрольовий, а між/
особистісний контакт, внаслідок чого виникає діалог, а отже, 
і найбільша сприйнятливість, і відкритість до впливів одного учас/
ника спілкування на іншого. Створюється психологічно оптималь/
на база для позитивних змін у пізнавальній і поведінковій сферах
кожного з тих, хто спілкується» [14, С. 5]. При цьому педагог має
можливість згідно зі специфікою педагогічного спілкування здійс/
нювати комплексний вплив на учня, забезпечуючи навчальний,
виховний і розвивальний ефект.

Іншою важливою умовою подолання традиційного, формаль/
ного підходу в навчанні і вихованні є психологічна готовність як
кожного педагога (і керівника педколективу), так і кожного учня
до переходу від імперативно/директивного до демократичного,
рівноправного способу спілкування, від монологічності до діало/
гічності. При цьому забезпечення психологічної готовності до діа/
логічного спілкування, яке завжди має міжособистісний, суб’єкт/
суб’єктний характер, О. О. Бодальов пов’язує зі сформованістю
гуманістичного за своєю сутністю комунікативного ядра особис/
тості як у педагога, так і у школяра.

Отже, обстоюваною педагогом під час навчальної взаємодії ко/
мунікативною стратегією — монологічною чи діалогічною — ви/
значається характер педагогічної діяльності і фахового спілку/
вання. Визначальною рисою діалогічної взаємодії є гуманістична
позиція вчителя щодо учня у процесі навчання і навчального спіл/
кування, що дає змогу школяреві задовольнити потребу в розумін/
ні та співчутті і подолати почуття хвилювання та страху, супутні
сприйманню і засвоєнню нового матеріалу. При демократичному
стилі педагогічного керівництва учень не тільки об’єкт впливу, 
а й активна та самостійна особистість, рівноправний суб’єкт на/
вчальної взаємодії, готовий і до творчого сприймання та засвоєння
навчального матеріалу, і до здійснення впливу у відповідь.

Традиційна організація навчальної діяльності виробила і відпо/
відний стереотип педагогічної соціальної перцепції. Згідно з цим
стереотипом вчителі зазвичай характеризують учня як суб’єкта на/
вчальної діяльності, тобто охоплюють передусім інтелектуально/
вольовий комплекс рис — навички, вміння і здібності. Ця обстави/
на позначається і на розумінні учня як особистості. Статус, ролі,
ціннісні орієнтації, мотиви поведінки і, нарешті, характер учня
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оцінюються залежно від того, як він вчиться: позитивно оцінюється
особистість встигаючого учня і відповідно негативно — невстига/
ючого [2].

Якісно відмінний підхід до розуміння учня як особистості,
безвідносно до його успіхів у навчанні, властивий учителям з ви/
соким рівнем педагогічної майстерності, культури спілкування.
Попередником такого гуманістичного сприймання особистості уч/
ня є видатний педагог А. С. Макаренко, для якого характерне
глибоке розуміння особистості вихованця як цілісного утворення
зі всіма притаманними йому суперечностями розвитку.

Учителі — майстри своєї справи, що володіють розвиненою куль/
турою спілкування, для успішного вирішення завдань навчання 
і виховання повинні враховувати у своїй педагогічній діяльності
запропонований А. С. Макаренком діалектичний підхід до психо/
логічної перцепції особистості, яким закладені основи для впрова/
дження в шкільну практику гуманістичної позиції вчителя щодо
учнів, суб’єкт/суб’єктного принципу взаємодії педагога і його ви/
хованців. Принцип суб’єкт/суб’єктності, вважає Л. А. Петров/
ська, є «відправною детермінантою, що зумовлює й ініціює інші
характеристики спілкування» [12, С. 16]. Попередницею заснова/
ної на принципах суб’єкт/суб’єктності навчальної взаємодії, що
стає типовою для нових форм освітніх інституцій — гімназій, лі/
цеїв, коледжів тощо, є, як відомо, педагогічна система педагога/
гуманіста В. О. Сухомлинського.

Для сучасного етапу розвитку школи характерний перехід до
концепції навчального співробітництва, де учень є центральною
постаттю навчального процесу і, відповідно, спілкування вчителя
і учня виходить на якісно новий рівень. Аби організувати таке
спілкування, педагог має знати, як слушно зауважує Т. К. Цвєтко/
ва, і глибинні закономірності, що покладені в основу комунікації,
і закономірності розвитку психіки дитини [18]. У руслі концепції
навчального співробітництва перебуває і реалізація сучасних тех/
нологій навчання, від яких залежать зміст і форми педагогічного
спілкування. На відміну від традиційного навчання, зазначає
І. С. Якиманська, сучасні технології максимально спираються на
минулий суб’єктивний досвід учня і включають цей досвід у пред/
метний зміст, який треба засвоїти [18]. До того ж відмітною рисою
організації сучасного навчально/виховного процесу є зміна змісту
діяльності і, відповідно, ролі педагога в цьому процесі. В. А. Семи/
ченко наголошує, що в результаті розвитку засобів масової інформа/
ції вчитель поступово втрачає функцію джерела нової інформації,
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набуваючи натомість функції провідника у світі знань, у подо/
ланні бар’єрів пізнання і особистісних проблем [15]. Усе це сприяє
заміні монологічності й імперативності традиційного навчання
навчальним співробітництвом у межах рівнопартнерського діало/
гу вчителя і учнів.

Отже, оптимальне спілкування педагога з учнями — це діало/
гічне спілкування, що завжди має міжособистісний, суб’єкт/су/
б’єктний характер і створює передумови для їхнього психічного 
і особистісного розвитку.

Педагогічне спілкування розглядається як складний багатоас/
пектний процес взаємодії в системі «вчитель — учень». Це не/
від’ємна складова і важливий засіб вирішення завдань педагогічної
діяльності, покликаної забезпечувати організацію процесів навчан/
ня, виховання та розвитку школярів. Педагогічна діяльність (її
зміст і умови здійснення) визначає загальний зміст, характер і ос/
новні риси педагогічного спілкування, а також важливий рівень
розвитку культури вчителя як його суб’єкта.

Педагогічне спілкування як різновид професійного спілкування
забезпечує соціально/психологічну взаємодію вчителя з учнями.
Змістом такої взаємодії виступають обмін інформацією, здійснення
виховних впливів, створення оптимальних умов для розвитку мо/
тивації навчання школярів, забезпечення творчого характеру їх
навчальної діяльності тощо [17].

У структурному плані культуру спілкування вчителя, за 
В. С. Грехнєвим, утворюють дві складові:

— знання, вміння, навички, зовнішня презентабельність як
уособлення його особистісних якостей;

— операційні засоби здійснення взаємовідносин — такі, як на/
каз, приклад, прохання, примус, заохочення, схвалення то/
що, що розглядаються як способи реалізації самого процесу
спілкування [5].

Для успішного вирішення поставлених педагогічною діяльніс/
тю завдань навчання і виховання вчитель має оптимально узго/
джувати особистісні якості з використовуваними засобами.

Особливості особистості педагога, зокрема його моральна куль/
тура як єдність моральної свідомості і поведінки, позначаються на
виборі тих чи тих операційних засобів його комунікативної куль/
тури. Звідси справедливою є думка М. М. Нечаєва (1990) про те,
що культура педагогічного спілкування — це поняття моральне,
яке не можна зводити лише до технології спілкування, що сама
опосередковується особистісними характеристиками педагога.
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Вона являє собою моральну основу педагогічного процесу [18].
Операційний рівень культури спілкування педагога в аспекті мо/
ральності чи фахової значущості визначається властивостями йо/
го особистісного рівня.

Розглядаючи педагогічне спілкування як професійне спілку/
вання вчителя з учнями на уроці та поза ним, О. О. Леонтьєв по/
в’язує успішність навчання і виховання школярів з особистісно/
психологічними якостями і вміннями педагога, передусім з його
умінням спілкуватися.

Фах педагога, що є професією типу «людина — людина» і пе/
редбачає володіння розвиненою культурою педагогічного спілку/
вання, вимагає наявності в його суб’єкта комплексу спеціальних
якостей і вмінь або, за визначенням Є. А. Клімова, «інтерперсо/
нальних здібностей». До таких здібностей дослідник відносить усі
ті особистісні якості, які забезпечують успішну взаємодію між
людьми, розуміння людей і ефективний вплив на них, встанов/
лення контактів, організацію спільних дій.

Досягнення цих результатів і, зокрема, взаєморозуміння з уч/
нями, що є одним із критеріїв успішного інформаційного обміну 
у процесі педагогічного спілкування, неможливе без наявності 
у вчителя комплексу «педагогічних здібностей», а саме: високого
рівня розумових здібностей, високого ідейного і морального об/
личчя, організаторських здібностей, здатності швидко і правиль/
но розуміти внутрішній душевний стан іншої людини, вольових
якостей, здатності використовувати мовлення як засіб впливу на
людей, здатності одночасно бути уважним до багатьох об’єктів,
здатності з великою ймовірністю передбачати подальшу поведін/
ку і розвиток учня [7].

Названі здібності, крім власне розумових, по суті є професійни/
ми комунікативними якостями і вміннями педагога. Вони не ви/
никли на базі вроджених психофізіологічних передумов (задат/
ків) і, як справедливо вважає О. О. Леонтьєв, їх можна опанувати
у процесі комунікативної діяльності.

Для успішного здійснення комунікації (обміну інформацією,
передавання думок і почуттів) суб’єкт спілкування має володіти,
крім здатності до комунікації, і такими соціально/психологічни/
ми здатностями, як перцептивні й інтерактивні, що забезпечують
сприймання і розуміння партнера зі спілкування і впливу на ньо/
го через взаємовплив, не відокремлений від знання соціальних
норм, комунікативних правил, зразків поведінки, соціальних ро/
лей. Ступінь освоєння цих здатностей як підструктур у структурі
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здатності особистості до спілкування свідчить про рівень розвитку
культури здійснення нею комунікативної діяльності, про відпо/
відність її змісту способам реалізації цієї діяльності.

Для оптимального впливу на учня і особливо забезпечення йо/
го подальшого особистісного розвитку важливе значення має пер/
цептивне вміння вчителя розуміти школяра, що в психології час/
то називається емпатією. У зміст цього вміння дослідники 
(О. О. Бодальов, Є. А. Клімов, С. В. Кондратьєва, О. О. Леонтьєв,
В. М. Роздобудько, А. В. Петровський, О. П. Саннікова та ін.) до/
лучають здатність учителя правильно моделювати мотиваційну
структуру особистості і взагалі особистісні особливості учня, його
емоційний стан, рівень уваги, ступінь фізичної і розумової втоми
тощо і враховувати їх у спілкуванні. Такий підхід дає змогу дифе/
ренціювати це вміння на дві групи: а) вміння «читати за облич/
чям», мімікою або поведінкою, тобто технічні вміння орієнтування
у співрозмовнику; б) вміння переходити від техніки моделюван/
ня, тобто вміння інтерпретувати стан іншої людини і «стати на її
позицію» [7; 9; 10; 13].

Як показали дослідження (О. О. Бодальов, 1968), у перцептив/
них вміннях вчителів переважає фіксація зовнішніх ознак і особли/
востей поведінки учня порівняно з визначенням його особистісних
якостей, нерідко педагог не може здійснити перехід до розуміння
й інтерпретації стану школяра, а тим паче — зробити спробу «стати
на його позицію». Щоб пізнати особистість іншої людини, потріб/
но, на думку С. В. Кондратьєвої, мати здатність до творчості, що
завжди являє собою вирішення складного мисленнєвого завдан/
ня, спрямованого на вияв внутрішніх зв’язків між істотними ри/
сами особистості, на розкриття внутрішніх зв’язків між справж/
німи мотивами вчинків [8].

Усе це актуалізує потребу в цілеспрямованому формуванні та
вдосконаленні означених умінь. Одним з ефективних шляхів цього
є, як показано в дослідженні Т. В. Василишиної, навчання вчите/
лів/початківців емпатії як особливій здатності суб’єкта до розу/
міння внутрішнього світу (думок) і емоційного стану іншої люди/
ни в умовах безпосередньої педагогічної діяльності.

Перцептивні вміння педагога тісно пов’язані в цілісній системі
його комунікативних якостей і вмінь з наявністю в нього такої інте/
рактивної здатності, як педагогічний такт. Це форма і міра поведін/
ки вчителя щодо учнів, коли обов’язково враховується педагогічний
результат спілкування. Педагогічний такт передбачає постійну ува/
гу до людини, яка може опинитись у становищі, образливому для її
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гідності, честі, спроможному погіршити самопочуття, підірвати до
неї повагу оточення [16]. Він виявляється в повазі до дітей, враху/
ванні їхніх вікових та індивідуальних особливостей тощо. Дослі/
дження І. О. Синиці показали, що педагогічний такт невідокремле/
ний від педагогічної майстерності вчителя.

На результативність педагогічного спілкування істотно впли/
ває сформованість когнітивних структур особистості вчителя,
який є організатором і керівником інформаційного обміну. Проте,
як показує практика, когнітивні якості особистості вчителя, що
утворюють базис для розвитку інших особистісних структур, не
дістають належного розвитку у процесі підготовки майбутніх вчи/
телів. Тим часом результати експериментального дослідження 
Л. В. Змієвської свідчать, що компетентність вчителя передусім 
в галузі знання закономірностей і механізмів спілкування, вікових
й індивідуальних особливостей усного мовлення учнів, а також роз/
витку у педагога соціально/перцептивних якостей (насамперед са/
мооцінки і рефлексії) у комплексі створює умови для формування
у нього здатності до ідентифікації свого усного мовлення з усним
мовленням школярів і гнучкого використання механізмів психо/
логічних захистів задля одночасного вживання в образ «Я» люди/
ни зі спілкування і збереження свого образу «Я» [6 ].

У свою чергу, С. В. Кондратьєва відносить до засобів оптимі/
зації управління пізнавальною діяльністю учнів низку таких осо/
бистісних і комунікативних якостей вчителя, які виявляються:

— у забезпеченні зовнішнього комунікативного вигляду: охай/
ність, підібраність, зібраність, активність, доброзичливість,
привабливість тощо;

— у реалізації мовленнєвих і невербальних засобів взаємодії,
активному включенні міміки, мікроміміки, контакту очима
тощо [8].

Враховуючи викладене, до основних комунікативних (і профе/
сійних) умінь учителя, наявність яких свідчить про педагогічну
майстерність, сформованість комунікативної культури педагога,
належать такі:

1. Вміння соціальної перцепції, або «читання за обличчям».
2. Вміння розуміти, а не тільки бачити, тобто адекватно моде/

лювати особистість учня, його психічний стан тощо за зовнішніми
ознаками.

3. Вміння «подавати себе» (самопрезентація) у спілкуванні з уч/
нями.

4. Вміння оптимально будувати своє мовлення у психологічно/
му плані, тобто вміння мовленнєвого спілкування.
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5. Вміння мовленнєвого і немовленнєвого контакту з учнями.
6. Вміння «гностичні» (за визначенням Н. В. Кузьміної), тобто

пов’язані з усвідомленням, систематизацією і перенесенням
інформації.

7. Вольові якості, тобто вміння управляти своєю поведінкою, 
а також спостережливість, гнучкість (переключення) тощо [9; 10].

Наявність у вчителя окреслених комунікативних якостей 
і вмінь — важливий засіб створення атмосфери рівності, справедли/
вості, чуйності, співучасті, ставлення до учня як до суб’єкта навчаль/
ного спілкування. Ці, пов’язані з фахом педагога комунікативні
якості та вміння є невід’ємною складовою педагогічної майстерності
вчителя, вони невіддільні від його культури спілкування.

Але зміст поняття культури педагогічного спілкування не ви/
черпується вищенаведеними комунікативними якостями та вмін/
нями. На думку І. О. Зимньої, це комплексне поняття, що містить
передусім особистісну культуру тих, хто спілкується. У ній дуже
важливими є такі компоненти:

— високий рівень загальної культури;
— культура мислення;
— культура мовних засобів і способів формування та формулю/

вання думки;
— культура педагогічного впливу, що викликає адекватну ре/

акцію учня у відповідь;
— культура прогнозування реакції партнера зі спілкування 

у відповідь;
— культура слухання;
— культура підтримання спілкування;
— культура виправлення помилкової дії [18].
До того ж вчитель має володіти знаннями глибинних зако/

номірностей комунікації і розвитку психіки дитини, що зумовлю/
ють характер педагогічного спілкування і, зрештою, визначають
його культуру.

Культура педагогічного спілкування передбачає не тільки на/
явність у вчителя психолого/педагогічних знань, а й всебічний
розвиток і якнайповніший прояв його особистості у процесі здійс/
нення педагогічної діяльності. Адже особистість, за образним вис/
ловом А. В. Петровського, «випромінює щось на зразок силового
поля» [13], яке перетворює емоційні, вольові й інтелектуальні
процеси в людини, з якою вона вступила в контакт. Це вимагає по/
шуку адекватних методів підготовки майбутнього вчителя до
спілкування з учнями, навчання спілкування.
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Підсумовуючи, наголосимо: для успішного вирішення педаго/
гічних завдань, для особистісного і комунікативного розвитку
школяра має забезпечуватися в навчально/виховному процесі оп/
тимальна організація педагогічного спілкування. Таке спілкуван/
ня базоване на гуманістичних позиціях його учасників, має форму
навчального співробітництва між учителем і учнями, передбачає
діалогічність взаємодії педагога і його вихованців, якій завжди
властивий міжособистісний, суб’єкт/суб’єктний характер і яка
свідчить про культуру їхнього спілкування.

Отже, до особистості майбутнього педагога поставлена низка
важливих вимог. Без задоволення цих вимог неможливо стати ви/
сококваліфікованим педагогом. Ці вимоги належать до психології
діяльності та спілкування педагога, до його здібностей, до його
знань, навичок і вмінь, потрібних для навчання та виховання ді/
тей. Успішна педагогічна діяльність неможлива не тільки без спе/
ціальних знань у тій галузі, якої вчитель навчає людей, без профе/
сійного володіння різними методами навчання і виховання дітей,
любові до них, а й без високого рівня загальної та комунікативної
культури.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Формирмирующая роль деятельности в становлении человека
не поддается сомнению. В работе рассмотрены актуальные во9
просы обеспечения надежности деятельности.

There is no doubt that activity plays a crucial role in human forma9
tion. The article reviews pressing questions of how to ensure activity
reliability.

В останнє десятиліття проблема професіоналізму стала предме/
том пильного розгляду психологічної науки з огляду на формую/
чу роль діяльності в розвитку психіки людини, а також на те, що
поняття «професіоналізм» може бути розкрите тільки в межах
продуктивної професійної діяльності.
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Накопичені сучасною теорією і практикою психологічної на/
уки теоретичні й емпіричні матеріали можуть слугувати відправ/
ною точкою для розроблення інтегрального підходу до професіо/
налізму як психологічного феномену. В інженерній психології це
роботи Г. С. Никифорова, в яких розглядається проблема само/
контролю й надійності професійної діяльності, В. А. Бодрова, що
присвячені проблемі формування особистості професіонала, 
Ю. К. Стрєлкова, предметом дослідницької уваги якого постають
проблеми операціонально/значеннєвої структури професійного
досвіду, помилок у діяльності досвідченого фахівця тощо. У пси/
хології діяльності отримали своє висвітлення проблеми професій/
ного самовизначення (Є. О. Климов), системогенезу професійної
діяльності (В. Д. Шадріков), особистісного адаптаційного потен/
ціалу (А. Г. Маклаков), професійної адаптації й професійного дов/
голіття, ризику у трудовій діяльності, стилю професійної діяль/
ності (В. А. Толочек) тощо.

За всієї розмаїтості підходів дослідники пов’язують професіона/
лізм людини з реалізацією нею внутрішніх і зовнішніх потенцій 
у процесі діяльності. Для успішного освоєння й виконання профе/
сійної діяльності, особливо в несприятливих (екстремальних, неор/
динарних, нетипових тощо) умовах, людина змушена вдаватися до
використання внутрішніх ресурсів. Зазначені ресурси використо/
вуються людиною як для одержання корисного результату, так 
і для компенсації несприятливих впливів середовища.

Наявні до теперішнього часу теоретичні розробки й накопичені
емпіричні дані по різних видах професійної діяльності дають мож/
ливість говорити про істотне просування на шляху до пізнання сут/
ності професіоналізму як психологічного феномену. Але завдання
розкриття механізмів формування та розвитку професіоналізму
суб’єкта діяльності, вплив на становлення людини як професіона/
ла, її психологічної надійності ще вимагають свого вирішення.

Сформована ситуація у психології вимагає створення інтег/
рального підходу до професіоналізму та професійної діяльності
людини. Істотним внеском у створення такого підходу можуть
стати здобутки інженерної психології, яка накопичила за свою
піввікову історію великий арсенал теоретичних концепцій, кате/
горій, методів і методик, що можуть бути поширені на чималий
спектр професійних діяльностей.

Основні аспекти пропонованого інтегративного підходу до про/
фесійної діяльності і професіоналізму суб’єкта діяльності можна,
на наш погляд, звести до таких положень.
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Методологічним принципом має постати сполучення антропо/
центрічної, природничо/наукової, техніко/технологічної парадигм
з урахуванням культурно/історичного підходу, що дасть змогу по/
єднувати гуманітарні цінності з якісно/кількісними моделями 
й алгоритмічними технологіями. Відповідно до цих парадигм про/
фесіонал розглядається як суб’єкт діяльності, що здійснює свідо/
му, цілеспрямовану діяльність. При цьому всі компоненти діяль/
ності оцінюються в людському відношенні, оцінки ґрунтуються
на вимірах, гіпотези статистично доводяться, а правила формулю/
ються до чітких приписань, що дають можливість проектувати
діяльність і готувати професіоналів.

Теоретичну основу пропонованого підходу має становити су/
купність психологічних концепцій, що продемонстрували свою
дієвість при вивченні окремих аспектів професіоналізму й профе/
сійної діяльності, серед яких:

1) концепція діяльності як цілеспрямованої відкритої системи
й людини як суб’єкта діяльності, що реалізує й розвиває свій
потенціал у процесі діяльності;

2) концепція інформаційних і концептуальних моделей;
3) трансформаційна теорія навчання;
4) концепції впливу екстремальних умов;
5) концепція забезпечення професійної надійності людини;
6) концепції вимог до властивостей людини/професіонала, про/

фесійного відбору, тренажерної підготовки й спеціальної реабі/
літації людей після напруженої й небезпечної професійної
роботи;

7) концепція збереження здоров’я й професійного довголіття;
8) концепція проектування діяльності, а також низка інших

концепцій.
Аналіз літератури, що присвячена різнобічним аспектам проб/

леми надійності професійної діяльності людини, показує, що
проблеми професійного потенціалу особистості, психологічної на/
дійності професійної діяльності розкриваються через вивчення со/
ціально/психологічного аспекту (особистісного потенціалу). При/
чому соціально/психологічні особливості потенціалу особистості
як багаторівневого й багатокомпонентного утворення конкретизу/
ються в понятті особистісного потенціалу.

Поняття «професійно/особистісний потенціал» орієнтоване на
розгляд людини як цілісного суб’єкта професійної діяльності.
Цілісність у цьому разі означає здатність до самоперетворення та
саморозвитку, що характеризує дієву позицію суб’єкта діяльності,
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спрямовану на творче самовираження; повноту особистісних влас/
тивостей і якостей фахівця, що забезпечують у системній сукуп/
ності його здатність виступати в ролі суб’єкта професійної діяль/
ності; єдність структурних елементів особистісного потенціалу
фахівця, що залежить не стільки від якого/небудь одного елемен/
та, скільки від способу їх інтеграції. Цей процес протікає анало/
гічно розвитку будь/якої інтегральної здатності особистості, тобто
на основі єдності загальних (індивідуально/типологічних, інте/
лектуальних), спеціальних (кваліфікаційних, професіональних)
особистісних властивостей.

Взаємозв’язок поняття потенціалу з категорією розвитку зу/
мовлює його системну природу. Системний аналіз в такому разі
має здійснюється у трьох площинах дослідження: предметної
(компонентно/структурної), що припускає вивчення, з одного бо/
ку, складу компонентів, а з іншого боку — зв’язків між компонен/
тами системи; функціювання (зовнішнє й внутрішнє); історичної
(дослідження генези системи та прогнозу її розвитку).

Компонентно/структурний аналіз дає змогу розглянути особис/
тісний потенціал фахівця як дворівневу біосоціальну систему, що
складається у процесі перетворення в онтогенезі наявних природ/
них особливостей особистості у професійні здатності. При аналізі
професійно/особистісного потенціалу в історичній (генетично/про/
гностичної) площині доречним буде, гадаємо, звернутись до функ/
ціонально/генетичного підходу вивчення здатностей (Є. П. Ільїн,
В. Д. Шадріков), виходячи з того, що професійні здатності 
у структурі особистісного потенціалу фахівця розвиваються на ос/
нові природних особливостей. При цьому соціально/професійні
особливості середовища можуть як сприяти розкриттю професій/
них здатностей, формуванню пов’язаних з ними професійно важ/
ливих якостей, спрямованості, психологічної надійності, так 
і діяти протилежно.

Характерні особливості системи загалом виступають системо/
утворюючою основою, що поєднує складові елементи як відносно
однорідні, і передбачають наявність більш широкої системи, в яку
входить ця конкретна система. Для особистісного потенціалу
більш широкою системою є, по/перше, професійна діяльність 
і, по/друге, фахівець як носій потенціалу. Системоутворюючою
ознакою є професійна спрямованість і психологічна надійність,
що визначають напрям, глибину й успішність становлення та роз/
витку особистісного потенціалу.
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Генеза і структурний аналіз особистісного потенціалу профе/
сіонала дають підстави для розуміння механізму його функцію/
вання. Так, зовнішнє функціювання забезпечується входженням
особистості у професійну діяльність, у той самий час потенціал ха/
рактеризує не тільки особистість, але й особливості соціального
середовища, в якій здійснюється професійна діяльність. Таким
чином, зовнішнє функціювання професійно особистісного потен/
ціалу фахівця визначається взаємодією соціального середовища,
професійної діяльності з особистістю фахівця, її формування 
в умовах конкретного підприємства тощо.

Внутрішнє функціювання елементів, що утворюють потенціал,
забезпечує процес безперервного професійно зумовленого розвит/
ку особистості, її переходу від однієї стадії професіоналізації до
іншої. На думку А. В. Запорожцевої, в межах окремої стадії роз/
витку відбувається накопичення якісно нових елементів, які ут/
ворять, у свою чергу, потенційний резерв розвитку. Відмітимо
при цьому, що потенційна сфера, яка накопилась у межах однієї
стадії на базі узагальнення й перетворення структур попереднього
рівня відкриває можливість розвитку особистості фахівця в різ/
них напрямах і створює водночас детермінанти реалізації лише
деяких із цих напрямів.

Звернемо увагу і на той факт, що цілісне розкриття феномену пси/
хологічної надійності професіоналу стає неможливим без урахування
негативних факторів, що впливають на особистість професіонала,
зокрема і на її здоров’я. Незаперечним є факт, що постійне нервове
напруження, стомлення оцінюються як найнегативніші фактори
професійної діяльності з огляду на їх вплив на здоров’я. Разом 
з тим до суб’єкта професійної діяльності висуваються певні вимо/
ги щодо надійності виконання останньої. Серед джерел психо/
логічної ненадійності називають такі, що пов’язані з порушення/
ми в саморегуляції психічних станів, з недостатньою виразністю
певних рис особистості. Надійність професійної діяльності перед/
бачає безпомилкове виконання людиною покладених на неї про/
фесійних обов’язків (функцій) протягом певного часу й при зада/
них умовах діяльності. Досягнення безпомилкового й своєчасного
виконання дій та діяльності загалом є результатом нормального,
здорового функціювання різних підсистем організму та психіки
людини. Професіонал, який володіє професійно важливими якос/
тями і кваліфікацією, може виявитися професійно ненадійним,
насамперед психологічно.

діяльності молодих спеціалістів Розділ ІІІ



322

На психологічну надійність професійної діяльності людини піс/
ля попередньої підготовки та первинної адаптації зазвичай вплива/
ють найрізноманітніші фактори. До найважливіших з них можна
віднести мотивацію до здійснюваної діяльності, пережиті у процесі
діяльності негативні функціональні стани (перевтомлення, моно/
тонія, стрес тощо), психологічний клімат у колективі тощо. Осно/
ву ж надійності особистості професіонала становлять певні риси
характеру, до яких належать: самоконтроль, відповідальність,
почуття обов’язку, дисциплінованість, адекватна самооцінка, во/
льові якості й самовладання.

І навпаки, серед можливих причин ненадійних дій суб’єкта
професійної діяльності, найпоширенішою є динаміка розкриття
працездатності, характеристика її основних фаз (адаптації, стій/
кої працездатності і її спаду).

Для фази адаптації характерні певні витрати часу на досягнен/
ня безпомилковості, точності та швидкості виконуваних дій, тоб/
то перехід у фазу стійкої працездатності.

Настання третьої фази супроводжується спадом працездатності
через стомлення. Цей психічний стан є одним із найпоширеніших
у практиці професійної діяльності. Стійке перебування в ньому
становить серйозну загрозу соматичному і психічному здоров’ю.
Характерні ознаки його прояву полягають у такому.

Загальне зниження працездатності усвідомлюється людиною
як неможливість продовжувати свою діяльність належним чином.
Виникаюча через стомлення неуважність знаходить вираження 
у звуженні обсягу уваги, погіршенні її переключення і розподілу.
Утруднення в сенсорній царині зводяться до збільшення абсолют/
них і диференціальних порогів чутливості. У моторній сфері стом/
лення викликає порушення ритму, точності й координації рухів.
Збільшується час простої сенсомоторної реакції та реакції вибору.
Знижуються показники короткочасної пам’яті, темп мислення,
точність і швидкість утворення логічних взаємозв’язків. У цілому
відзначається погіршення якості розумової роботи. Знижується
ефективність самоконтролю і, відповідно, зростає кількість по/
милкових дій. У стані стомлення погіршуються характеристики
вольових якостей особистості, а саме: рішучості, наполегливості,
витримки. Зрозуміло, що вимір стомлення являє собою завдання
виняткової практичної важливості.

Водночас є очевидним, що для цілісного вивчення феномену
психологічної надійності професіонала тільки механізму погодже/
ності зовнішніх і внутрішніх детермінант недостатньо. Провідним
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чинником постає взаємодія регуляторних систем, відповідальних
за саморегуляцію поведінки, діяльності та психічного стану.

Розглядаючи роль саморегуляції в розвитку психологічної на/
дійності особистості професіонала, можна сказати, що саморегуля/
ція є системоутворюючим фактором цілісності суб’єкта професій/
ної діяльності, тобто суб’єкт діяльності не розподіляє спрямування
зусиль на регуляцію або діяльності, або власного стану. Високий
рівень взаємодії регуляторних систем професійної діяльності та
психофізіологічного стану забезпечує сприятливі функціональні
стани, які, у свою чергу, сприяють успішному протистоянню дії
несприятливих факторів професійного середовища, та розвиток
особистості професіонала.

Ще одним фактором психологічної надійності професіонала 
є глибина і зміст переживань, труднощів і свого ставлення до них.
Особливе значення для людини в її протидії труднощам і стресо/
генним впливам професійного середовища має ієрархія потреб,
які людина може задовольнити у свій роботі і які вона переживає
найбільше, а також ієрархія цінностей, якими вона скеровується.
Саме ці фактори визначають спрямованість саморегуляції на вико/
нання діяльності внаслідок погіршення стану або на оптимізацію
свого стану ціною зниження ефективності й надійності діяльності.
В екстремальних (незвичайних, нетипових, нештатних тощо) си/
туаціях при певному рівні розвитку особистісних і професійних
якостей ефективність і надійність діяльності починають більшою
мірою визначатися вищими потребами, іншою базовою системою
цінностей. Так, огляд літератури показує, що найпоширенішими
видами ставлення людини до професійної діяльності є оцінні, зна/
ченнєві й ціннісні. Оцінне ставлення виконує функції виокрем/
лення ціннісних властивостей об’єктів, вираження суб’єктивного
ставлення людини до дійсності, регуляції поведінки і діяльності
(Н. А. Батурін). Психологічні дослідження стійких позитивних 
і негативних ставлень людини до професії здійснювались у зв’яз/
ку з особливим сприйняттям людиною своєї роботи; з продук/
тивністю, надійністю і успішністю діяльності; зі специфікою її
психічної регуляції; з розвитком у неї професійно важливих яко/
стей, особистості загалом; з ідентифікацією людини з професією.
Разом з тим дослідницька стратегія редукції до полярних оцінок
безлічі емпіричних конкретних ставлень суб’єктів до своєї про/
фесії висвітила той факт, що однакове за знаком оцінне ставлення
може базуватися на різні за змістом професії, що задовольняють
потреби у діяльності.
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Ще однією складовою частиною психологічної надійності осо/
бистості професіонала є «Я/концепція», у співвідношенні до пред/
мета нашого розгляду — професійна «Я/концепція». Професійна
«Я/концепція» розглядається дослідниками як система уявлень
людини про себе як про суб’єкта професійної діяльності. У ній лю/
дина узагальнює уявлення про себе в різноманітних стосунках,
що реалізуються нею впродовж усього її професійного шляху. Уяв/
лення про себе як про суб’єкта професійної діяльності відбиває
конкретні риси людини, співвіднесені нею з характеристиками
професійної діяльності, статусно/посадовими позиціями. Взаємо/
дія зазначених компонентів в цілісній «Я/концепції» визначають/
ся реальними відносинами людини, конкретними життєвими об/
ставинами, місцем професії в житті людини і місцем самої людини
у професії. Під цим кутом зору виокремлюються дві лінії подальшо/
го дослідження феномену психологічної надійності професіонала,
одна з яких притаманна початковій стадії формування професійної
«Я/концепції», тобто на початковому етапі освоєння професійної
діяльністі, і передбачає перехід особистості на наступний етап про/
фесіоналізації.

Інший вектор становлення психологічної надійності особис/
тості професіонала полягає в небажанні суб’єкта діяльності, який
вже має певний досвід успішної діяльності, змінювати ні себе, ні
свою діяльність. Таке ставлення викликає низький рівень емо/
ційної стабільності, підвищену чутливість до негативних впливів,
накопичення негативних переживань, болісну реакцію на ситуа/
ції, що зачіпають їх самоповагу.

Критерієм сформованої професійної «Я/концепції» постає в цьо/
му разі соціально/психологічне самопочуття особистості профе/
сіонала.

Під соціально/психологічним самопочуттям розуміють емоцій/
но/оцінне ставлення особистості до здійснюваної діяльності та
власного становища, іншими словами, соціально/психологічне са/
мопочуття — це інтегральна характеристика, що відбиває рівень
психологічної комфортності, ступінь врівноваженості, збалансова/
ності і гармонійності внутрішнього стану професіонала. Вивчення
означеного критерію стає можливим переважно за допомогою непря/
мих індикаторів, таких, як оцінка суб’єктом задоволеності своєю
професійною діяльністю (у цілому та різних її аспектах), рівень
оптимістичності в оцінках перспектив, самооцінки настрою та
психологічного стану.
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Підсумовуючи огляд напрямів дослідження психологічної
надійності професіонала, констатуємо, що попри достатню кіль/
кість досліджень, присвячених вивченню окремих її складових,
питання основ її формування, в межах теоретико/екперименталь/
них досліджень, залишається відкритим і становить окрему пер/
спективну лінію досліджень.
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РОЗВИТОК ЦІННІСНО9СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МОЛОДІ ПІД
ВПЛИВОМ НАВЧАЛЬНО9СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статье рассматриваются изменения в развитии ценностно9
смысловой сферы курсантов и молодых офицеров в условиях воен9
но9профессионального становления. В результате исследования
выявлено, что в ценностно9смысловой сфере курсантов приори9
тет ценностных ориентаций изменяется в зависимости от кур9
са обучения. В профессиональном самосознании курсантов проис9
ходит наибольшее количество изменений на протяжении первых
двух лет обучения, вектор ценностных ориентаций будущих офи9
церов изменяет акцент от общественно направленных к лично9
стно9эгоистичным.

The article reviews changes in axiological and semantic system of
cadets and young specialists in terms of military and professional
development. It was discovered that in cadets’ axiological system val9
ues priority changes according to the year of study. The larger per9
centage of changes in cadets’ professional identity takes place during
the first two years of study, value orientation vector of future officers
changes from socially oriented to personal and egocentric.

Наразі в умовах формування нового українського суспільства,
переходу до ринкової економіки відбувається неминуча трансфор/
мація значущих для людини цінностей, мотивів, професійних по/
зицій та переконань — як можливий шлях конструктивної ак/
тивізації професійної реалізації особистості. Означені суспільні
зміни торкаються життєдіяльності і віськової організації.

Інтереси захисту національної безпеки України, її територіальної
цілісності та суверенітету, тенденції в розвиткові збройної боротьби
на сучасному етапі, перехід Збройних сил України до професійної
армії ставлять високі вимоги до суб’єкта професійної діяльності —
офіцера. По/новому поставлені питання його військово/професійної
підготовки, які пронизують усі галузі суспільного життя і проекту/
ються як на духовно/психологічну, так і професійно/практичну сфе/
ру кожного окремо взятого військовослужбовця, формують соціаль/
не замовлення і престиж професії офіцера.
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Серед основних рис, що відрізняють майбутніх офіцерів від ін/
ших соціальних груп, можна назвати патріотизм, орієнтацію на
соціальний і професійний престиж, здоровий службовий кар’єризм,
активну взаємодію з різними соціальними і військово/професійни/
ми утвореннями, пошук сенсу життя, прагнення до самоактуалі/
зації у службово/бойовій і військово/професійній діяльності зага/
лом [1; 5; 10–15; 17]. У цьому контексті успішність професійної
реалізації особистості на її життєвому шляху, на нашу думку, за/
лежатиме від розвитку означених якостей і, насамперед, від тако/
го особистісного утворення, як професійне самовизначення в об/
раній сфері діяльності.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Першим кроком до
успішної професійної діяльності є професійне самовизначення.
Наразі дослідженню цього феномену присвячено значний обсяг
наукових робіт [1; 3; 4; 5; 8; 9; 12; 15 та ін.], в яких стверджу/
ється, що його центральною ланкою є акт вибору професії, який
свідомо здійснює особистість, спираючись на свої ціннісні й смис/
лові спрямування.

Разом з тим, унаслідок недостатньої просвітницької та профорі/
єнтаційної роботи молоді люди, які вступають до вищого навчально/
го закладу, зокрема й до військового, мають фрагментарні, повер/
хові, а інколи й помилкові уявлення щодо майбутньої професійної
діяльності [1; 7; 12; 13; 14 та ін.], оскільки питанням розроблення
науково обґрунтованих психодіагностичних способів оцінки війсь/
ково/професійного самовизначення майбутніх офіцерів до діяльнос/
ті в особливих умовах та в умовах ризику приділялась недостатня
увага. Недостатня розробленість згаданих питань у системі підготов/
ки офіцерських кадрів, насамперед у ВВНЗ, викликає певний на/
уковий інтерес до дослідження цієї проблематики.

Постановка завдання. Нами показано, що під час набуття фаху
курсантами в останніх відбувається істотна зміна самосвідомості,
спрямованості особистості, інформативності та інших сторін індиві/
дуальності [10–13]. За таких глибинних змін курсант переборює
кризи розвитку й відчуває потребу в додатковій психологічній під/
тримці. Ці зміни є підґрунтям для виокремлення відповідних етапів
військово/професійного самовизначення (ВПС). Нами також доведе/
но, що на різних курсах процес актуалізації професійного потенціа/
ла з метою його ефективного використання відбувається по/різному
залежно від індивідуальних особливостей: когнітивної складності 
в оцінюванні визначених життєвих цілей і цінностей, оцінюванні
труднощів професійної реалізації, широкого спектра особистісних
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властивостей, домінування мотивації досягнення успіху у професій/
ній діяльності чи мотивації уникнення невдач.

Продовжуючи розгляд динаміки ВПС у курсантів на різних
етапах навчально/службової діяльності, основним завданням ми
ставимо вивчення змін у ціннісно/смисловій сфері досліджува/
них, які також значною мірою будуть впливати на розвиток про/
фесійного становлення майбутніх офіцерів.

Результати дослідження змін у структурі ВПС (когнітив�

ний компонент). Внаслідок проведених нами досліджень виявле/
но, що під час навчання у курсантів на основі усвідомлення себе як
суб’єкта професійної діяльності відбуваються значні зміни у про/
фесійній самосвідомості, професійній мотивації і баченні життє/
вих перспектив [13]. У динаміці ВПС курсанта окреслено два цик/
ли, де на першому здійснюється адаптація до навчально/службової
діяльності і уточнення ВПС на підставі усвідомлення вже зробле/
ного вибору професії. Другий цикл належить до ціннісно/смисло/
вої сфери, де здійснюються стабілізація ставлень і набуття ресурсів
(спеціалізація) до військово/професійної діяльності. Власне, почи/
наючи з 3/го курсу, ми можемо говорити про початок значущих
зрушень у ціннісно/смисловій сфері досліджуваних [12; 13].

Для уточнення динаміки ВПС курсантів нами вивчалося ставлен/
ня останніх до таких професійних цінностей через їх ранжування:

1) одержувати високий заробіток;
2) досягти високого статусу в суспільстві, визнання довкільців;
3) виявляти творчу ініціативу, повною мірою розкрити свої здіб/

ності;
4) працювати у сприятливих умовах;
5) приносити максимальну користь суспільству;
6) реалізувати свої фізичні можливості, вольові якості;
7) мати достатньо часу і сил на дозвілля.
Виявлені пріоритети ціннісних орієнтацій груп курсантів за/

лежно від курсу навчання наведені в таблиці. Пояснити отримані
результати опитування курсантів можна, виходячи з логіки на/
вчально/службового процесу у ВВНЗ. Ціннісні уявлення мають
свою структуру залежно від віку, статі, рівня освіти, життєвого 
і професійного досвіду [2]. При вступі до військового інституту
майбутній офіцер керується загальнолюдськими цінностями й го/
товий принести максимальну користь членам своєї навчальної
групи (курсу), оскільки тільки в такий спосіб можна завоювати
авторитет, повагу товаришів і командирів. Разом з процесом адап/
тації курсантів до навчального процесу, військового колективу та
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розпорядку дня важливого значення курсанти І курсу надають
питанням навчально/службової діяльності.

Отримані нами результати свідчать про тривалу за часом перебу/
дову ціннісної сфери особистості. Усвідомлення потреби у викорис/
танні часу навчання у військовому інституті для реалізації своїх
фізичних і інтелектуальних здібностей, розвитку творчого потен/
ціалу є досить стабільним упродовж усього періоду навчання.

На ІІІ курсі курсанти переходять до наступного циклу ВПС, що
підтверджує відсутність кореляційної залежності між розподілом
пріоритетів у цінностях 1/го і 3/го років навчання, і, навпаки,
засвідчує наявність коефіцієнта кореляції на рівні високої значу/
щості (r = 0,76) між показниками 3/го і 5/го років навчання.
Взаємозалежність ціннісних орієнтації ІІІ–V курсів висока, що дає
змогу зробити висновок про стійкість ціннісної сфери особистості 
в цей період. Цей етап навчання характеризується прагненням досяг/
ти високого статусу в суспільстві й одержати визнання довкільців.

До V курсу акцент ціннісних орієнтацій зміщується на потребу
в одержанні високої заробітної плати. Коефіцієнт кореляції, за
Спірменом між номером курсу навчання і важливістю одержання
високого заробітку складає r = 0,41. Ця тенденція може залежати
не тільки від соціально/економічного становища курсантів, а й до
студентів цивільних ВНЗ. У студентів плани щодо добре оплачу/
ваної роботи поступово зростають від курсу до курсу, як і плани,
що стосуються досягнення майстерності у професії [11]. Отже,
ціннісні орієнтації суб’єктів ВПС становлять складні системи, 
в яких поряд з відносно стабільними і загальновживаними скла/
довими є і такі, що змінюються залежно від курсу навчання.

Значущість тієї чи іншої сторони професії для суб’єкта визна/
чається не тільки його ціннісними орієнтаціями, ідеалами, схиль/
ностями як такими, але й особливостями того етапу професійного
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Зміна ціннісних переваг майбутніх офіцерів
Суб’єкт ВПС 

(N = 137)
Номер професійних цінностей 

1 2 3 4 5 6 7

Абітурієнти, % 3,74 7,48 4,67 0,93 11,21 6,54 0,00

І курс, % 3,74 4,67 3,74 9,35 6,54 6,54 0,00

ІІкурс, % 5,61 5,61 0,93 0,93 0,00 6,54 0,93

ІІІ курс, % 11,2 14,9 4,67 3,74 1,87 6,54 3,74

V курс, % 19,6 8,41 3,74 6,54 3,74 6,54 5,61
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самовизначення, на якому він перебуває, функціонально/цільови/
ми характеристиками цього етапу й пов’язаними з ними особли/
востями самосприйняття [9; 14].

Зміни, які відбуваються у структурі ВПС курсанта, дуже міцно
взаємопов’язані з наближенням часу закінчення ВВНЗ. Фактор
часу суттєво впливає не тільки на ціннісні орієнтації. Отже, ми
спостерігаємо залежність про зміну значущості для курсанта май/
бутньої професійної діяльності залежно від наближення часу ви/
пуску, що неминуче впливає на розвиток його ВПС (рис. 1).

Особливої уваги заслуговує процес планування курсантами май/
бутньої професійної діяльності. Характерно, що найближча, середня
і віддалена перспективи найчастіше згадуються першокурсниками
і п’ятикурсниками, що, насамперед, пов’язано зі зміною соціальної
ситуації розвитку. Третьокурсників більше хвилює планування на
все життя. Далека перспектива (до 10 років) виникає у планах де/
далі рідше від курсу до курсу. Результати проведеного опитування
підтверджують висновок про визначення ІІІ курсу навчання з усієї
вибірки обстежуваних як найбільш значущого для майбутнього
офіцера, що свідчить про кардинальну перебудову сформованих
раніше структурних компонентів ВПС.

Аналіз емпіричних даних щодо оцінки таких важливих складо/
вих цілепокладання, як «Результат», «Процес», «Мета» (за методи/
кою Д. О. Леонтьєва) свідчить про значні розбіжності в оцінці між
суб’єктами ВПС. Як видно з рисунка, найвищі показники за всіма
шкалами мають місце у абітурієнтів, які сприймають життя як ці/
каве, захоплююче, сповнене надіями і цікавими справами. Подібні
тенденції спостерігаються і за шкалами «Результат» і «Цілі». За пе/
ріод службово/навчальної діяльності і служби у військах у курсантів
і молодих офіцерів показники набувають тенденції до зниження. Це
свідчить, що військово/професійне середовище не сприяє реалізації
професійного покликання, реалізації життєвих цілей і інтересів.
Військовослужбовці більшою мірою не бачать можливості керувати
зовнішніми обставинами і подіями, що впливають на перебіг вій/
ськово/професійної діяльності.

У контексті професійного самовизначення і розвитку його склад/
ників потрібно зазначити, що військово/соціальне середовище недо/
статньо сприяє посиленню професійної ідентичності, а водночас і го/
товності до виконання службових завдань, насамперед, в особливих
умовах та умовах ризику. Урахування зміни у життєвих орієнта/
ціях у ВПС курсантів може бути використано у процесі психокорек/
ційної роботи фахівців/психологів.
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Висновок. За результатами дослідження ціннісно/смислової
сфери досліджуваних виявлено, що у ціннісно/смисловій сфері
курсантів пріоритет ціннісних орієнтацій змінюється залежно від
курсу навчання. У професійній самосвідомості курсанта відбу/
вається найбільша кількість змін упродовж перших двох років
навчання; вектор ціннісних орієнтації майбутніх офіцерів змінює
акцент від суспільно спрямованих (1/й і 2/й роки навчання) до осо/
бистісно/егоїстичних (4/й і 5/й роки навчання). Переломним 
у професійному становленні є ІІІ курс, що пов’язаний з прагнен/
ням досягти високого статусу в суспільстві й одержати визнання
довкільців. До V курсу акцент ціннісних орієнтації зміщується на
потребу в одержанні високої заробітної плати.

Оцінювання емпіричних даних щодо оцінки таких складових
цілепокладання, як «Результат», «Процес», «Мета» свідчить про
значні розбіжності в оцінці між суб’єктами ВПС. За період служ/
бово/навчальної діяльності і служби у військах у курсантів і моло/
дих офіцерів показники мають тенденцію до зниження, а це свід/
чить, що військово/професійне середовище не сприяє реалізації
професійного покликання, реалізації життєвих цілей та інтересів.
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Рис. 1. Зміни значеннєвого поля смисложиттєвих орієнтацій
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СОЦІАЛЬНО9ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО9
ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статье рассматриваются социально9психологические особен9
ности военно9юридической деятельности (общественный харак9
тер военно9юридической деятельности, правовая регламентация
военно9юридической деятельности, властный характер полномо9
чий военного юриста, экстремальность условий военно9юридичес9
кой деятельности, продиводействие со стороны заинтересован9
ных лиц, нестандартный, творческий характер профессиональной
деятельности военного юриста, самостоятельность, независи9
мость деятельности военного юриста).

The article is devoted to social9psychological peculiarity of milita9
ry9juridical activities, (social character of this peculiarity, legal reg9
lamentation of its, its extreme conditions, etc.).

Актуальність теми статті випливає з того, що військово/юри/
дична діяльність є різновидом правоохоронної діяльності, яка
здійснюється органами правосуддя, прокурорського нагляду, юс/
тиції, із властивими їй особливостями, які визначаються змістом
та завданнями діяльності Збройних сил України. Знання цих
особливостей потрібне офіцеру/юристу для того, щоб кваліфікова/
но вирішувати свої завдання, бути готовим до подолання трудно/
щів, які виникають у роботі, уміти справлятися з психофізіоло/
гічними перевантаженнями, що пред’являють підвищені вимоги
до його психіки.
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Виходячи з актуальності статті, метою дослідження є вивчення
соціально/психологічних особливостей військово/юридичної ді/
яльності — таких, як: суспільний характер військово/юридичної
діяльності, правова регламентація військово/юридичної діяльності,
владний характер повноважень військового юриста, екстремаль/
ність умов військово/юридичної діяльності, протидія зацікавле/
них осіб, нестандартний, творчий характер професійної діяльнос/
ті військового юриста, самостійність, незалежність діяльності
військового юриста.

Завдання дослідження передбачають:
1) провести теоретичний аналіз військово/юридичної діяль/

ності як різновиду правоохоронної діяльності в Збройних си/
лах України та інших військових формуваннях;

2) визначити роль соціально/психологічних особливостей вій/
ськово/юридичної діяльності та їх вплив на особистість офі/
цера/юриста в процесі виконання ним посадових обов’язків.

На основі мети і завдань дослідження можна сформулювати
такі основні гіпотези:

1. Урахування соціально/психологічних особливостей військо/
во/юридичної діяльності потрібне офіцеру/юристу для того, щоб
бути готовим до подолання труднощів, які виникають у роботі,
уміти справлятися з психофізіологічними перевантаженнями, що
пред’являють підвищені вимоги до його психіки.

2. Психологічний аналіз військово/юридичної діяльності, крім її
соціально/психологічних особливостей, охоплює також її струк/
турні утворення (підструктури діяльності). Виокремлення цих
структурних утворень діяльності військового юриста дає змогу роз/
робити професіограму військово/юридичної діяльності (опис різних
об’єктивних характеристик діяльності та її вимог до індивідуальних
особливостей людини), визначити психограму (професійно значущі
властивості) особистості військового юриста і в кінчевому підсумку
створити надійну систему добору на військово/юридичну службу.

Теоретичний аналіз військово/юридичної діяльності визначаєть/
ся, у першу чергу, такими науковими підходами: Васильєва В. Л. [1],
В. В. Романова [2], М. І. Еникєєва, О. Л. Кочеткова [3; 4], Ю. В. Чу/
фаровского [5] на загальнотеоретичне підґрунтя юридичної діяль/
ності загалом та військово/юридичної діяльності зокрема; погляди
О. В. Дулова та О. Р. Ратінова [6; 7] на специфіку діяльності слід/
чих у судовій психології.

Розглядаючи таку соціально/психологічну особливість військово/
юридичної діяльності, як її суспільний характер, треба зазначити,
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що військові юристи, які перебувають на різних посадах у системі
органів військової юстиції, ведуть боротьбу з різними зазіханнями
на безпеку України, боєздатність і боєготовність Збройних сил Ук/
раїни, військову дисципліну і встановлений порядок несення вій/
ськової служби, спрямовуючи всю свою діяльність на зміцнення
законності і правопорядку у військах, на охорону прав і свобод
військовослужбовців, членів їхніх родин, робітників та службов/
ців Збройних сил України та інших громадян, а також на охорону
прав і законних інтересів військових частин, установ, організацій
системи Міністерства оборони України.

Своєю діяльністю військові юристи сприяють вихованню війсь/
ковослужбовців у дусі точного і неухильного виконання Конститу/
ції та законів України, військової присяги і військових статутів.

Оскільки в цілому діяльність військових юристів впливає на
суспільну думку, будь/яке поспішно прийняте, недостатньо про/
думане, помилкове рішення, будь то рішення слідчого військової
прокуратури, військового прокурора чи військового судді, нега/
тивно позначається на авторитеті органів, які вони представля/
ють. Усе це не може не впливати на свідомість військового юрис/
та, актуалізуючи в нього почуття відповідальності, підвищуючи
не тільки правову, але і моральну відповідальність за свої дії, фор/
муючи соціальну установку, спрямовану на непримиренну бо/
ротьбу з будь/якими протиправними проявами в ім’я підтримки
порядку і законності у Збройних силах України та інших військо/
вих формуваннях.

Наразі завдання полягає в тому, щоб ще більше підвищити від/
повідальність кадрів правоохоронних органів, зокрема й органів
військової юстиції, щодо їх діяльності, яка пов’язана з практич/
ним застосуванням законів, охороною правопорядку, законних
інтересів громадян України.

У контексті цієї особливості військово/юридичної діяльності не
можна не пам’ятати таке важливе завдання, що стоїть перед вій/
ськовими юристами, — це підтримка авторитету командування,
зміцнення єдиноначальності у військах.

З одного боку, військовий юрист в обсязі наданих йому повно/
важень зобов’язаний реагувати на різні відступи від закону поса/
дових осіб незалежно від їхнього військового звання й посади. 
З іншого боку, його втручання, законне реагування з приводу ви/
явлених порушень законодавства не повинно спричиняти нега/
тивний вплив у цілому на авторитет командування, на сам прин/
цип єдиноначальності.
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На сучасному етапі військовий юрист повинен звернути увагу на
ретельне вивчення норм, які містяться в Кримінальному кодексі
України, оскільки саме вони яскраво ілюструють демократизацію,
що відбувається у Збройних силах України. Вивчення Криміна/
льного кодексу України всіма категоріями військовослужбовців
Збройних сил України є важливим завданням їх правової підготов/
ки. Так, на пропозицію Міністерства оборони України законода/
вець змінив саме поняття військового злочину. Згідно зі ст. 401
Кримінального кодексу, військовими вважаються злочини не лише
проти встановленого законодавством порядку несення військової
служби, як було раніше, але й порядку її проходження.

У Кримінальному кодексі України залишається кримінальна
відповідальність за злочини проти порядку підлеглості, за ухи/
лення від військової служби, недбале ставлення до неї, зловжи/
вання владою, її перевищення та бездіяльність, за умисне чи не/
обережне знищення або пошкодження зброї, військового майна та
його втрату тощо.

Декриміналізовано відповідальність за невиконання наказу 
у разі відсутності тяжких наслідків, за образу підлеглим началь/
ника або начальником підлеглого та самовільну відлучку триваліс/
тю до трьох діб. Диференційовано і навіть посилено кримінальну
відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин
між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості.
Зокрема, в тому разі, коли такі порушення супроводжуються по/
боями чи іншим насильством, мірою покарання може бути арешт
до 6 місяців, тримання в дисциплінарному батальйоні до одного
року та позбавлення волі до 3 років (а не до 2 років, як було рані/
ше). Якщо такі діяння навіть не заподіяли ніяких тілесних ушко/
джень потерпілому, але мали характер знущання або глумління
над військовослужбовцем, покарання посилюється до 5 років поз/
бавлення волі.

Ст. 84 Кримінального кодексу України передбачено, що війсь/
ковослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або
тримання в дисциплінарному батальйоні, у разі визнання їх не/
придатними до військової служби за станом здоров’я звільняють/
ся від покарання.

Основними видами покарання встановлено громадські роботи,
виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців,
арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні,
позбавлення волі та довічне ув’язнення.
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Певний вплив на психіку, свідомість військового юриста робить
правовий характер його діяльності, тобто така соціально/психо/
логічна особливість, як правова регламентація військово/юридич/
ної діяльності. Службові дії військового юриста визначаються на/
самперед положеннями закону.

У більшості випадків законодавцем детально регламентується,
як повинен працювати слідчий, військовий прокурор тощо. Най/
менший відступ їх від своїх службових обов’язків розцінюється
як порушення вимог закону, що спричиняє ту чи іншу відпові/
дальність за недоліки, які виникають під час несення служби.
Крім того, не можна забувати, що правові вимоги, запропоновані
законом до будь/якої посадової особи органу військової юстиції,
нерозривно пов’язані з моральними підвалинами його діяльності.

Ця особливість військово/юридичної діяльності впливає на фор/
мування у військового юриста цільової настанови: у своїх вчинках
керуватися законом і вимагати того самого від інших осіб, бачити
моральні, гуманістичні критерії прийнятих ним рішень.

Військовий юрист (слідчий, військовий прокурор, суддя війсь/
кового суду тощо) є свого роду носієм певної, заданої йому соціа/
льної ролі захисника законності. Це формує в суспільстві, особли/
во в армійських умовах, систему соціальних очікувань стосовно
цього. Перебуваючи у розташуванні військової частини, військо/
вий юрист завжди перебуває на очах у всіх військовослужбовців.
Його поведінка, зовнішній вигляд мимоволі привертають до себе
увагу інших військовослужбовців. Усвідомлення цього викликає
почуття підвищеної відповідальності за свої слова, вчинки, спону/
кає військового юриста здійснювати суворішим контроль за своєю
поведінкою.

Владний характер повноважень військового юриста та інших со/
ціально/психологічних особливостей зумовлений його службовим
становищем. Законодавство України надає працівникам військової
прокуратури, військовим суддям широкі повноваження. Викорис/
тання ними своїх владних повноважень істотно торкається інте/
ресів громадян, їхнього права на особисту свободу, недоторканність
житла, збереження таємниці листування тощо. Однак надання по/
садовим особам органів військової юстиції повноважень припускає
розумне їх використання з урахуванням характеру вчиненого зло/
чину винним, кримінальної ситуації, особистості військовослуж/
бовця, по відношенню до якого застосовують ті чи інші заходи.

Відомо, що найменший відступ від вимог закону щодо викорис/
тання владних повноважень тією чи іншою посадовою особою може
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призвести до тяжких наслідків, завдати серйозної психічної травми
людині та її близьким, негативно вплинути на її авторитет і репу/
тацію серед довкільців, сформувати перекручену суспільну думку
довкола неї.

Крім того, не можна також забувати, що військовий юрист, на
відміну від юристів, які працюють у територіальних органах юсти/
ції, є військовослужбовцем, офіцером, наділеним, окрім відповідно/
го його посадовому положенню процесуальних повноважень, права/
ми й обов’язками, передбаченими загальновійськовими статутами
Збройних сил України. І від того, наскільки уміло він зможе
поєднувати права й обов’язки, зумовлені його посадовим і службо/
вим становищем офіцера, багато в чому будуть залежатимуть і його
ділові відносини з представниками командування частин, в яких
йому доводиться бувати, виконуючи обов’язки служби, з товариша/
ми по службі всередині колективу військової прокуратури, військо/
вого суду, з різними категоріями військовослужбовців.

Процес становлення особистості військового юриста, особливо
слідчих/початківців, показує, що вони не завжди зважають на цю
особливість, забуваючи часом, що вони не тільки є представника/
ми військової прокуратури, що мають право відповідно до закону
по розслідуваних справах давати доручення органу дізнання про
здійснення пошукових, слідчих дій, але ще й офіцерами, які зобо/
в’язані відповідно до статутних положень дотримуватися правил
військової ввічливості, віддання честі тощо.

Важливою особливістю військово/юридичної діяльності є екс/
тремальність умов військово/юридичної діяльності. Робота війсь/
кового юриста проходить безпосередньо у військах. Тому і свої
завдання він вирішує в тих самих умовах, в яких знаходяться і ча/
стина, і підрозділи, що обслуговуються ним. Військовий юрист
разом з ними переносить увесь тягар військової служби, випробо/
вуючи на собі рівною мірою нервово/психічні перевантаження, що
випадають на особовий склад під час навчань, несення військовос/
лужбовцями бойового чергування, участі військ у бойових діях 
і миротворчих операціях.

Багато яскравих прикладів цьому можна знайти у військово/ме/
муарній літературі, у художніх творах, присвячених подіям Вели/
кої Вітчизняної війни, у спогадах її учасників. Наприклад, військо/
вий прокурор 318 стрілецької дивізії А. Б. Франгулов, беручи участь
у прориві оборони супротивника в районі Керчі, із групою бійців
ввірвався в розташування фашистської артбатареї і її знищив. При
штурмі німецького командного пункту А. Б. Франгулов захопив
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прапор супротивника і протягом двох днів із трьома бійцями ут/
римував три дзоти, забезпечуючи вогнем вихід наших підрозділів
до моря.

У березні 1944 р. при форсуванні Південного Бугу військовий
слідчий старший лейтенант І. В. Гнатович, наступаючи з передо/
вими підрозділами, після поранення командира роти взяв на себе
командування підрозділом і керував ним у бою.

Приклади виявленої військовими юристами мужності у склад/
них, екстремальних умовах бойової діяльності військ мали місце
й у післявоєнний період.

У мирний час робота військового юриста, особливо слідчого, час/
то носить екстремальний характер. Причинами цього є: гострий
дефіцит часу при виконанні великого обсягу запланованої роботи,
недостатність інформації за потреби невідкладного прийняття важ/
ливих рішень, підвищена відповідальність за свої рішення, постійна
зміна умов праці, часті порушення звичного розпорядку дня, трива/
ла відсутність відпочинку.

Діяльність військового юриста, особливо у сфері боротьби зі
злочинністю, нерідко викликає протидію осіб, зацікавлених 
у прихованні вчиненого злочину та інших фактів грубих пору/
шень законодавства, а також протидію тих, хто просто не бажає
допомагати органам військової юстиції через низький рівень своєї
правосвідомості.

Конфліктний характер відносин, що виникають на цьому ґрун/
ті, може виражатися не тільки у прихованому опорі зусиллям, на/
приклад, слідчого, що розслідує злочин, а й у відкритій протидії
шляхом прямого обману, знищення доказів, вчинення різного ро/
ду провокацій, використання в корисливих інтересах різних
службових прорахунків слідчого.

Військовому юристу доводиться мати справу з різноманітними
життєвими ситуаціями, долями різних людей, що вимагають інди/
відуального, творчого підходу, уважного вивчення тих правовідно/
син, які виникають. Ця особливість військово/юридичної діяльнос/
ті називається нестандартним, творчим характером професійної
діяльності військового юриста.

Враховуючи цю особливість, військовому юристу потрібні не
тільки правові, суспільно/політичні, але й спеціальні пізнання 
з різних галузей науки і техніки, розвинений інтелект. Складною
і суперечливою в пізнавальному відношенні є сфера міжособистіс/
ного спілкування з іншими учасниками кримінального процесу,
сам процес пізнання людей, їхніх характерів, поглядів, вчинків.
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Різноманітний, творчий характер слідчої, судової діяльності
додає військовому юристу високий суспільний престиж. Це під/
тверджується опитуванням курсантів старших курсів спеціаль/
ності «Правознавство» Військового інституту Київського націо/
нального університету імені Тараса Шевченка, проведений після
їхньої практики в органах військової юстиції, під час якого з’ясу/
валося, що кожен третій з них серед різних сторін військово/юри/
дичної діяльності на перше місце ставить творчий характер праці
військового юриста, а на друге — самостійність, незалежність
діяльності військового юриста.

Незалежність діяльності посадових осіб правоохоронних орга/
нів є одним з основних принципів правосуддя, відповідно до яко/
го кожен військовий прокурор, слідчий, суддя військового суду
при виконанні покладених на них обов’язків підпорядковуються
тільки закону і не повинен залежати від будь/яких впливів. Вихо/
вання військових юристів у дусі підпорядкування закону сформує
їхню правосвідомість, здатність самостійно приймати рішення,
почуття персональної відповідальності за свої дії за вчинки.

У Кримінально/процесуальному кодексі України зазначено, що
при виробництві попереднього висновку всі рішення про спрямуван/
ня слідства і вироблення слідчих дій слідчий приймає самостійно, за
винятком випадків, коли законом передбачено одержання санкції
від прокурора, і несе повну відповідальність за їх законне і своєчас/
не проведення. Тут спеціально обговорені випадки, коли слідчий мо/
же не погодитися з думкою прокурора, зберігаючи за собою право
ухвалення самостійного рішення з питань, пов’язаних із залучен/
ням осіб в якості обвинувачуваних, кваліфікацією злочину, обсягом
обвинувачення, з направленням справи для переведення обвинува/
чуваного до суду з припиненням справи. У цьому зв’язку справедли/
во зазначено, що індивідуальність слідчої роботи підкріплена проце/
суальною самостійністю слідчого [7, С. 65], а це, безумовно, накладає
відбиток на весь склад його психічної діяльності.

Принципи самостійності, незалежності виявляються й у роботі
суддів військових судів відповідно до положень Кримінально/про/
цесуального кодексу України; вони вказують на те, що при здійс/
ненні правосуддя по кримінальних справах судді незалежні і під/
порядковуються тільки закону.

Підсумовуючи, можна зазначити, що роль соціально/психологіч/
них особливостей військово/юридичної діяльності та їх вплив на осо/
бистість офіцера/юриста у процесі виконання ним посадових обо/
в’язків є значною. Вони впливають на перебіг військово/юридичної
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діяльності, її ефективність, формування професійно/значущих на/
вичок і вмінь військового юриста; наразі під час проведення право/
вої реформи, демократизації нашого суспільства ще більшою мірою
зростають роль і значення принципу незалежності у військово/юри/
дичній діяльності; соціально/психологічні особливості військово/
юридичної діяльності є складовою частиною психологічного аналізу
військово/юридичної діяльності, який, окрім них, також охоплює 
й структурні утворення (підструктури діяльності); вирізнення цих
структурних утворень діяльності військового юриста дає змогу роз/
робити професіограму військово/юридичної діяльності (опис різних
об’єктивних характеристик діяльності і її вимог до індивідуальних
особливостей людини), визначити психограму (професійно значущі
властивості) особистості військового юриста і в остаточному підсум/
ку створити надійну систему добору на військово/юридичну службу.
Саме останнє питання і буде наступним предметом нашого аналізу.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО ЧАСУ ВЧИТЕЛЯ ЯК
ПСИХОТЕМПОРАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ритм жизни в современном урбанизованном обществе предъяв9
ляет высокие требования к организации рабочего и свободного вре9
мени. В статье предложены рекомендации, направленные на оп9
тимизацию личного времени педагогических кадров.

Rhythm of life in a modern urbanised society makes high demands
concerning working and free time planning. The article provides rec9
ommendations how to optimise personal schedule of faculty members.

Життєдіяльність педагога складається з педагогічної діяльнос/
ті, спілкування і пізнання, які здійснюються у специфічній со/
ціально/психологічній атмосфері і кліматі, що притаманні тому
чи іншому професійно педагогічному середовищу.

Педагогічна діяльність і професія педагога як вчителя, так і ви/
кладача ВНЗ мають яскраво виражений особистісно/часовий харак/
тер. Основні форми цієї діяльності — читання лекцій, проведення
уроків, семінарів, практичних занять і консультацій, організація
самостійної роботи, приймання заліків і екзаменів — усе це потре/
бує чіткої, оптимальної організації діяльності в часі: початку, роз/
витку, моментів найбільшого напруження, розрядки та вмілого
закінчення. Володіння цими формами виконання діяльності виз/
начається такими індивідуально/типологічними особливостями
педагога, як темперамент, характер, здібності, мотиваційно/вольо/
ва сфера. Будучи ініціатором спілкування, педагог задає темпо/
ритм лекціям, семінарам та іншим заняттям, стимулює навчальну
діяльність, сприяє укріпленню віри учнів або студентів у власні си/
ли. Цілеспрямована та організована у часі педагогічна діяльність
допомагає студенту правильно сприймати й оцінювати свої знан/
ня, вміння і можливості як майбутнього спеціаліста.

Прикладом ефективного виду навчання, значущого для особис/
того розвитку учня, навчання на його власному досвіді приводить
К. Роджерс: «Людина повинна бути сама собою, відчуваючи не по/
чуття неповноцінності і потреби в психологічному захисті, а почут/
тя власної адекватності, яке дає їй змогу бути сприйнятливою до
довкільців. Умовою, потрібною для здійснення навчання в досвіді,
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є увага людини як до особистих переконань і переживань, так і до
переконань і переживань людей, з якими вона стикається. Інакше
кажучи, особистий досвід кожної людини є для неї самоцінним 
і тим, що заслуговує на довіру, оскільки він виступає, зрештою,
як єдиний критерій оцінювання життєвих подій».

А для цього потрібно, за К. Роджерсом, вивільнити допитли/
вість учнів, дозволити їм пошук, тобто вільний вибір напряму нав/
чання, що продиктований їхніми власними інтересами, дає пожи/
ву їхньому розуму, стимулює дух відкриттів. Справжній процес
навчання передбачає свідоме, відповідальне входження в нього уч/
ня, його готовність бути постійно відкритим до сприйняття нового
досвіду і постійно змінювати його самому в міру змін навколиш/
ньої дійсності [1, С. 325–327].

Педагогічна діяльність (ПД) і спілкування вчителя (викладача)
завжди розгортаються в умовах обмеженого часового регламенту
учбового заняття і специфічного фізично/предметного (приміщен/
ня, аудиторії) і динамічного соціально/психологічного середови/
ща або хронотопа педагогічного колективу вчителів (викладачів) 
і учнів (студентів). Залежно від типу і рівня навчального закладу —
школи, гімназії, ліцею, ВНЗ — суттєво змінюється характер 
і зміст часо/просторової або хронотопічної організації педагогічної
діяльності і взаємодії вчителя (викладача) у навчально/виховному
процесі. Систематичність і послідовність, ефективність і перспек/
тивність останнього, крім фахово/предметної підготовки вчителя 
і рівня його професійної кваліфікації та педагогічного стажу/досвіду
роботи, суттєвим чином залежить від психологічного типу особис/
тості: його характеру, мотивації, спрямованості, життєво/профе/
сійних цінностей, рівня самосвідомості, а також від індивідуально/
типологічних особливостей: віку, статі, зовнішності, тілобудови,
темпераменту, здібностей. Тип особистості і своєрідність індивіду/
альності конкретного вчителя (викладача) накладають суттєвий
як соціально/типологічний, так і індивідуально/неповторний від/
биток на стиль педагогічної діяльності і спілкування вчителя (ви/
кладача) в умовах специфічного хронотопу того або іншого на/
вчального закладу.

Особистість як специфічний соціокультурний спосіб існування
людини й, особливо, творчого самоздійснення в конкретних обста/
винах життя, яскраво виявляється в так званому особистісному
часі (ОЧ). Для вчителя ОЧ виступає як свідомо/діяльнісна органі/
зація часу професійно/рольової і творчо/пошукової діяльності та
спілкування з учнями (студентами) й колегами, повсякденної 
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педагогічної поведінки, а також творчих занять і захоплень та
культурної самодіяльності у вільний час. Ця самоорганізація часу
особистістю відбувається згідно з її життєвими цінностями, соціа/
льними вимогами і природними можливостями (темпераментом,
здібностями, віком, статтю).

Особистісний час вчителя як специфічне когнітивне ціннісно/
смислове та діяльнісне утворення виступає як послідовна інтег/
рація/синтез окремих психологічних часів: 

1) часу, який суб’єктивно переживається — часової стурбованос/
ті (і поглибленості) своїм повсякденним існуванням і функ/
ціюванням; 

2) перцептуального часу — тривалого своєчасного сприйняття
професійно/значущих змін у педагогічній ситуації й навчаль/
но/виховних обставин, на основі якого формується професій/
на динамічна цілісна сукупність образів учнів, групи, колег,
уроку або заняттях; 

3) функціонально/діяльнісного і соціально/рольового часу як ча/
су здійснення педагогічної діяльності — безперервного функ/
ціювання, виконання соціальної ролі вчителя (викладача),
яку можна проходити на свідомому та підсвідомому рівнях; 

4) рефлексивного часу, або часу осмислення й оцінювання про/
веденої педагогічної діяльності та здійсненого педагогічного
спілкування; 

5) креативного часу, або часу творення і здійснення особистіс/
тю своєї професійно/педагогічної діяльності, яка виступає 
у формі особистісного осяяння, натхнення, незвичності лег/
кості оволодіння часом і простором проведення учбового за/
няття або виховного заходу. На рівні креативного часу, який
синтезує всі попередні, відбувається формування гнучкої ди/
намічної психіки.

Проблема особистісного часу вчителя полягає в такому: 
1) як спланувати в часі навчально/педагогічний процес з враху/

ванням віково/особистісного хронотопу учнів конкретного
класу та власних індивідуально/ і особистісно/типологічних
особливостей: темпераменту, характеру, здібностей; 

2) як виробити належну особистісно/часову мотивацію; 
3) як безпосередньо здійснити в конкретній ситуації — часу дня,

місця проведення, характеру учбової аудиторії — творчий за/
мисел або проект уроку; в якому часовому темпоритмі і ре/
жимі провести це заняття, щоб він (ритм) був оптимальним 
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і для вчителя, і для учнів (слухачів), яким потрібні особистіс/
но/ та індивідуально/часові практичні навички, уміння для
майстерного (своєчасного і доцільного) здійснення різних пе/
дагогічних прийомів, а також викликати належні оптималь/
ні емоційні й цінні переживання в собі та в учнів; 

4) як ретроспективно усвідомити й оцінити динаміку, зміст 
і результат проведеного уроку або заняття.

На всіх цих етапах: планування, мотивування/настроювання;
здійснення і самооцінювання — можуть виникати різного роду
внутрішньо/особистісні і міжособистісні конфлікти і протиріччя,
які стимулюють інтенсивний прояв і розгортання особистісного
часу вчителя. Це: 

1) внутрішні суперечки і конфлікти когнітивного плану між
різними ідеями, замислами, проектами і планами майбут/
нього уроку; 

2) боротьба і зіткнення різних мотивів, настроїв і установок; 
3) міжособистісні конфлікти під час уроку між професійними пла/

нами, намірами, установками і можливостями вчителя і мож/
ливостями, станами/настроями й установками учнів, ці конф/
лікти можуть бути предметними або особистісно/рольовими; 

4) внутрішній конфлікт між власною самооцінкою проведеного
уроку й оцінкою його колегами і вченими — йдеться про
конфлікт оцінок інших і власних самооцінок.

Основними часо/просторовими утвореннями особистості є спо/
сіб (уклад) професійного й особистого життя, професійно/педаго/
гічної життєдіяльності, індивідуально/особистісний стиль педаго/
гічної діяльності і спілкування, педагогічна майстерність, а також
пройдений і здійсненний життєво/творчий шлях вчителя.

Особистісний час вчителя (викладача) є специфічним відображен/
ням соціального часу і простору, в яких проходить життєдіяльність
педагога і психологічно відображається в певному психологічно/
му кліматі й атмосфері вузівського (вчительського) та студент/
ського (учнівського) колективів.

Що ж формує творчу особистість вчителя? Яке значення на/
буває особистісний час педагога (вчителя) і хронотоп життєдіяль/
ності педагогічного колективу, через формування і розвиток яких
проявляється і динамічно функціонує ця творча особистість у ча/
со/просторі?

По9перше, це спосіб (устрій) життя, який щоденно здійснює
вчитель і який формує професійних характер педагога (вчителя).

По9друге, це індивідуально/особистісний стиль виконання пе/
дагогічної діяльності і спілкування, формування якого залежить
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від особистісних і предметних здібностей, а також мотивація на
цю діяльність. По/третє, це спосіб здійснення життєдіяльності як
творчої взаємодії педагога з актуальними професійними ситуація/
ми й обставинами, як вирішення суперечок і конфліктів у взаємо/
дії з педагогічним середовищем.

Вільно і свідомо обрана людиною професія Вчителя, як основ/
ної справи життя, яка особистого Призначення, суттєво змінює
надалі весь спосіб життя — її зміст, сенс і спрямованість. Повсяк/
денно творчо працюючи над вдосконаленням різних форм, спосо/
бів і методів здійснення педагогічної діяльності, учитель/новатор
створює, зміцнює і структурує свій особистісний час. Це передба/
чає формування особливої педагогічної техніки вчителя, тобто
вміння говорити правильно і виразно, вміння жестом, мімікою,
поглядом виразити свої почуття і ставлення, вміння управляти
своїм психічним станом, бачити себе з боку і все це визначає ус/
пішність педагогічного спілкування.

Педагогічна техніка і є той комплекс вмінь — комунікативних,
мовленнєвих, емоційно/виразних, саморегулятивних, який допо/
магає вчителю глибше, яскравіше, талановитіше виразити себе,
добитись оптимальних результатів у навчально/виховній роботі
[8, С. 6].

Важливе місце серед педагогічних технік займає техніка орга/
нізації часу. І. Л. Раченко у своїй книзі «НОП вчителя» відмічає,
що «техніка організації часу являє собою комплекс прийомів і за/
собів, якими повинен володіти вчитель, який бажає навчитися
розраховувати і раціонально використовувати робочий і вільний
час. Вміння розраховувати, розподіляти час, заповнювати його
найважливішим, найсуттєвішим відповідно до мети діяльності —
одне з найзначущих надбань особистості, цінних її якостей» [5].

Серед цих прийомів треба вирізнити такі: суміщення різних ви/
дів праці; уяснення, як можна зробити роботу більш раціональним
способом і за менший час; чітке планування і регламентування різ/
них видів праці, правильний розподіл діяльності між можливими
виконавцями — все це дає установку на раціональне використання
часу, полегшує контроль і самоконтроль, дисциплінує вчителя 
і підвищуює ефективність праці [5, С. 136–139].

Шляхи володіння педагогічною технікою. Для того щоб особис/
тість педагога активно і в потрібному напрямі впливала на вихо/
ванців, він повинен глибоко й різнобічно знати свою особистість,
усвідомлювати особливості своєї взаємодії з іншими людьми. Він
повинен вміти бачити і слухати себе з боку, ніби слухом і зором
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іншої людини. А в основу такого усвідомлення своєї взаємодії 
з іншими людьми, підкреслює Ю. І. Турчанінова, покладені реф/
лексія і емпатія. Емпатія вчителя виражається у вмінні за дрібні/
шими особливостями зовнішнього вигляду учня зрозуміти його по/
чуття і переживання, істинні мотиви вчинків і реакцій. Рефлексію
психологи визначають як усвідомлення людиною своїх психічних
процесів і станів, властивостей, а також того, як вона насправді
сприймається і оцінюється іншими людьми. Розвиток емпатії та
рефлексії проходить у процесі формування так званої гнучкої ди/
намічної психіки.

Час педагогічної діяльності викладача (вчителя) є складним
динамічним утворенням, що складається з двох компонентів.
Перший — педагогічний час, який актуалізується в учбових фор/
мах діяльності. Він (час) визначається змістовним темпоритмом
педагогічної діяльності, має свою власну динаміку, сповільнене,
звичайне чи швидке, прискорене проходження. Другий компо/
нент — це час підготовчий, ресурсний, який витрачається на оп/
тимальну й ефективну підготовку лекцій, семінарів, практичних
зайнять, уроків. Цей час має передбачуваний, планований і про/
грамований характер. Викладачеві потрібно дуже вміло, цікаво 
й ефективно перетворювати навчально/наукову інформацію для
того, щоб найбільш повно донести, переконати слухачів, викли/
кати в них адекватні установки, почуття і думки, які б повніше
сприяли розумінню, засвоєнню і творчому застосуванню цієї ін/
формації.

Урок або інше навчальне заняття чи виховний захід у такого
майстра набуває форми динамічної і драматичної організації твор/
чого викладання матеріалу. Для такого заняття властиві: 

1) оригінальний інтригуючи початок; 
2) творче проблемне розгортання замислу з підключенням уч/

нів (студентів) як співдіячів і співавторів, які максимально
використовують свій творчий потенціал здібностей; 

3) своєчасні цікаві психофізичні розрядження під час напру/
женої інтелектуальної праці; 

4) тонкі і глибокі, але лаконічні, суттєві підсумки наприкінці
уроку або заняття. 

Такий урок/заняття виступає як захоплюючий пізнавальний
спектакль або інтелектуальна пригода у світ нових знань, ідей 
і проблем або продуктивний навчальний тренінг/навчання нових
практичних навичок і вмінь.
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Процес такого творчого вирішення внутрішньоособистих конф/
ліктів у педагогічній діяльності сприяє формуванню так званої
гнучкої динамічної психіки (ГДП) як системи специфічних часо/
вих здібностей, мотивації і самооцінок розвиненої особистості та
досконалої індивідуальності педагога, на кожному етапі послідов/
ної інтеграції — синтезу окремих психологічних часів, які раніше
згадувались: 

1) часу переживань; 
2) перцептуального часу; 
3) функціонально/дійового; 
4) рефлексивного; 
5) креативного часу — ГДП має свої характерні особливості. 
Так, для сенсорно/перцептивного компонента властиві загостре/

на чутливість, спостережливість, що виступають як економність,
швидкість та адекватність вражень у часі. Потім на емоційно/по/
чуттєвому рівні відбувається керування темпом і ритмом своєї педа/
гогічної емоційності. Переживання — проживання педагогічного
часу відбувається в різних «іпостасях» — і як безпосереднє почуття
плинності та моменту педагогічної ситуації — і як мимовільні спо/
гади — чуттєве відтворення моментів ситуації і подій та періодів
здійснення педагогічного життя, а також як ситуативне стихійне
передбачення окремих моментів та майбутнього життя. Тут особли/
ву роль відіграють різні психочасові стани: емоції та стани при очі/
куванні, цейтноті, невизначеності або, навпаки, невизначеності
різних педагогічних ситуацій і обставин.

Гнучкість або пластичність індивідуальної психіки загалом ви/
являється у здатності варіювати, довільно свідомо або інтуїтивно
надсвідомо змінювати, прискорювати, або сповільнювати темп,
швидкість, ритм плину чуттєвих або мисленнєвних процесів при
вирішенні складних завдань педагогічної життєдіяльності, а та/
кож здатності зосереджувати, розподіляти і переключати на них
інтелектуальну увагу. З точки зору гнучкості педагогічного сприй/
мання: бачення, слухання тощо, важливо формувати спостереж/
ливість, чутливість до найдрібніших змін педагогічної ситуації.
Педагогу також важливо розвивати прогнозні здібності, яскраву 
і стійку уяву, які дають змогу уявити всю повноту і різноманіття
життєвих наслідків педагогічних дій. Велике життєве значення
має розвинена система рухливих, як короткочасних — для най/
ближчої життєвої ситуації, так і довгочасних — на віддалені тер/
міни і періоди педагогічної діяльності; перспективних установок.
А щодо пам’яті, то варто розвивати здатність чіткого і образного
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пригадування минулих подій і важливих моментів педагогічної
життєдіяльності, уміння зосереджувати і концентрувати потік
своєї особистісної свідомості на довільному, але потрібному інтер/
валі минулого педагогічного життя, як особистого, так і сумісного —
з колегами або вченими.

Гнучкість психіки полягає також в умінні довільно пригнічу/
вати негативні емоції і почуття, які пов’язані з неприємними спо/
гадами і довільно викликати цілу низку позитивних спогадів про
позитивні події минулого. Гнучкість психіки виявляється також
у розвитку творчих бажань і прагнень, мрій і фантазій, які пов’я/
зані з творчим здійсненням педагогічної діяльності. Ці бажання 
і прагнення повинні бути сильні і високі, але реалістичні і здійс/
нювані.

Велике значення фактора часу у процесі прояву дійової педаго/
гічної емоційності на уроці або лекції відмічає психолог Л. М. Стра/
хова. Кваліфіковане «користування» часовим фактором діяльності,
пише вона, є: чітке позначення змістово/часової ритміки лекції;
доцільне висхідне/часове нагнітання емоційної експресії; своєрідне
«зближення» часу викладача і студентів, яке досягається через під/
силення індивідуального контакту з аудиторією і єдності психічного
стану, зокрема його евристичності. Останній як ефект ототожнення
часу є дуже відомим і переживається як емоційно/пізнавальне злит/
тя аудиторії і лектора, а практично приводить до швидкого і не/
помітного проходження часу заняття. Л. М. Страхова відмічає також
доцільність контрастної зміни лектором темпо/ритмічної побудо/
ви мовлення. Зміною часового режиму мовлення він добивається
як ефекту емоційної впливовості, так і спонукання пізнавальних
процесів у слухачів. Так різке обривання потоку інформації при
перериваннях, до яких вдавався викладач, має ефект уникнення
одноманітної часової ритміки, що часто знижує продуктивність
ділового зосередження.

На підставі аналізу часової співвіднесеності взаємодії педагога 
з аудиторією Л. М. Страхова виокремлює три основних типи емоцій/
но/педагогічної поведінки: випереджувальна, синхронна і запізне/
на. Найбільш продуктивним і досконалим у педагогічному впливі,
відмічає вона, є випереджальний тип емоційної поведінки, базова/
ний на передбаченні емоційного відгуку аудиторії і відповідного опе/
ративного коригування власної поведінки. У цьому разі педагог пе/
редбачає час, дає оцінку навчальній ситуації до її настання.

Емоційно/педагогічний вплив, що здійснюється безпосередньо
за процесом навчального заняття, характеризується ущільненням 
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часового режиму діяльності викладача. Мається на увазі невідво/
ротна часова оперативність педагогічного впливу. Крім того, педа/
гогічна емоційність володіє ефектом післядії, тобто її вплив ха/
рактеризується часовою пролонгацією [7, С. 45, 47, 48, 51].

Неповторність і оригінальність часо/просторової організації та/
кого уроку або заняття переважно залежать від індивідуально/ти/
пологічних особливостей особистості, від динамічної структури
особистісного часу, який реалізується в індивідуально/особистіс/
ному стилі педагогічної діяльності та спілкуванні.

Під індивідуальним стилем діяльності Є. О. Клімов розуміє
«індивідуально/своєрідну систему психологічних засобів, до яких
свідомо чи стихійно звертається людина з метою найкращого врів/
новаження своєї індивідуальності з предметними зовнішніми
умовами діяльності» [2, С. 49].

Індивідуальний стиль діяльності педагога виявляється в його
поведінці. Поглиблене розуміння цього стилю життя дає А. Адлер: 

1) стиль являє собою прояв цілісності індивідуальності; 
2) стиль пов’язаний з певною спрямованістю і системою цінно/

стей особистості; 
3) стиль виконує компенсаторну функцію, допомагаючи інди/

відуальності найефективніше пристосуватися до вимог сере/
довища [6, С. 24].

Цікаву і корисну класифікацію індивідуальних стилів діяль/
ності вчителя наводить А. К. Маркова та О. Я. Никонова. Виходя/
чи зі змістовних, динамічних і результативних характеристик во/
ни виокремлюють чотири стилі. До динамічних характеристик
належать: 

1) гнучкість — традиційність; 
2) імпульсивність — обережність; 
3) стійкість — нестійкість до ситуації, що змінюється; 
4) стабільне емоційно/позитивне ставлення до учнів — нестій/

ке ставлення; 
5) наявність чи відсутність особистісної тривожності; 
6) у несприятливих ситуаціях спрямованість рефлексії на себе —

на обставини — на інших.
1. Емоційно9імпровізаційний стиль. Такий вчитель орієнтується

на процес навчання і недостатньо приділяє уваги кінцевим результа/
там; для уроків добирає найбільш цікавий матеріал. Діяльність вчи/
теля високо оперативна: часто змінює види роботи, але багатий арсе/
нал використаних методів співвідноситься з низькою методичністю,
недостатньо закріплюється і повторюється навчальний матеріал.
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Діяльність вчителя характеризується інтуїтивністю залежно від си/
туації на уроці, тривожністю, гнучкістю та імпульсивністю. У став/
ленні до учнів такий вчитель чуйний і проникливий.

2. Емоційно9методичний стиль. Діяльність вчителя високоопе/
ративна, але інтуїтивність переважає над рефлексивністю. Вчитель
намагається активізувати учнів не зовнішньою розважливістю, 
а особливостями самого предмета. Вчитель підвищено чутливий
до змін ситуації на уроці, неспокійний, але чуйний і проникливий
у ставленні до учнів.

3. Розмірковуючо9імпровізаційний стиль. Для вчителя харак/
терні орієнтація на процес і результати навчання, адекватне пла/
нування, оперативність поєднання інтуїтивності та рефлексивнос/
ті. Вчитель відрізняється меншою винахідливістю у варіюванні
методів навчання, не завжди дотримується високого темпу прове/
дення уроку. Але сам учитель менше говорить, особливо під час
опитування, даючи можливість тим, хто відповідає, детально
оформляти відповідь. Вчителі цього стилю менш чутливі до змін
ситуації на уроці, у них відсутня демонстрація самозакоханості,
характерними є обережність, традиційність.

4. Розмірковуючо9методичний стиль. Орієнтуючись переважно
на результати навчання і адекватно плануючи навчально/виховний
процес, вчитель виявляє консервативність у використанні засобів 
і способів педагогічної діяльності. Висока методичність поєднуєть/
ся з малим, стандартним набором методів навчання, переважан/
ням репродуктивної діяльності учнів, інколи колективними обго/
вореннями. Вчитель цього стилю вирізняється рефлексивністю,
малою чутливістю до змін ситуацій на уроці, обережністю у своїх
діях [4, С. 42–43].

Розуміння і використання знань про ці індивідуальні стилі пе/
дагогічної діяльності дають змогу краще діагностувати способи
поведінки окремих педагогів і покращити її виконання.

Якщо стиль людини розглядати ширше — як стиль життя, то
можна виокремити дещо інше. Так, Ф. Торн вирізняє п’ять стилів
життя залежно від переважання способу адаптації, що він асоцію/
вав з образами тваринного світу: агресивний (тигр), конформний
(хамелеон), захисний (черепаха), індивідуалістичний (яйце) і той,
що чинить опір (лосось). Ця класифікація дуже нагадує три типи
невротичної поведінки (за К. Хорні): агресивна, поступлива і від/
сторонена, спрямовані відповідно проти людей, до людей і від лю/
дей [6, С. 24–25].
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У особистісно/часовому аспекті ми виокремлюємо такі стилі
педагогічної життєдіяльності, як буденно/ситуативний, функціо/
нально/дійовий, рефлексивно/споглядальний, творчо/перетворю/
ючий. Так, для буденно/ситуативного типу педагога характерні
поглибленість конкретними педагогічними ситуаціями, невміння
виокремлювати суттєве від другорядного, нерозуміння сутнісної
логіки педагогічних процесів при переважанні рутинного вико/
навчого стилю над творчим. Функціонально/дійовий тип педагога
орієнтований на динамічну бурхливу діяльність; він намагається
досягти результату будь/якою ціною, нехтуючи моральними фак/
торами. У пошуках і використанні засобів досягнення мети всі
люди досить винахідливі і досягають ефективних результатів.
Споглядально/рефлексивний тип педагога більш орієнтований на
тонке і глибоке сприйняття особливостей перебігу педагогічних
ситуацій міжоособистісних стосунків, розуміння внутрішнього
світу учнів, здатність до передчуття і передбачення можливих
змін у педагогічних обставинах і ситуаціях. Це їх позитивна сто/
рона. Недоліком їх є нездатність вчасно й оперативно практично
діяти, коли цього потребують педагогічні обставини. Найдоскона/
лішим є творчо/перетворюючий тип особистості педагога, який
вміло поєднує тонке і глибоке сприйняття, розуміння і оцінюван/
ня педагогічних ситуацій, вміння передбачати їх наслідки і разом
з тим здатність своєчасно й ефективно практично діяти, здійсню/
вати перспективні і далекоглядні, моральні педагогічні вчинки.

Творче розуміння й осмислення природи, причин, динаміки пе/
ребігу всіх цих конфліктів, різного роду індивідуально/особистіс/
них і групових тренінгів по їх вирішенню приводять до перебудови
образу/моделі власного особистісного часу вчителя від стихійно/
фрагментарного образу, як у буденно/ситуативного типу особис/
тості, до осмислено/структурованого, як у рефлексивно/спогля/
дального та творчо/перетворюючого типів.

Педагогічна життєдіяльність відбувається в певному життєво/
му хронотопі або часо/просторі ситуацій і обставин педагогічного
життя. Життєвий хронотоп педагога виступає як продукт взаємо/
дії зовнішнього, соціального хронотопу (соціально психологічної
атмосфери і клімату професійного колективу, сім’ї, нації/етносу,
міста, внутрішнього політичного та соціоекономічного таборів 
у країні) і внутрішньо/особистісного хронотопу як суб’єктивного
переживання і суб’єктного ставлення — ціннісної життєвої по/
зиції до своєї педагогічної життєдіяльності.

Інформаційно насичений різноманітною педагогічною і науко/
во/методичної творчістю хронотоп вузівського (педагогічного)
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життя добре активізує продуктивну діяльність викладача, приво/
дить до розширення творчого кругозору індивідуально/особистісної
свідомості і розкріпачення її від зайвих умовностей і стереотипів/
забобонів, і, навпаки, інформаційно збіднений, розріджений хроно/
топ провінційного міста і ВНЗ часто і досить різко звужує про/
фесійну свідомість особистості педагога — його змістовно/часовий
кругозір.

Отже, для творчої особистості викладача/вчителя, яка розвива/
ється, характерне вибіркове ставлення до професійного й особисто/
го хронотопу життя. Це ставлення має кілька різновидів — від від/
критого, критично розкутого сприйняття, аналізу, осмислення та
оцінювання особливостей і закономірностей, механізмів цього хро/
нотопу до наступного практичного ставлення — або його перетво/
рення/перебудови у творчому напрямі, або внутрішнього відчужен/
ня й ухилення від участі в ньому, якщо відсутні реальні можливості
конструктивної зміни цього застійного хронотопу педагогічного
життя, або розумного компромісу з ним.

Особистість з високим творчим потенціалом здійснення життє/
діяльності — це розвинена індивідуальність зі здібностями на рів/
ні таланту, гармонійним вольовим і моральнісним характером,
творчою незадоволеністю досягнутим, високим рівнем самосвідо/
мості і самоорганізації життя та діяльності в часі. Така особис/
тість є продуктом проблемно/творчо здійснюваної педагогічної
життєдіяльності: пізнання предметної діяльності і спілкування 
в різноманітних сферах педагогічного життя.

Методичні поради з оптимізації особистісного часу педагога
1. Педагогу потрібно будувати як довго/ і середньотривалі програ/

ми і перспективи життя: педагогічного, науково/творчого, а також
щоденні і щотижневі плани діяльності з урахуванням наявних здіб/
ностей, фізичних можливостей і обставин життя.

2. Вибудовувати здоровий оптимально/організований (розподі/
лений) устрій життя, який найбільше сприє творчості в різних
сферах життя.

3. Систематично аналізувати й оцінювати, розмірковувати над
змістом і динамікою здійснення дня, тижня, місяця тощо, що
пройшли — з точки зору творчого розвитку: професійного й осо/
бистісного зростання, поглиблення й удосконалення змістових
смисло/життєвих взаємин з людьми.

4. Уміло урізноманітнювати напружену професійну творчу ді/
яльність цікавими зустрічами і спілкуванням, пошуками та ман/
драми.
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Для того, щоб стати повноцінним суб’єктом свого життя і діяль/
ності, потрібен відповідальний або сприятливий момент життя.
При цьому:

— бути зібраним і рішучим, мобільним і водночас врівноваже/
но відповідальним;

— не боятися ризикувати і робити своєчасні спроби у сприят/
ливий момент, не затягуючи і не відкладаючи їх на потім;

— добре завчасно продумувати і програвати можливі варіанти
відповіді і реакції у відповідальних можливих зустрічах;

— зав’язувати і підтримувати змістовні та ділові стосунки 
з компетентними розумними людьми;

— прагнути цілеспрямовано і систематично працювати над
важливими перспективними проектами з тим, щоб у потріб/
ний момент були під рукою змістовні план/проспекти, робо/
чі нариси, добре оформлені замисли;

— намагатися своєчасно фіксувати важливі думки і пропозиції
для майбутніх перспективних справ.
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УДК 371.132 О. А. Низовець

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ

ПСИХОЛОГІВ

В статье освещаются основные теоретико9методологические
подходы к изучению феномена коммуникативной компетентно9
сти. Анализируется сущность и структура коммуникативной
компетентности как сложного системного социально9психоло9
гического свойства личности. Особое внимание акцентируется
на роли отмеченного явления в процессе подготовки специалис9
тов педагогического и психологического профилей.

The subject of the article is the principle theoretic9methodological
approaches to the study of the phenomenon of communicative compe9
tence. It analyzes the essence and the structure of communicative
competence as complicated system social9psychological characteristic
of the personality. The main attention is paid to the role of this phe9
nomenon in process of training of future teachers and psychologists.

Розвиток особистості студента і формування його готовності до
майбутньої професійної діяльності є ключовими в теорії і прак/
тиці вдосконалення роботи сучасного вищого навчального закла/
ду (ВНЗ). Саме під час навчання у ВНЗ відбувається первинне «ос/
воєння» професії, визначаються життєва та світоглядна позиції
молодої людини, вивчаються способи взаємодії, форми поведінки
і спілкування. Вибір методів та засобів вдосконалення орієнтації 
в нових умовах багато в чому залежить від комунікативної компе/
тентності і визначається розумінням її природи. Головною проб/
лемою є побудова такої системи навчально/освітнього процесу,
яка б оптимально враховувала особливості та закономірності не
лише особистісного розвитку студента, а й професійного станов/
лення його як спеціаліста. Тому, на наш погляд, важливим є дос/
лідження взаємозв’язку і взаємозумовленості двох процесів: роз/
витку особистості і становлення професіонала.

Результати дослідження. У сучасній психологічній науці до/
сить багато досліджень, присвячених різноманітним психо/
логічним аспектам особистісного розвитку студентів, професійній
діяльності та професіоналізації особистості. Ці питання розгляда/
лись у контексті специфіки студентського віку як важливої стадії
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особистісного розвитку [1; 3], а також з позиції специфіки про/
фесійної підготовки майбутніх психологів [4; 11; 12; 19; 20].

Вказуючи на специфічність професійної діяльності практичного
психолога, дослідники вирізняють психологічну компетентність як
один із параметрів професіограми спеціаліста, визначаючи компе/
тентність як особливий тип організації предметно/специфічних
знань, що дає змогу приймати ефективні рішення у відповідній га/
лузі діяльності [17, С. 369].

У працях психологів розглядаються окремі сторони компетент/
ності: компетентність у спілкуванні, інтелектуальна компетент/
ність тощо [11; 20]. Зазначимо, що практичному психологу на від/
міну від, скажімо, традиційного викладача, недостатньо володіти
матеріалом (знаннями) і методикою його передачі. Специфіка
професії вимагає додаткових видів компетентності, таких як, на/
приклад, комунікативна компетентність, тобто розвинені комуні/
кативні навички (вербальні та невербальні), чутливість до групо/
вих процесів та вміння їх інтерпретувати.

Термін комунікативної компетентності не новий у психологіч/
ній науці, але єдиного визначення цього поняття немає. Довіднико/
ва література, яка відображає загальноприйнятий рівень інтеграції
сучасних підходів до визначення тих чи інших понять, інтерпре/
тує, зокрема, соціальну компетентність як «здатність індивіда
ефективно взаємодіяти з людьми в системі міжособистісних відно/
син» [16, С. 226], а комунікативну компетентність — як здатність
встановлювати і підтримувати важливі контакти з людьми. До
складу комунікативної компетентності входить певна сукупність
знань, вмінь, навичок, які забезпечують ефективний перебіг ко/
мунікативного процесу.

Узагальнюючи основні підходи до визначення цього поняття 
в сучасній психологічній літературі, можна констатувати, що ко/
мунікативна компетентність — це:

— система внутрішніх засобів регуляції комунікативних дій
[14];

— складне утворення, що охоплює знання соціально/психоло/
гічних факторів і вміння використовувати їх у конкретній ді/
яльності, розуміння мотивів, інтенцій, стратегій поведінки,
фрустрацій як своїх власних, так і партнерів по спілкуван/
ню, вміння розібратись у групових соціально/психологічних
проблемах, осмислення можливих перешкод на шляху до
взаємного порозуміння, оволодіння технологією та психо/
технікою спілкування [10];

Розділ ІІІ Актуальні проблеми професійної 



357

— заснована на знаннях, чуттєвому досвіді та вільному воло/
дінні засобами спілкування здатність особистості орієнтува/
тись у ситуаціях спілкування [5];

— певна інтегральна характеристика спілкування, в якій опо/
середковано виражаються морально/світоглядні установки
особистості, її загальна та професійна спрямованість, рівень
комунікабельності [6];

— складне утворення, що містить пізнавальний, емоційний та
поведінковий компоненти [11].

Є. В. Руденський до складу комунікативної компетентності
відносить: уміння давати соціально/психологічний прогноз кому/
нікативній ситуації, в якій має відбуватися спілкування; уміння
програмувати процес спілкування, спираючись на своєрідність
комунікативної ситуації; здатність пристосовуватися до умов со/
ціально/психологічної атмосфери комунікативної ситуації [14].

У своїх дослідженнях російський психолог Л. А. Петровська
наголошує на тому, що становленню міжособистісного спілкуван/
ня найбільше сприяє комунікативна компетентність, тому треба
звернути увагу не тільки на її характеристики, а й на комунікато/
ра та на умови, які супроводжують комунікативний контакт. До
іваріантних складових комунікативної компетентності належать:
партнерів/учасників, ситуацію, завдання та взаємозв’язки між
ними. Звідси випливає, що комунікативна компетентність в уза/
гальненому плані передбачає розвиток адекватної орієнтації лю/
дини в самій собі — власному психологічному потенціалі, потен/
ціалі партнера, у ситуації та завданні процесу спілкування [10].

На думку Ю. М. Ємельянова комунікативна компетентність
набувається в соціальному контексті. Серед основних факторів,
що визначають її розвиток, дослідник називає життєвий досвід
людини, її загальну ерудицію, певні здібності [5].

Психологи В. П. Захаров та Н. Ю. Хрящева називають такі фак/
тори комунікативної компетентності у спілкуванні: знання в галу/
зі психології особистості, групи, спілкування; вміння та навички
спілкування; корекція і розвиток установок, потрібних для успіш/
ного спілкування; здатність адекватно і повно сприймати і оціню/
вати себе та інших людей, а також взаємини, що виникають між
людьми; корекція та розвиток системи ставлень особистості до
проблем і ситуацій, які виникають у процесі спілкування [6].

Н. І. Пов’якель наголошує на тому, що ефективне вирішення пси/
хологом/практиком професійних завдань залежить від наявності та
рівня сформованості цілої низки професійно важливих особистісних
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рис і якостей, серед яких, зокрема, виокремлює здатність майбут/
нього фахівця в галузі психології з діалогу і партнерства у ство/
ренні професійних відносин і регуляції професійного мислення, 
а також наявності професійно важливих соціально/когнітивних
і комунікативних умінь [11].

За визначенням Н. І. Пов’якель, психологічна готовність до
партнерства містить когнітивну складову (уміння бути уважним
до іншого, адекватно сприймати і відображувати комунікативну
інформацію, адекватно бачити проблему, гнучкість і неригідність
мислення, рефлексія), емоційно/вольову складову (зацікавле/
ність, позитивна мотивованість тощо), поведінкову складову (аде/
кватність поведінкових реакцій, відсутність проекцій і конфлікто/
генів типу зневаги, презирства, образ, натяків тощо) [11, С. 103].

Не викликає сумніву думка про те, що особистість фахівця вдо/
сконалюється у процесі професійної діяльності роками, однак від/
носно будь/якої діяльності можна вирізнити низку професійно
важливих якостей, рівень розвитку яких до початку оволодіння
професією є достатнім для забезпечення певної успішності вико/
нання, реалізації діяльності. При запровадженні у навчальний
процес нормативних курсів («Психологія спілкування», «Основи
психоконсультування і психокорекції» тощо), спецкурсів і тре/
нінгів професійно важливих якостей значно поліпшується якість
професійного навчання. Тому особлива увага у психологічній лі/
тературі приділяється активним методам навчання як засобу
підготовки практичних психологів (Л. В. Долинська, Ю. Н. Єме/
льянов, Л. А. Петровська, Н. І. Пов’якель, О. В. Сидоренко, 
Н. Ю. Хрящова та ін.); ці дослідження стосуються, зокрема, розробок
методів розвитку такої важливої професійної якості, як комуніка/
тивна компетентність практичного психолога [4–6; 10–13; 15].

Використання тренінгів у психологічній практиці відоме до/
сить давно. Дослідники вважають, що перші тренінгові заняття,
спрямовані на підвищення компетентності у спілкуванні, прово/
дили учні К. Левіна в США в 50/ті роки ХХ ст.; такі заняття діста/
ли назву Т/груп [18].

Термін «тренінг» (від англ. train, training) має низку значень: на/
вчання, виховання, тренування, дресура. Подібна багатозначність
властива і науковим визначенням поняття «тренінг». Ю. М. Ємель/
янов визначає його як групу методів розвитку здібностей до навчан/
ня і оволодіння будь/яким складним видом діяльності [5].

Л. А. Петровська вважає соціально/психологічний тренінг засо/
бом впливу, спрямованого на розвиток знань, соціальних установок,
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умінь і досвіду у сфері міжособистісного спілкування, засобу роз/
витку компетентності у спілкуванні [10].

Г. А. Ковальов відносить соціально/психологічний тренінг до
методів активного соціально/психологічного навчання як ком/
плексного соціально/дидактичного напряму [7].

Б. Д. Паригін розглядає методи групового консультування як
активне групове навчання навичок спілкування (розвиток профе/
сійно важливих якостей, адаптація до нової соціальної ролі з від/
повідною корекцією «Я/концепції» та самооцінки) [9].

Загальну мету соціально/психологічного тренінгу — підвищен/
ня компетентності у спілкуванні — можна конкретизувати в різних
завданнях, але обов’язково пов’язаних з оволодінням знаннями,
формуванням умінь, навичок, розвитком установок, що зумовлю/
ють поведінку у спілкуванні, перцептивних здібностей людини,
з корекцією та розвитком системи взаємовідносин особистості.

Однією з умов успішної роботи тренінгової групи є рефлексія
того завдання, яке вирішується під час занять. Вплив може здійс/
нюватися на рівні установок, умінь чи навичок, перцептивних
здібностей тощо. Змішувати різні завдання під час роботи однієї
тренінгової групи не доцільно, оскільки це може знизити ефек/
тивність впливу і викликати появу етичних проблем, оскільки
змінювати завдання у процесі тренінгу можливо лише зі згоди
групи.

Робота тренінгової групи має кілька специфічних принципів:
принцип активності; принцип дослідницької (творчої) позиції;
принцип об’єктивації (усвідомлення) поведінки; принцип парт/
нерського (суб’єкт/суб’єктного) спілкування. Ефективність тре/
нінгу залежить від рівня майстерності тренера і того, наскільки
великим арсеналом засобів він володіє для досягнення поставле/
ної мети.

На нашу думку, управління процесом розвитку комунікатив/
ної компетентності майбутніх психологів зумовлює застосування
цілого комплексу психолого/педагогічних технологій, форм і ме/
тодів організації процесу вузівської підготовки фахівців. Вивчення
нормативних дисциплін («Соціальна психологія», «Психологія
спілкування», «Основи психотерапії», «Конфліктологія», «Основи
психоконсультування і психокорекції» тощо) передбачає як засво/
єння теоретичних знань з практичної психології, так і формування
системи психологічних умінь і навичок. Більшість дослідників вва/
жає, що застосування на лекційних, семінарських і практичних
заняттях таких активних методів навчання, як диспут, розгляд
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проблемних ситуацій, різних форм творчих завдань для самостій/
ного виконання, інтерактивних ігор підвищує зацікавленість
предметом та ефективність засвоєння знань.

Використання ігрових методів сприяє активному спілкуванню,
яке при цьому контролюється і цілеспрямовується. Таке цілеспря/
моване спілкування надає психотерапевтичну та розвивальну
можливість проявити особистості свою сутність, сприяє задоволен/
ню прагнення до групових форм взаємодії та спілкування з інши/
ми у студентському віці [12, С. 216].

Для адаптації студентів/психологів до умов навчання можливе
запровадження різноманітних тренінгових груп спілкування чи
використання окремих елементів тренінгу, вже починаючи з пер/
ших курсів. Вони допомагають майбутнім спеціалістам розпочати
знайомство з практичною психологією «зсередини», оволодіти ко/
мунікативними вміннями, підвищити свою емоційну чутливість,
емпатію, створити комфортну атмосферу у групі.

Наявна підготовка практикуючих психологів передбачає вхо/
дження студентів у різноманітні тренінги лише на старших курсах
(«Психологічний тренінг», «Тренінг сенситивності», «Тренінг ко/
мунікативної компетентності»). На наш погляд, перед початком
тренінгу доцільним буде проведення діагностики рівня розвитку
комунікативної компетентності студентів. Це можна зробити за до/
помогою методик визначення організаторських та комунікативних
якостей, їх прояву у міжособистісних стосунках (КОС/2, тест/опи/
тувальник Л. П. Калінського, Т. Лірі); окремі особистісні риси, які
впливають на розвиток комунікативної компетентності можна вия/
вити за допомогою особистісних опитувальників (Багатофакторний
опитувальник Р. Кеттела 16PF); виявити рівень самооцінки особис/
тості і рівня розвитку професійно важливих якостей (Самооцінка/25
В. Н. Куніциної, методика «Хто я?») тощо [2; 8]. Отримані результа/
ти психодіагностики рис особистості і рівня розвитку комунікатив/
ної компетентності дають змогу підібрати максимально ефективний
план проведення тренінгу з цією групою.

Висновки. Розвиток комунікативної компетентності займає
особливе місце в підготовці майбутніх психологів. Оскільки профе/
сія практичного психолога належить до соціономічних видів пра/
ці, де спілкування зі сторони, що супроводжує трудову діяльність,
перетворюється на професійно значущу, суттєву сторону. Усі ос/
новні види роботи практичного психолога в закладах освіти (спри/
яння формуванню особистості дитини, розвитку її здібностей, пси/
ходіагностика, психологічне консультування, психокорекція,
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профілактика, просвітницька діяльність тощо) здійснюються че/
рез організацію спілкування з учнями та іншими учасниками пе/
дагогічного процесу.

Багатоаспектність діяльності психолога системи освіти висуває
певні вимоги до індивідуально/психологічних особливостей та про/
фесійних якостей практичного психолога, зокрема, до рівня його
комунікативної компетентності. Разом з тим у теорії і практиці
функціювання шкільної психологічної служби ще не розроблено ета/
лонної моделі практичного шкільного психолога, не об’єктивовані
вимоги до його особистості та професійної діяльності, що суттєво ус/
кладнює роботу спеціальних факультетів з підготовки практичних
психологів, відкритих при вищих навчальних закладах педагогіч/
ного профілю. Як наслідок, виникла суперечність між потребою 
у швидкій підготовці практичних психологів для системи освіти та
якістю цієї підготовки. Поглиблює цю суперечність ще й відсут/
ність апробованих ефективних технологій професійної підготовки
майбутніх практичних психологів.
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УДК 612.821 
Л. Г. Висоцька

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР І ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ
ПОЛЯРНИКІВ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ АНТАРКТИЧНОЇ

ЕКСПЕДИЦІЇ

В статье изложены порядок проведения психофизиологическо9
го сопровождения украинских антарктических экспедиций и ме9
тодология определения психофизиологического отбора, отдельно
отмечены особенности психологической адаптации полярников
на антарктической станции в течение года. Описана характе9
ристика изменений психологического статуса по возвращению 
с зимовки по сравнению с тестированием на момент отправле9
ния в Антарктиду.
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The article presents a description of psycho9physiological accom9
modation of Ukrainian Antarctic expeditions and methodology of psy9
cho9physiological selection, including peculiarities of psychological
adaptation of polar explorers at the Antarctic station during one year.
It also gives characteristic of psychological status change on return
from a winter camp in comparison to test results prior to expedition.

Діяльність екіпажу української наукової станції «Академік
Вернадський» на цей час являє собою досить унікальним явищем
серед інших колективів, що працюють у надзвичайних умовах [4].
Серед факторів, що шкідливо впливають на функціональний стан
зимівників та їхнє здоров’я можна назвати такі, як умови ізольо/
ваності від навколишнього світу, соціальної депривації, зміненої
фотоперіодики, незвичні умови підвищеної активності явищ сере/
довища. Означені фактори негативно позначаються на психофі/
зіологічному стані людини, що проявляється у симптомоком/
плексі «антарктичного синдрому» [6; 7]. У членів екіпажу станції
зростає кількість випадків порушень нормального режиму сну, без/
підставного виникнення головного болю і вегетосудинних реакцій,
погіршення настрою і самопочуття, особливо впродовж антарктич/
ної зими. На психологічному кліматі в колективі негативно познача/
ються умови обмеженої кількості осіб чоловічої статі, що перебува/
ють там протягом 12–14 місяців. При цьому розвиваються ознаки
хронічного стресу та втоми, уповільнюються процеси адаптації
психофізіологічних функцій, що сприяє зростанню ризику психо/
емоційних розладів та порушень взаємовідносин у нечисленному
колективі [5; 7].

Держави світу, що проводять дослідження в Антарктиці, мають
національні програми щодо заходів психофізіологічного супроводу
антарктичних експедицій. Проте остаточного вирішення проблем
симптомокомплексу «антарктичного синдрому», збереження нор/
мального психологічного «клімату» та взаємовідносин у колективі
антарктичних станцій ще не досягнуто. Застосування сучасних лі/
кувально/профілактичних технологій (психотерапевтичних, фарма/
кологічних, фізіотерапевтичних) не виключає ймовірності розвитку
синдромальних проявів у людини в Антарктиці, що може бути
наслідком недостатньо ґрунтовного вивчення механізмів адапта/
ції у надзвичайних умовах та недосконалості регламентованої си/
стеми психофізіологічного супроводу експедицій [8; 9].

За десятирічний період діяльності українських антарктичних
експедицій напрацьовано досвід у психофізіологічному відборі кан/
дидатів, моніторингу психофізіологічних функцій на антарктичній
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станції та після повернення з експедиції, а також обґрунтована
лікувально/профілактична ефективність застосованих психотера/
певтичних та біорегуляторних технологій. За таких передумов були
розроблені рекомендації щодо психофізіологічного супроводу ан/
тарктичних експедицій, які мають стати дієвим засобом у системі
заходів укріплення психологічного «клімату» нечисленного колек/
тиву, відновлення порушених психофізіологічних функцій та збе/
реження здоров’я та працездатності людини в експедиційних умо/
вах [1; 6; 8; 9].

Методичні та соціальні проблеми створення відповідних умов
для вивчення адаптивних психофізіологічних реакцій людини
при поєднанні впливу екстремальних чинників середовища та
професійної діяльності поки що не дали можливість визначити
кінцеві механізми адаптації та дизадаптації, що може бути суттє/
вим стримуючим моментом при втіленні нових технологічних лі/
ній, розширенні професійної діяльності у віддалені географічні
райони. У такому розрізі дослідження діяльності та змін психо/
фізіологічного стану людини в умовах Антарктики можуть дати
фундаментальні результати, спрямовані на вивчення механізмів
адаптації людини до життєдіяльності в екстремальних умовах [2;
3; 4; 6].

Матеріали та методи. Дослідження виконувались за участі
кандидатів на зимівлю та членів екіпажу 9–12 українських на/
укових антарктичних експедицій. Психофізіологічне обстеження
та відбір екіпажу станції передбачає:

— індивідуальний підхід;
— застосування адекватних, валідних методів обстеження;
— вилучення можливості суб’єктивної оцінки;
— застосування тактики зацікавленості обстежуваних;
— повна «прозорість» проведення тестування;
— відповідність психофізіологічним критеріям відбору канди/

датів в експедицію.
Результати психофізіологічного обстеження враховують при

виборі кандидатів в експедицію. Психофізіологічне обстеження
здійснюється (див. табл.) відповідно до етапів, охарактеризованих
у [8; 9], а саме:

— на етапі вибору кандидатів для участі в експедиції (І етап);
— протягом року в умовах експедиційної діяльності (II етап);
— відразу після повернення з експедиції (III етап);
— у невстановлені терміни (тобто через 3–12 місяців після по/

вернення) (IV етап).
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діяльності молодих спеціалістів Розділ ІІІ

Перелік запропонованих методик для проведення
психологічного та психофізіологічного обстеження зимівників

Методика обстеження Призначення та етапи застосування

Мінесотський багаторівневий особис/
тісний опитувальник (ММРІ)

Побудова психологічного профілю. 
І етап

Методика визначення соціальної фруст/
рованості Вассермана/Бойко

Виявлення міри невдоволеності ста/
тусом у суспільстві. І–IV етапи

Методика визначення особистісної та
реактивної тривожності Спілбергера/
Ханіна

Визначення рівня тривожності. Екс/
прес/метод. І–IV етапи

Шкала самоефективності Шварцера/
Єрусалема

Визначення успішності та працездат/
ності. Експрес/метод. І–ІІ–IV етапи

Методика Айзенка/Eysenck Personali/
ty Questionnaire (EPQ)

Визначення типу особистості, три/
вожності та психічної стійкості.
І–ІІ–IV етапи

Методика діагностики рівня емоцій/
ного «вигорання» В. В. Бойко

Виявлення міри психологічної профе/
сійної дизадаптації. І–IV етапи

Методика диференціальної діагнос/
тики депресивних станів Зунге

Виявлення формування депресивних
станів. Експрес/метод. І–ІІ–ІІІ етапи

Методика визначення соціально/пси/
хологічної адаптації К. Роджерса, 
Р. Даймонда

Виявлення психологічної адаптації 
у малому колективі. II–IV етапи

Визначення нервово/психічної стійкос/
ті, ризику дизадаптації у стресі (НПС)

Виявлення нервово/психічної стій/
кості в екстремальних умовах. II етап

Особистісний опитувальник «Адап/
тивність» (МЛО/АМ) Маклакова,
Чермяніна

Виявлення нервово/психічної стій/
кості. II етап

Восьмикольоровий тест Люшера Моніторинг психологічного стану.
Експрес/метод. І–ІІІ етапи

Опитувальник САН (самопочуття, ак/
тивність, настрій)

Моніторинг психологічного стану.
Експрес/метод. І–ІІІ етапи

ЕЕГ (електроенцефалографія) Моніторинг стану ЦНС. Експрес/ме/
тод. І–ІV етапи.

ЕКГ (електрокардіографія) Моніторинг електричної активності
серця. Експрес/метод. І–IV етапи

Корекційна проба з кільцями Лан/
дольта

Моніторинг швидкості переробки ін/
формації. Експрес/метод. І–ІІІ етапи

Визначення складної зорово/мотор/
ної реакції

Моніторинг стану вищої нервової ді/
яльності. Експрес/метод. І–ІІІ етапи

Артеріальний тиск і частота серцевих
скорочень

Моніторинг системи кровообігу. Екс/
прес/метод. І–ІV етапи

Методика вивчення фрустраційних
реакцій Розенцвейга

Визначення ступеня психологічної
адаптації екіпажу. І–ІІІ–IV етапи
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Результати та їх обговорення. Психофізіологічні функції
кандидатів повинні відповідати таким вимогам: висока емоційна
стійкість, стійкість до втоми, виразні ознаки сильного, врівнова/
женого, рухливого типу вищої нервової діяльності, високі показ/
ники сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об’єкт, що руха/
ється, швидкості переключення уваги, хороша зорова та слухова
пам’ять, хороша орієнтація у замкнутому просторі.

На підготовчому етапі та після повернення з експедиції засто/
совується розширений арсенал методик обстеження, включаючи
набір експресного тестування для добового моніторингу. Під час
перебування на станції психофізіологічний моніторинг прово/
диться методами експресного тестування в режимі щомісячного
цілодобового обстеження кожного члена екіпажу на фоні реєстра/
ції електроенцефалограми (ЕЕГ) і електрокардіограми (ЕКГ). Ус/
кладнені тестові технології застосовують посезонно, але не часті/
ше одного разу у квартал.

При виборі кандидатів застосовують вищеперераховані тести
(етап І). При психофізіологічному тестуванні, при відповідності
отриманого показника середньогруповим значенням, за тестом
виставляється 1 бал, за інших значень — 0,5 [8].

Оцінку придатності кандидата розраховують за формулою:

де Х — уніфікований психофізіологічний показник тестування
(УПТ); В — величина у балах, що відповідає отриманому показнику
психофізіологічної функції за відповідним тестом; n — кількість от/
риманих показників згідно з відповідним етапом обстеження.

При психологічному та психофізіологічному тестуванні канди/
датів в експедицію обчислюваний УПТ повинен бути в межах 
0,75 < Х < 1,0. Зниження його величини може мати несприятли/
ве прогностичне значення. Моніторинг УПН упродовж зимівлі мо/
же бути додатковим критерієм ефективності перебігу адаптації та
можливих ускладнень у стані здоров’я.

Варто зауважити, що психофізіологічне тестування проводить/
ся тим кандидатам на зимівлю, які успішно пройшли медичне об/
стеження та відповідають віковим критеріям [6]. Отже, для участі
в експедиції вибирають психічно та фізично здорових осіб з певни/
ми адаптивними здатностями до адаптації у надзвичайних умовах
Антарктики.

,nB

n
X = ∑
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Потрібно зауважити, що при тестуванні кандидатів на зимівлю
особливу увагу звертають на високі показники адаптивності та не/
рвово/психічної стійкості, що дає можливість рекомендувати таких
кандидатів до включення до складу експедиції. За нашими спостере/
женнями, протягом річного перебування в Антарктиці початкові ви/
сокі показники за вищенаведеними тестами не зазнавали суттєвих
змін, принаймні, не погіршувалися, залишаючись на досить високо/
му рівні, що свідчить про стійкість основних психічних рис відібра/
них кандидатів до екстремальних чинників Антарктики. За період
зимівлі, за тестом Айзенка, виявлено зміни у проявах темперамен/
ту, наприкінці зимівлі виявився зсув до екстраверсії, збільшилися
показники за шкалою «психотизм». Спостерігалися суттєві зміни
психоемоційного стану за тестами Люшера, емоційного «вигоран/
ня» В. Бойко, САН. Виявлено від’ємну дивергенцію за тестом САН,
яка формувалась упродовж перших 3–5 місяців експедиції в Ан/
тарктиці, що вказує на психологічну дизадаптацію. За тестом «виго/
рання» були виявлені суттєві зміни у психоемоційній сфері.

Отже, чином можна констатувати, що психоемоційне напру/
ження в умовах перебування на антарктичній станції позначаєть/
ся, в основному на емоційній сфері полярників, чому і варто при/
діляти основну увагу при психокорекції.

Нашими попередніми психофізіологічними дослідженнями
встановлено [5], що в умовах перебування в Антарктиці у зимівни/
ків спостерігаються зміни психофізіологічних показників біорит/
мологічної природи, які суттєво впливають на функціональний
стан організму зимівників і свідчать про наявність дизадаптивних
явищ та змін психоемоційної сфери. Адаптація в умовах комплекс/
ного впливу чинників Антарктики відбувається за рахунок напру/
ження психофізіологічних функцій організму. Вираженість диза/
даптивних явищ є виникненням добових і сезонних десинхронозних
порушень, які характеризуються згладженістю ритму деяких пси/
хофізіологічних показників та психоемоційним напруженням,
найгірші прояви дизадаптації та перевтоми визначаються у період
полярної зими, тому цей період визнано особливо ризиковим для
прояву функціональних психологічних і соматичних порушень,
розвитку та загострення хвороб. Виявлено, що за період експедиції
у зимівників розвиваються приховані форми гіпоксичних явищ,
пов’язаних як з особливими антарктичними чинниками, так із
хронічним напруженням організму.

Під впливом комплексу біоритмологічних факторів на антарк/
тичній станції звичний біоритм психофізіологічних функцій
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зимівників змінюється [2; 5; 9]. Швидкість і структура вказаних
змін мають певні індивідуальні особливості, які можуть познача/
тися на якості адаптації. Отже, адаптація людини до антарктич/
них умов відбувається на фоні зміни добової організації біоритмів
і, як свідчать дані, потребує значного функціонального напружен/
ня організму в результаті сезонної інвертованості нормальної цир/
кадіанної архітектоніки психофізіологічних функцій, що потре/
бує додаткових зусиль для запобігання дизадаптивним явищам та
профілактики захворювань.

Підвищення адаптаційної здатності зимівників може відбува/
тися такими шляхами:

— активація неспецифічних механізмів адаптації;
— корекція порушень психофізіологічного стану зимівників

на станції;
— використання методів психотерапії та релаксації:

а) методи аудіопсихокорекції;
б) методика поліхромної адаптаційної біорегуляції;
в) методи психотерапії та аутотренінгу;

— методика пневмопресингу;
— безультрафіолетовий солярій;
— фармакологічні засоби:

а) адаптогени;
б) вітаміни;
в) біологічні домішки до їжі.

Поліморфні перебудови психофізіологічних функцій людини
під впливом комплексу надзвичайних чинників в Антарктиці ус/
кладнюють перебіг адаптації, призводять до підвищення напру/
женості, появи десинхронозних розладів та подовженого стану
стресу, що потребує ретельного моніторингового спостереження
функціонального стану організму впродовж усієї експедиційної
діяльності.

Висновки

1. Перебування зимівників в умовах антарктичної експедиції
супроводжується явищами «антарктичного синдрому», що впливає
на роботу функціональних систем організму та характеризується
комплексними проявами з боку психічних, психофізіологічних,
нейро/вегетативних функцій, погіршує психоемоційний і фізич/
ний статус полярників, особливо на початкових і кінцевих етапах
зимівлі.

2. Психофізіологічна адаптація людини до умов перебування 
в Антарктиці відбувається на фоні змін біоритмологічної активності
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функцій, що призводить до значних зрушень їх амплітудно/фазової
структури, а також позначається на роботі фізіологічних систем ор/
ганізму та впливає на перебіг адаптації.

3. Формування симптомів, що свідчать про емоційну дизадапта/
цію у членів експедиції, вказує на можливі емоційні зриви й кон/
флікти в колективі, зниження мотивації та працездатності, що по/
требує моніторингу психологічного стану зимівників протягом
зимівлі для можливості його коригування.

4. Попередній медичний і психофізіологічний відбір, а також
здійснення моніторингу психофізіологічного стану зимівників 
у різні терміни експедиційної діяльності дають змогу формувати
стійкий колектив до надзвичайних умов Антарктиці та вживати
заходи щодо підвищення рівня адаптаційних можливостей орга/
нізму та поліпшення функціональних можливостей зимівників.
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УДК 355.133.4 В. І. Санташов

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ
КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ

В статье рассматриваются вопросы оптимизации кон9
фликтного поведения в межличностных отношениях психологи9
ческими методами. Предложены рекомендации по предупрежде9
нию и гармонизации конфликтных отношений.

The article reviews questions of conflict behaviour optimisation in
interpersonal relationships by means of psychological methods.
Recommendations on prevention and harmonisation of conflict rela9
tionships are offered.

Сьогодні у психологічній науці напрацьовано практичний дос/
від щодо подолання міжособистісних конфліктів та налагодження
стосунків практично в усіх сферах життя [3; 5; 6]. Цей досвід
потрібний і в роботі з оптимізації міжособистісних стосунків 
у військовому середовищі, а, враховуючи специфіку військового
колективу, система міжособистісних стосунків є специфічною си/
стемою соціально/психологічних зв’язків, яка також потребує ко/
ригування та підтримання в оптимальному стані [5].

Виходячи з усталених у психології методологічних принципів
[4], здійснювана нами робота у військовій частині щодо оптимізації
системи міжособистісних стосунків та психокорекції поведінки
конфліктних осіб, провадилась у три етапи: початковий етап — про/
ведення діагностики міжособистісних стосунків, аналіз морально/
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психологічного стану особового складу та виявлення проблемних
аспектів; основний етап — проведення заходів щодо оптимізації
міжособистісних стосунків військовослужбовців строкової служ/
би, усунення негативного впливу деструктивно/конфліктних вій/
ськовослужбовців; завершальний етап — проведення контрольно/
го аналізу стану міжособистісних стосунків військовослужбовців
строкової служби, закріплення позитивних результатів та роз/
роблення рекомендацій щодо підтримання нормалізованої систе/
ми міжособистісних стосунків військовослужбовців строкової
служби.

Критеріями оцінки міжособистісних стосунків були об’єктивні
та суб’єктивні показники військової служби. Означені критерії
використовувалися у дослідженнях К. К. Платонова, Н. В. Кро/
гіуса, С. П. Куранова, В. В. Латинова, В. Ф. Перевалова та ін.

У [8] показано, що у військовому колективі завжди є військо/
вослужбовці, які активно протиставляють себе решті колективу,
намагаються домінувати та нав’язувати свої вимоги, інакше ка/
жучи, деструктивно/конфліктні військовослужбовці дестабілізу/
ють систему міжособистісних стосунків, створюють особистісне
підґрунтя для конфліктів.

У процесі реалізації корекційної програми, на її початку, із керів/
ним складом військової частини проводилась консультаційна нарада
для визначення перспективних шляхів оптимізації міжособистіс/
них стосунків і усунення негативного впливу деструктивно/конф/
ліктних вояків. Разом з тим, виявлялись проблеми та організовува/
лась психологічна робота із військовослужбовцями щодо загальної
стабілізації системи міжособистісних стосунків, яка спрямовува/
лась у двох напрямах: перший напрям передбачав роботу із війсь/
ковослужбовцями постійного складу (офіцерами, прапорщиками,
військовослужбовцями контрактної служби), другий — проведен/
ня психокорекційних заходів безпосередньо з військовослужбов/
цями строкової служби, зокрема і з конфліктними.

Головною стратегією оптимізації системи міжособистісних сто/
сунків військовослужбовців строкової служби стала ідея консолі/
дації зусиль військовослужбовців постійного складу та солдат 
у напрямі подолання негативних явищ у військовому колективі.

Результатами просвітницької роботи були: підвищення загальної
ерудиції, компетентності у питаннях психологічної роботи з вій/
ськовослужбовцями, зменшення помилок у практичній роботі з осо/
бовим складом, офіцери підвищили педагогічний такт, сформували
коректність у висловлюваннях з особовим складом, позбавилися
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звичок безіменного обзивання військовослужбовців, сформували
навички поважного ставлення до будь/якого військовослужбовця.
Фактично психологічна просвіта стала важливим напрямом у фор/
муванні системи знань і навичок у роботі з оптимізації міжособис/
тісних стосунків військовослужбовців.

Робота з військовослужбовцями строкової служби, яка перед/
бачала діагностику їхніх міжособистісних стосунків, виявлення
протиріч і конфліктогенних чинників військової служби, нейтралі/
зацію негативних стосунків, подолання ворожості та конфліктності
у стосунках, проводилася окремо з деструктивно/конфліктними 
і окремо — з неконфліктними військовослужбовцями. Всього та/
ких військовослужбовців, які спричиняли дестабілізацію системи
міжособистісних стосунків, було виявлено п’ять. Усі вони спові/
дували казармену ідеологію «дідівщини», що призводило до пос/
тійних сутичок з рештою військовослужбовців.

Основні зусилля у роботі з ними, насамперед, спрямовувались
на усунення такої деструктивної ідеології, що надалі зумовило ос/
новний шлях оптимізації системи міжособистісних стосунків.

Для решти військовослужбовців було обрано шлях інтеріори/
зації позитивних міжособистісних стосунків та підтримання їх 
в актуалізованому стані, формування християнської моральності
та закріплення позитивних навичок безконфліктного спілкуван/
ня. Такий шлях, на нашу думку, дає змогу застосувати механізм
заміщення конфліктних, ворожих стосунків на стосунки емпатії,
приязні, добра, взаєморозуміння та взаємоповаги.

Отже, дев’ять місяців поспіль застосування методу заміщення
дало змогу змінити наявні погляди та стереотипи, замістити конф/
ліктні стосунки військовослужбовців на стосунки доброзичливості
й емпатії. Цей шлях виявився максимально продуктивним у подо/
ланні особистісної конфліктності загальної маси військовослужбов/
ців, а також виявився ефективним у стримуванні ситуативних
конфліктів, що виникали між військовослужбовцями.

Використовуючи підходи Э. Берна, Т. А. Полозової, В. А. Су/
хомлинского, Р. Фішера щодо використання ігрового підходу до
аналізу, заміщення або тренінгу конфліктних стосунків, було за/
стосовано доступний для військового середовища спосіб — переве/
дення міжособистісних конфліктів у площину спортивних змагань.
Протягом усього періоду оптимізації системи міжособистісних сто/
сунків особовий склад, вільний від виконання бойових завдань 
у неділю, протягом чотирьох годин залучався до ігрових видів
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спорту (баскетбол, міні/футбол, волейбол). Змагання обов’язково
проходили під наглядом офіцера, який мав установку на негайне
припинення будь/яких спроб міжособистісного конфлікту, які ви/
ходять за межі ігрового змагання.

Заміщення міжособистісної конфліктності ігровим змаганням
протягом навіть нетривалого часу дало позитивний ефект. Війсь/
ковослужбовці відчули себе у боротьбі, зрозуміли, що таке під/
тримка гравця у команді, побачили сильні ті слабкі сторони кож/
ного, що призвело до очікуваних результатів — появі дружніх
стосунків. Як результат, психологічна дистанція між деструктив/
но/конфліктними військовослужбовцями, що сповідували ідеоло/
гію «дідівщини», і рештою колективу постійно збільшувалася. 

Як відомо, в умовах військової служби організаційно/адміністра/
тивні методи є найважливішим важелем впливу на особистість 
і регулятором службових стосунків між військовослужбовцями.
Разом з тим психологічні методи діють більш тонко, «вирівнюю/
чи» стосунки там, де методи адміністративного впливу заводять
ситуацію у «глухий кут».

Фактично часткова оптимізація системи міжособистісних сто/
сунків була досягнута шляхом переведення найбільш деструктив/
но/конфліктних військовослужбовців в інші військові колективи.
Подібний шлях оптимізації системи міжособистісних стосунків
пропонують Ф. М. Бородкін, Н. М. Коряк, В. Зигерт, Л. Ланг, 
Я. В. Подоляк. Разом з тим специфіка військового середовища зу/
мовлює певне обмеження можливості швидко позбавити військо/
вий колектив проблемного військовослужбовця. Це вимагає від
офіцерів правильно проводити стримування індивідуальної конф/
ліктності військовослужбовця до моменту, коли питання переміщен/
ня його до іншого місця служби вирішено у нормативному порядку.
Зміна усталеного колективу викликала процеси соціально/психо/
логічної адаптації, що значно обмежувало бажання пропагувати
ідеологію «дідівщини» на певний час.

Отже, робота з попередження негативного впливу деструктив/
но/конфліктних військовослужбовців та оптимізації системи
міжособистісних стосунків може проводитися таким чином:

— нейтралізація впливу конфліктної особи організаційно/ад/
міністративним, колективним та психологічним впливом;

— проведення заміщення міжособистісних конфліктів спіль/
ними для конфліктерів службовими завданнями, спортив/
ними змаганнями, ігровими тренінгами;
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— компенсація міжособистісного конфлікту шляхом переве/
дення його у площину колективної дискусії, обговорення су/
ті та змісту конфлікту, дій сторін, мотивації учасників, пози/
тивних і негативних наслідків, особистісного зиску та шкоди
від конфлікту тощо;

— компенсація індивідуальної конфліктності окремих війсь/
ковослужбовців шляхом призначення на більш відповідаль/
ну посаду, яка, крім підвищення внутрішнього колективно/
го статусу, містить значний обсяг службового навантаження
чи активізації творчих можливостей військовослужбовця;

— стримування індивідуальної конфліктності окремих війсь/
ковослужбовців шляхом соціально/психологічного впливу на
особистість, проведення часткової ізоляції особистості адмі/
ністративним шляхом, періодичних переведень військовос/
лужбовця в інші підрозділи або військові частини, правової
просвіти (міри відповідальності), використання соціально/пси/
хологічних факторів (авторитету батьків; надання по звільнен/
ню військовослужбовцю негативної службової характеристи/
ки; винесення негативної оцінки з боку колективу; організації
сатиричної оцінки у пресі підрозділів та військової частини
вчинків військовослужбовця).

Зазначені шляхи корекції поведінки конфліктних осіб та опти/
мізації системи міжособистісних стосунків виявили важливі по/
зитивні результати, які дали змогу рекомендувати їх для впрова/
дження у військових частинах та для профілактики та регуляції
морально/психологічного клімату в юнацьких колективах.
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УДК 159.9.072 Т. М. Мацевко

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МЕНЕДЖЕРІВ ВІЙСЬКОВО9СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

В статье изложены основные результаты внедрения экспери9
ментальной программы развития психологических компонентов
управленческой компетентности в профессиональную подготовку
офицеров военно9социального управления оперативно9тактическо9
го уровня. Приведена статистическая значимость полученных из9
менений при сравнении результатов психодиагностического изме9
рения контрольной и экспериментальной выборок.

In the article the basic results of introduction of the experimental
program of development of psychological components of administrati9
ve competence in professional preparation of officers of military9social
management of operative9tactical level are given. Statistical meaning9
fulness of the got changes at comparison of results of the diagnostic
measuring of control and experimental selections is proved.

Мета експериментальної роботи полягала у знаходженні та впро/
вадженні оптимальних психологічних методів, методик, технологій
і форм підвищення рівня управлінської компетентності офіцерів
військово/соціального управління оперативно/тактичного рівня у про/
цесі їх професійної підготовки. Для досягнення поставленої мети
потрібно було, по/перше, у процесі дослідження, з’ясувати вихідний
рівень управлінської компетентності обраного контингенту; по/дру/
ге, на основі теоретичного дослідження та визначених в емпіричній
частині особливостей розвиненості основних компонентів управлін/
ської компетентності майбутніх магістрів військово/соціального
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управління (ВСУ) розробити програму розвитку її психологічних
компонентів; по/третє впровадити розроблену програму у профе/
сійну підготовку слухачів; по/четверте, перевірити методами ма/
тематичної статистики ефективність розробленої програми, її
придатність саме для цієї вибірки; по/п’яте, надати практичні ре/
комендації по впровадженню результатів дослідження у підготов/
ку військових фахівців.

Однією з форм активного психологічного впливу на особистість
слухача є психологічний тренінг. Добір тренінгових вправ та побудо/
ва тренінгу на основі методичних принципів, методів і форм досягнен/
ня ефективних професійних і особистісних змін мають забезпечувати
розвиток як окремих психологічних компонентів управлінської
компетентності, так і здатності особистості до управлінської ді/
яльності загалом. Основою для розроблення тренінгових занять 
є застосування квазіуправлінських завдань як елементів майбут/
ньої професійної діяльності, що забезпечують цілісність процесу
розвитку управлінської компетентності в умовах професійної під/
готовки офіцерів ВСУ оперативно/тактичного рівня.

Результати дослідження. Для підтвердження ефективності
впровадження у навчальний процес програми розвитку управлінсь/
кої компетентності нами застосовано кількісні показники. Експери/
ментальна перевірка ефективності функціювання нашої програми
здійснювалася шляхом порівняння «зрізів» даних експеримен/
тальної групи (ЕГ), де проводилися тренінгові заняття за нашою про/
грамою, та контрольної групи (КГ), в якій управлінська підготовка
слухачів здійснювалася за традиційною методикою. Найбільш адек/
ватними для вирішення завдань такого класу виявились статистич/
ні методи обґрунтування отриманих експериментальних даних.

У процесі вибору статистичних критеріїв ми виходили з класи/
фікації завдань дослідження, потужності критерію (його здатнос/
ті виявляти розбіжності, якщо вони є). Крім того, основою вибору
критерію була його простота, достатньо широкий діапазон засто/
сування (на малих вибірках), можливість застосування на нерів/
них за обсягом вибірках. Алгоритм вибору статистичних крите/
ріїв проводився за загальною класифікацією завдань дослідження
і методів їх вирішення [4, С. 34].

Рівень значущості розбіжностей нами обраний традиційний — це
5%. Аналіз отриманих результатів проводився за допомогою стати/
стичного пакету для соціальних досліджень SPSS 10.0 for Windows
[2], який дає змогу виконувати будь/які операції із зазначеними 
у нашому дослідженні даними, вибирати для оцінювання той чи
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інший статистичний критерій. Для перевірки правильності отрима/
них результатів також застосовувалися математичні формули [1].

Загалом до формувального експерименту було залучено 31 офі/
цер — слухач факультету підготовки фахівців з гуманітарних пи/
тань, які навчалися за кваліфікацією магістра військово/соціально/
го управління, офіцера оперативно/тактичного рівня управління
(очної та заочної форм навчання). Ця вибірка була розподілена на
одну КГ, яка налічувала 17 слухачів, та на одну ЕГ із 14 слухачів.

Для визначення ефективності експериментальної програми
потрібно було порівняти показники КГ та ЕГ груп слухачів до фор/
мувального експерименту та після його здійснення.

За допомогою статистичного критерію Манна — Уітні ми з’ясу/
вали, що розбіжності між КГ та ЕГ на рівні статистичної значу/
щості P < 0,05 (Ui > Uкр, Uкр = 77) є незначними. Результати обчис/
лення критерію Манна — Уітні за психологічними показниками
розвитку управлінської компетентності у КГ та ЕГ до та після екс/
перименту наведені у табл. 1. Отже, можна вважати, що на почат/
ку формувального експерименту КГ та ЕГ за психологічними по/
казниками розвитку управлінської компетентності перебували на
одному рівні.

Після реалізації в експериментальній групі програми розвитку
управлінської компетентності нами було здійснено повторне тес/
тування слухачів КГ та ЕГ.

Результати дослідження рівнів розвиненості психологічних
компонентів управлінської компетентності в обох групах слухачів
до і після впровадження програми підвищення рівня її розвитку
наведені у табл. 2.

Рівневий аналіз психологічних показників розвиненості управ/
лінської компетентності КГ і ЕГ до і після проведення експеримен/
ту показує відсутність однозначно спрямованих змін у контрольній
виборці при системних позитивних змінах у рівнях розвиненості
компонентів управлінської компетентності в експериментальній
виборці.

У мотиваційному компоненті різниця у відносних показниках
високого рівня розвиненості до і після експерименту у КГ стано/
вить 5,9% при 35,7% у ЕГ. Водночас у ЕГ відсутні слухачі, які ма/
ють низький рівень розвиненості мотиваційного компонента, а КГ
налічує два слухачі (11,8%) з такими показниками.

При розгляді емоційно/вольового компонента доходимо вис/
новку, що у КГ кількість офіцерів з високим рівнем знизилась,
при цьому в ЕГ відбулися зміни у бік підвищення рівня розвиненості
цього компонента (один офіцер з низького рівня до середнього).
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Подібні до емоційно/вольового компонента зміни відбулися 
й у гносеологічному компоненті. У КГ показники повторного дослі/
дження виявилися на середньому рівні, тобто відбулося зниження
з високого рівня (три офіцера — 17,6%) та підвищення з низького
рівня до середнього (один офіцер — 5,9%). В ЕГ відбулися зміни 
у бік підвищення рівня розвитку компонента (1 офіцер з низького
рівня до середнього).
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Таблиця 1
Результати обчислення критерію Манна9Уітні

до та після експерименту
Показники До експерименту Після експерименту

Mann/
Whitney U

Asymp. Sig.
(2/tailed)

Mann/
Whitney U

Asymp. Sig.
(2/tailed)

МД 78 0,10 46 0,00

МН 106 0,60 111,5 0,76

СПРЯМ 107,5 0,62 93 0,25

оцінка МК 112 0,73 80,5 0,08

АДАПТОВ 117,5 0,95 110.5 0,74

РСР 112,5 0,80 93 0,30

оцінка ЕвК 118,5 0,98 108 0,57

ПРОГН 108 0,66 109 0,68

НЕВ_ЧУТЛ 102 0,49 73 0,06

ВЕР_ЧУТЛ 110 0,71 74 0,06

АНАЛІТ 106 0,60 101,5 0,48

СОЦ ІНТЕЛ 114 0,84 73 0,07

оцінка ГнК 107,5 0,55 110,5 0,27

СЕР 96,5 0,37 96 0,35

СПЛ 110,5 0,73 71 0,05

СТ 104 0,54 85 0,17

СЕМ 90,5 0,25 91 0,26

Оцінка ОдК 116 0,89 112,5 0,76

ІПД 118,5 0,98 85 0,16

ІД 91,5 0,27 76 0,08

ІН 90 0,24 56,5 0,01

ІЗАГ 104 0,54 85 0,17

СОЦ 98 0,40 90,5 0,26

Оцінка ОсК 108 0,58 81,5 0,09

Оцінка УК 118 0,96 91 0,20
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Таблиця 2
Розподіл слухачів КГ та ЕГ за рівнями розвиненості

психологічних компонентів управлінської компетентності 
до і після експерименту

Час прове/
дення

Групи Рівень

високий (В) середній (С) низький (Н)

кількість
осіб

% кількість
осіб

% кількість
осіб

%

Мотиваційний компонент

До експе/
рименту

КГ (n = 17) 3 17,6 11 64,8 3 17,6

ЕГ (n = 14) 2 14,3 11 78,6 1 7,1

Після екс/
перименту

КГ (n = 17) 4 23,5 11 64,7 2 11,8

ЕГ (n = 14) 7 50,0 7 50,0 0 0

Емоційно/вольовий компонент

До експе/
рименту

КГ (n = 17) 13 76,5 3 17,6 1 5,9

ЕГ (n = 14) 11 78,6 2 14,3 1 7,1

Після екс/
перименту

КГ (n = 17) 12 70,6 4 23,5 1 5,9

ЕГ (n = 14) 11 78,5 3 21,5 0 0

Гносеологічний компонент

До експе/
рименту

КГ (n = 17) 3 17,6 13 76,5 1 5,9

ЕГ (n = 14) 2 14,3 11 78,6 1 7,1

Після екс/
перименту

КГ (n = 17) 0 0 17 100 0 0

ЕГ (n = 14) 2 14,3 12 85,7 0 0

Операційно/діяльнісний компонент

До експе/
рименту

КГ (n = 17) 5 29,4 12 70,6 0 0

ЕГ (n = 14) 4 28,6 10 71,4 0 0

Після екс/
перименту

КГ (n = 17) 7 41,2 10 58,8 0 0

ЕГ (n = 14) 5 35,7 9 64,3 0 0

Особистісний компонент

До експе/
рименту

КГ (n = 17) 3 17,6 8 47,1 6 35,3

ЕГ (n = 14) 2 14,3 7 50,0 5 35,7

Після екс/
перименту

КГ (n = 17) 2 11,8 10 58,8 5 29,4

ЕГ (n = 14) 4 28,6 9 64,3 1 7,1

Загальний рівень управлінської компетентності

До експе/
рименту

КГ (n = 17) 1 5,9 14 82,3 2 11,8

ЕГ (n = 14) 3 21,4 9 64,3 2 14,3

Після екс/
перименту

КГ (n = 17) 4 23,5 10 58,8 3 17,7

ЕГ (n = 14) 5 35,7 9 64,3 0 0
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У операційно/діяльнісному компоненті в КГ і ЕГ відбулися по/
зитивні зміни у бік збільшення значень високого рівня розвине/
ності.

Найсуттєвіші відмінності між рівневими показниками КГ і ЕГ
до і після експерименту спостерігаються в особистісному компо/
ненті управлінської компетентності. Так, якщо у КГ відбулося
зниження кількості показників високого та низького рівнів роз/
виненості на 5,8%, то в ЕГ відносний показник високого рівня
збільшився вдвічі і склав 28,6%, а відносний показник низького
рівня знизився на 28,6%.

Отже, аналіз рівневих психологічних показників розвитку ком/
понентів управлінської компетентності КГ і ЕГ до і після здійсне/
ного експериментального впливу показує, що у КГ відбулися неси/
стемні різноспрямовані зміни, що залежать від індивідуальних
особливостей слухачів контрольної вибірки і не залежать від їх
професійної підготовки в НАОУ. Одночасно в ЕГ спостерігаються
позитивні зміни у рівнях розвиненості психологічних компонен/
тів та інтегрального показника управлінської компетентності, що
дає можливість припустити наявність про ефективності експери/
ментальної програми. Таке припущення потребує статистичного
доведення.

Відповідно до плану дослідження, який було обрано нами за ос/
нову формувального експерименту, гіпотезу про вплив програми
розвитку управлінської компетентності на підвищення її психо/
логічних показників можна підтвердити на основі дотримання та/
ких умов:

1) відмінності між О1 і О2 (між показниками експерименталь/
ної вибірки до і після експерименту) — значні;

2) відмінності між О3 і О4 (між показниками контрольної ви/
бірки до і після експерименту) — незначні;

3) відмінності між О2 і О4 (між показниками експерименталь/
ної і контрольної виборок після експерименту) — значні [3].

Для з’ясування статистичної значущості відмінностей у КГ та
ЕГ до і після експерименту нами використовувався двобічний ста/
тистичний Т/критерій Вілкоксона, який застосовується для по/
парного порівняння непараметричних показників при обсязі ви/
бірки більше, ніж 12 елементів.

Показники статистичної значущості відмінностей між резуль/
татами за психологічними показниками управлінської компе/
тентності у КГ та ЕГ до і після експерименту наведені у табл. 3.
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Так, при порівнянні змін у показниках КГ до і після експери/
менту було виявлено, що на рівні відмінності Р < 0,05 статистично
незначущими є всі показники. Водночас у ЕГ маємо статистично
значні зміни за показниками невербальної та вербальної чутли/
вості, інтегрального показника рівня соціального інтелекту, со/
ціальної пластичності, інтернальності у професійній діяльності та
інтернальності у сфері невдач, а також за показниками особистіс/
ної самооцінки. Близькими до визначених показників статистич/
ної значущості є зміни у показників спрямованості особистості,
рівня саморегуляції та соціального темпу (Р < 0,09).

Отже, математичними методами статистики нами було підтверд/
жено наявність першої та другої умов доведення гіпотези про вплив
програми розвитку управлінської компетентності на психологічні
показники в експериментальній групі. Для остаточного з’ясування
ефективності експериментальної програми нам потрібно було під/
твердити наявність вказаної третьої умови — йдеться про значу/
щість відмінностей між показниками експериментальної і конт/
рольної вибірок після формувального експерименту.

За допомогою статистичного критерію Манна/Уітні ми з’ясува/
ли, що на відміну від дослідження перед експериментом, у певних
психологічних показниках щодо розвиненості управлінської ком/
петентності розбіжності між КГ та ЕГ на рівні статистичної значу/
щості P < 0,05 (Ui > Uкр, Uкр = 77), є значними. Так, статистично
значні відмінності маємо за показниками мотивації досягнення,
невербальної та вербальної чутливості, інтегральної оцінки рівня
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Таблиця 3
Статистична значущість відмінностей у КГ та ЕГ

за двобічним статистичним Т9критерієм Вілкоксона
Показники МД МН СПРЯМ АДАПТОВ РСР ПРОГН НЕВ_ЧУТЛ

Asymp.
Sig.

(2/tailed)

КГ 0,10 1,00 0,56 0,42 0,92 0,62 0,62

ЕГ 0,72 0,33 0,08 0,73 0,09 0,18 0,01

Показники ВЕР_
ЧУТЛ

АНА/
ЛІТ

СОЦ
ІНТЕЛ

СЕР СПЛ СТ СЕМ

Asymp.
Sig.(2/
tailed)

КГ 0,15 0,12 0,69 0,59 0,78 0,78 0,50

ЕГ 0,01 0,27 0,02 0,53 0,00 0,09 0,85

Показники ІПД ІД ІН ІЗАГ СОЦ

Asymp.
Sig.

(2/tailed)

КГ 1,00 0,59 0,03 0,66 0,70

ЕГ 0,01 0,10 0,01 0,18 0,02
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соціального інтелекту, соціальної пластичності, інтернальності у
сферах досягнень і невдач (див. табл. 1).

Висновок. Отже, при розробленні та організації впровадження
тренінгових занять за програмою розвитку психологічних компо/
нентів управлінської компетентності ми спиралися на дослідження
особливостей їх розвитку на констатувальному етапі експерименту.
Відповідно до отриманих результатів та проведеного психологіч/
ного аналізу були визначені основні напрями реалізації тренінго/
вої програми в експериментальній виборці. Нами були визначені
такі завдання: структурувати уявлення слухачів про управлінську
діяльність офіцера військово/соціального управління оперативно/
тактичної рівня за допомогою тренінгових занять та забезпечити
адекватне сприйняття свого місця і ролі у вирішенні її завдань;
сформувати у слухачів мотивацію досягнення успіху та професій/
ну спрямованість на вирішення завдань у ситуаціях управлінської
взаємодії; розвинути в них навички, вміння та культуру сприй/
мання вербальної та невербальної інформації, аналізу та прогно/
зування розвитку управлінських ситуацій і гнучкого комунікатив/
ного та поведінкового реагування на них; сформувати здатність до
рефлексійного застосування набутого досвіду компетентного
вирішення управлінських завдань у майбутній військово/профе/
сійній діяльності; розвинути індивідуальний рівень управлінсь/
кої компетентності; сформувати творчий індивідуальний стиль
управлінської діяльності.

Проведений порівняльний аналіз результатів КГ і ЕГ за допо/
могою математичних методів описової статистики та з викорис/
танням статистичних критеріїв значущості зсувів оцінок у відпо/
відних виборках дає нам можливість констатувати ефективність
запропонованої програми розвитку психологічних компонентів
управлінської компетентності, спрямованої на вдосконалення уп/
равлінської підготовки майбутніх магістрів ВСУ практично за всі/
ма психологічними показниками.

Результатами реалізації програми тренінгу стали активізація 
у слухачів прагнення до творчого оволодіння та застосування управ/
лінської діяльності, розвиток навичок, умінь і культури рефлексії та
адекватного ставлення до власної управлінської діяльності на опера/
тивно/тактичному рівні, розвиток оптимальних стратегій взаємодії
в типових і нетипових управлінських ситуаціях та актуалізація осо/
бистісних смислів в реалізації управлінських функцій, позитивна
динаміка рівнів розвитку психологічних компонентів та інтеграль/
ного психологічного рівня розвитку управлінської компетентності.

Розділ ІІІ Актуальні проблеми професійної 
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УДК 371.132 О. О. Лазуренко

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ9
МЕДИКІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Статья посвящена актуальной проблеме формирования эмоци9
ональной сферы студентов9медиков в учебной деятельности. Идет
речь о психологических особенностях формирования личности про9
фессионала. В частности, рассматривается проблема формирова9
ния профессиональной компетентности будущего врача с учетом
современных достижений психологической теории эмоций.

The article is devoted to the emotion sphere of students in study
activity. This article deals with the psychological peculiarities of per9
son’s formation of a specialist, especially it reveals the problem of for9
mation of professional medical competence taking into consideration
modern achievements of the psychological theory of emotions.

У сучасній психологічній науці останнім часом помітно зріс
інтерес до вивчення проблеми розвитку емоцій, а також їх вплив
на формування взаємовідносин між людьми, зокрема у процесі
сумісної діяльності. Відомо, що емоції мають першорядне значення
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у формуванні міжособистісних взаємин: вони виникають і склада/
ються на основі відповідних почуттів, які з’являються під час вза/
ємин людей. Емоційна основа міжособистісних взаємин охоплює
всі види (рівні) емоційних виявів особистості: афекти, емоції, по/
чуття тощо.

Аналізуючи роль емоцій у навчальному спілкуванні, дослідни/
ки найчастіше розглядають мотиваційну функцію емоцій у плані
загального ставлення до навчального предмета, значення актуаль/
них емоційних станів при виконанні конкретних завдань, вплив
емоційної сфери загалом тощо. Однак існує цілий пласт емоційних
явищ у навчальному спілкуванні, які відіграють значну роль, але
недостатньо вивчені. Це стійкі індивідуальні властивості особис/
тості, поєднані поняттям «емоційність» як важливою складовою
індивідуальності людини, здатністю відчувати емоції загалом. От/
же, актуальною стає проблема підвищення ефективності впливу
на емоційно/почуттєву сферу студентів, її формування у процесі
професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема лікарів. З ог/
ляду на це, зростає значення посилення емоційності змісту нав/
чання, розвитку емоційної сфери загалом.

Метою нашої праці було дослідити особливості впливу емоцій
на ефективність навчального процесу, становлення стосунків між
студентами, формування їхньої емоційної сфери під час взаємного
спілкування у групі.

Розвиток емоційної сфери студентів у навчальній діяльності
передбачає таку організацію педагогічного процесу, теоретичною
основою якого є сукупність сприятливих умов, які дають змогу
здійснювати педагогічно доцільний взаємозв’язок між змістом,
формами та методами навчальної діяльності, а також компонента/
ми емоційно/почуттєвої сфери особистості.

Особливість процесу формування емоційної сфери студентів —
це пошук емоційних контактів у новому середовищі життєдіяль/
ності з ровесниками та викладачами. При цьому треба зазначити,
що емоційний контакт з об’єктами нового навчального середови/
ща часто виявляється сильнішим, аніж емоційні контакти з бать/
ками. Отже, через розвиток нових емоційних контактів у студент/
ському віці особистість розширює свої можливості.

У проведеному експериментальному психолого/педагогічному
дослідженні брали участь студенти І–V курсів. Метою досліджен/
ня було з’ясувати перебіг змін, що відбуваються у стосунках (став/
ленні один до одного) між студентами у процесі навчання та їх
вплив на формування емоційної сфери загалом.
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Зв’язок емоцій із системою практичних взаємовідносин людини
з довкіллям виявляється вже на ранніх етапах її онтогенетичного
розвитку. Проведені нами спостереження показують, що студенти,
які з тих чи інших причин були з дитинства позбавлені тепла
(емоційного зокрема) і не набули досвіду позитивного спілкуван/
ня з дорослими, є, як правило, замкнутими та байдужими у став/
ленні до людей, що їх оточують.

Студентський вік пов’язаний зі становленням характеру, форму/
ванням соціальної зрілості, початком процесів індивідуалізації та
самореалізації, формуванням індивідуального стилю діяльності. Ос/
новною діяльністю студентів є пізнавальна чи навчальна діяльність,
однак, як свідчать деякі дослідження, на певних етапах навчання
переважним видом діяльності може виступати спілкування [1].

Цей період, як перехідний до дорослого життя, характеризу/
ється підвищеною емоційністю і емоційною напруженістю, пов’я/
заною з наявністю психологічних труднощів, суперечливістю рів/
ня домагань і образу «Я»/особистості [2]. Характерними рисами
емоційності в цей період є емоційна сприйнятливість, відкритість
новим враженням, яка виражається в тому, що предметом емоцій/
них хвилювань стають міжособистісні стосунки, сенситивність до
переживань інших людей.

Важливими для студентського віку є ситуативний фактор
емоційного контакту. Так, певна увага до студента (особливо мо/
лодших курсів) з боку викладача супроводжується емоційно/по/
зитивною реакцією.

Зауважимо, що студенти молодших курсів у переважній біль/
шості вирізняються готовністю до емоційного контакту в умовах
навчальної діяльності, але подібна готовність до емоційного кон/
такту не завжди притаманна викладачам. Такий фактор, як емо/
ційність викладача, є одним із найважливіших у процесі форму/
вання емоційної сфери студентів у навчальній діяльності.

Емоційність викладача — це зміст, якість і динаміка його емо/
цій і почуттів. Завдяки емоційності викладача, здатного до відпо/
відних контактів з учнями, формуються спонукальні механізми
до пізнавальної активності і самостійності студентів. Психологи
підкреслюють, що «педагог, який ставить перед собою завдання
розвивати засобами свого предмета мислення учнів, повинен одно/
часно формувати відповідну емоційну основу» [3].

Виявлено також вікові особливості емоційного ставлення (такого,
в якому актуальним моментом є переживання) студентів один до од/
ного в умовах організації їх спільної діяльності.
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Можна припускати, що лише в спільній діяльності виявляють/
ся специфічні риси емоційної сфери людини, зокрема студентів, 
і водночас спільна діяльність та спілкування є ефективними засо/
бами формування певного емоційного ставлення студентів/меди/
ків один до одного.

Отже, наші спостереження свідчать про те, що спільна діяль/
ність і спілкування, що виникає на її основі, мають вирішальне
значення у становленні особистості, формуванні її емоційної сфе/
ри. Джерела емоцій, як і інших психічних процесів, варто шука/
ти в усвідомленій діяльності суб’єкта, у процесі якої він реалізує
свої взаємини з навколишнім світом.

У проведеному досліді важливим аспектом було визначення по/
казників емоційного ставлення студентів молодших курсів один
до одного. При цьому зверталась увага на прямі (емоційно/виразні,
експресивні, прояви — міміка, жести, інтонація тощо) та опосе/
редковані спільною діяльністю (її процесом і результатом) прояви
їхнього взаємного емоційного ставлення. Ці прояви, як на нашу
думку, тісно пов’язані з віковими особливостями досліджуваних.
З’ясувалося, що ставлення до ровесників залежало від того, як во/
ни поводилися у процесі спільної діяльності: чи вміли домовитись
з партнером про її хід і розподіл обов’язків, як діяли тощо.

На підставі спостережуваного можна класифікувати емоційне
ставлення до партнера за такими показниками: за ставленням до
майбутньої спільної діяльності, до матеріалу, яким користувати/
меться разом з товаришами, до успіхів ровесника, його скрутного
становища, до отриманого спільного результату [4].

Аналіз проведеного нами дослідження свідчить про те, що емоцій/
ні прояви студентів молодших курсів часто зводяться до міміки, що
підкріплюється думками авторів, які стверджують, що саме мімічні
схеми в емоційному розвитку людини є найбільш генетичними.

Треба зазначити, що у стані емоційного збудження, зумовленого
процесом взаємодії, у багатьох студентів підвищується сила голосу,
змінюється його висота, деякі студенти часто вдаються до вигуків
яскраво вираженого емоційного забарвлення. Цікаво, що вигуки
здебільшого вживають при емоційно негативному ставленні до дій
і вчинків партнера. Такі реакції негативно позначаються на взаєми/
нах, ступінь емоційної експресивності, логічно, справляє суттєвий
вплив на характер стосунків. Надмірна, а інколи й недостатня емо/
ційна реакція є однією з причин виникнення конфліктів у міжосо/
бистісних стосунках. Не випадково деякі вчені надають винятко/
вого значення місцю емоційної експресії у становленні людської
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особистості. Так, К. Ізард, відомий дослідник, зазначає, що екс/
пресія в повсякденному житті впливає на індивідуальний і соціаль/
ний розвиток і на формування міжособистісних стосунків [5].

Проведені нами дослідження показали, що в деяких учасниках
досліду емоційні реакції на успіх чи невдачу товариша неадекват/
ні конкретній ситуації. Це виразилося в тому, що деякі студенти
виявляли приховану радість з приводу невдач інших або, навпаки,
засмучувалися, коли їх товариші не досягали певного успіху. Без/
перечно, що такі неадекватні емоційні реакції заважали становлен/
ню позитивних стосунків між учасниками діяльності. Результати
спостереження свідчать і про той факт, що студенти в більшості ви/
падків не вміють домовлятися про спільне виконання завдання, ко/
ристуватись матеріалом, допомагати один одному в разі потреби.
Відсутність названих навичок взаємодії була особливо помітною 
в тих групах, де діяли індивідуально, відмежувавшись від товари/
ша і не узгодивши з ним власних дій і способів виконання завдан/
ня. Нами з’ясовано, що мотиви, які спонукають людину вступати
у спілкування з іншими людьми, тісно пов’язані з трьома життє/
вими потребами: в активній діяльності, у нових враженнях, ви/
знанні та підтримці.

Таку поведінку, очевидно, можна пояснити відсутністю в сту/
дентів належного досвіду стосунків з ровесниками. Спроби узго/
дити спільні дії з іншими відбуваються переважно у процесі на/
вчання. А, як відомо, на заняттях студенти виконують переважно
індивідуальні завдання, тому логічно узгоджувати власні дії з дія/
ми інших в них немає потреби. Отже, більшість студентів молод/
ших курсів (на відміну від студентів старших курсів) не виявля/
ють емоційних реакцій стосовно партнерів по діяльності.

Наші спостереження за процесом взаємодії студентів показа/
ли, що окремі з них не допомагають один одному не через те, що
свідомо не хочуть допомагати, а переважно тому, що не бачать і не
розуміють становища, в якому опинився той чи інший студент. Це
є наслідком усталених взаємин, вироблених в родинах, які надмі/
ру опікуються своїми дітьми. Така атмосфера в сім’ї гальмує фор/
мування позитивної емоційної реакції на труднощі, що виника/
ють в певних, як у цьому випадку, студентських ситуаціях.

Проведений дослід свідчить про те, що студенти, як правило,
приходять на допомогу своїм товаришам тільки тоді, коли власну
частину роботи вже закінчили. Та й допомога ця досить ординар/
на — виконання якоїсь частини завдання без належних пояснень.
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Щодо студентів молодших курсів, то вони краще володіють ек/
спресивними засобами прояви свого емоційного ставлення до
співучасника виконання певного завдання. При цьому через мову
вони все ж висловлюють свої емоції. Щоправда, у студентів старших
курсів відповідні мовні випади інтонаційно багатші й виразніші.
У ній з’являється багато вигуків, розкривається синонімічний ряд,
що, на нашу думку, свідчить про активний прояв емоційного став/
лення певної особи до оточуючих її людей. Змінюються також мі/
міка і жести, навіть колір обличчя. Такі зміни свідчать про емо/
ційну експресивність студентів, що є певною мірою результатом
навчальної діяльності студентів, а також інтенсивним соціальним
розвитком і розширенням контактів з навколишнім соціальним
середовищем.

Треба зауважити, що студенти старших курсів більш адекватно
реагують на досягнення і невдачі своїх товаришів, що, звичайно,
позитивно впливає на процес становлення товариських взаємин, 
а це, у свою чергу, позитивно впливає й на весь процес навчальної
та наукової діяльності: з’являється помітна старанність у роботі,
творчі думки та ініціатива, а разом з цим виникають нові дружні
форми взаємин: студенти поспішають поділитися один з одним
радістю з приводу досягнутого успіху в збиранні матеріалу, напи/
санні окремих розділів роботи, оцінки її з боку наукових керівни/
ків тощо.

Такі фактори свідчать про те, що подібна поведінка студентів
зближує їх між собою, згуртовує навіть тих, які часто конфлікту/
ють між собою в повсякденному спілкуванні. Отже, подібні ре/
зультати впливають на емоційне піднесення, яке, у свою чергу,
надає студентові зайву енергію та бажання творити.

Нами встановлено, що студенти старших курсів виявляють
різноманітніші форми, прийоми та способи взаємної допомоги,
ніж студенти молодших курсів. Безперечно, це є результатом роз/
витку в них соціальної перцепції — особливостей сприймання 
і розуміння однієї людини іншою. І це цілком логічно, адже люди/
на у процесі діяльності починає помічати і розуміти стан іншої
людини, тобто в неї формується емоційна спрямованість на іншу
людину, що є обов’язковою умовою виховання гуманістичних по/
чуттів.

Таке співпереживання виявляє себе не тільки у практичній до/
помозі, а й у певному коригуванні дій товариша. Це виявляється
в тому, що окремі студенти охоче діляться набутими знаннями 
і вміннями з іншими, спільно працюють над виконанням завдань,
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читанням наукових праць тощо. Роблять це не тільки під час за/
нять, а й у позааудиторний час, під час роботи в наукових залах
бібліотек. Така чуйність породжує почуття вдячності і приязні,
що не може не впливати на взаємини між студентами: вони стають
теплішими, емоційно багатшими. А це стимулює їх дружбу, впли/
ває на оновлення потреби ретельного навчання у тих студентів, 
в яких це почуття, за певних умов, притупилося.

Як з’ясувалось у процесі досліду, важливу роль у становленні
позитивних взаємин між студентами відіграє і певний попередній
досвід одного з них. Саме такий студент може привносити своє вже
усталене ставлення до товариша. У такому разі актуалізуються не
тільки переживання, що пов’язані з діяльністю в цей момент, а й ті,
що збереглися в його пам’яті. Такі переживання і здійснюють
емоційну регуляцію його поведінки та визначають особливості йо/
го ставлення до товариша. Ним може бути і той студент, до якого
вже раніше склалося індиферентне чи й негативне ставлення. Тоді
взаємини визначаються тим, як студент ставиться до діяльності,
який результат її він передбачає. Особисте ставлення до процесу 
і результату діяльності змушує його очікувати від партнера ана/
логічного ставлення до діяльності. Якщо очікування не справджу/
ється, студент ставить перед партнером відповідні вимоги. У тако/
му разі взаємини залежать від взаєморозуміння й узгодженості
дій у процесі спільної діяльності.

За наявності у студента чітко вираженої орієнтації на досягнен/
ня власного успіху його ставлення до партнера залежить від того,
якою мірою останній сприяє або заважає досягненню його успіху.
Очевидність цього досягнення для студента є важливим чинником.

Сказане дає підстави стверджувати, що у взаєминах між студен/
тами важливу роль відіграє афективність поведінки. На позитивне
емоційне ставлення один до одного впливають вікові особливості, 
а на розвиток взаємин — позитивна емоційна спрямованість, яка ви/
являється в умінні бачити, співпереживати й допомагати іншому.
А це набувається під час цілеспрямованого навчання та виховання.

Дослідження підтверджують, що прояв модальної структури
емоційності під час навчального спілкування відрізняється від
форм прояву емоційності у повсякденному житті, тобто навчальна
діяльність викликає певну специфіку прояву якісної характерис/
тики емоційності.

Студентів, які характеризуються стійкою схильністю до радіс/
них переживань, що домінують як у повсякденному житті, так 
і у процесі навчальної діяльності, більше половини. Емоція гніву
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у повсякденному житті домінує майже у чверті студентів, тим ча/
сом як у процесі навчального спілкування її домінування знижу/
ється. Незначне вираження у повсякденному житті домінування
печалі, що майже зовсім зникає у навчальній діяльності та спіл/
куванні, зустрічалось у деяких випадках. Інше співвідношення
має емоція страху — представлена мінімально порівняно з інши/
ми емоціями у повсякденному житті, вона різко зростає під час
навчального спілкування.

Існують різні прояви стресових станів у студентів. Цікавим
здалася нам проблема вивчення стресу в екзаменаційний період.
При цьому іспит розглядався як типова стресова ситуація. Було з’я/
совано розходження в емоційних реакціях під час іспитів у студен/
тів з різною успішністю. Менш успішні студенти, до речі, вирізня/
ються більшою емоційною реактивністю до іспиту, що призводить
до виснаження їхніх енергетичних резервів ще до початку діяль/
ності. Можна погодитись, що пік емоційної активації у більш ус/
пішних студентів припадає на сам іспит, що визначає велику про/
дуктивність інтелектуальної діяльності [6].

Спостерігається особлива важливість юнацького періоду роз/
витку емоцій для всього процесу розвитку. Цю думку висловив 
і П. М. Якобсон. Почуття, пережиті в юнацькому віці згідно з йо/
го твердженням створюють особливий «фонд» емоційних пережи/
вань, які мають значення для подальшого розвитку та росту [7].

Отже, можна стверджувати, що специфічні умови діяльності 
(у цьом разі навчальне спілкування) можуть знижувати чи підви/
щувати певну схильність особистості до переживання тих чи інших
емоцій. Це вказує на значну роль зовнішніх умов при організації
навчального процесу, що можуть негативно впливати на наявні
емоційні переживання студентів або стимулювати прояв властивос/
тей, що є оптимальними для формування майбутніх фахівців.

Розвиток емоційної сфери студентів у навчальній діяльності
передбачає передусім організацію педагогічно вмотивованого про/
цесу, в якому взаємопов’язані зміст, форми і методи спільної на/
вчальної діяльності та система всіх компонентів емоційної сфери
особистості студента.

У свою чергу, знання якісних особливостей емоційності студен/
тів дає викладачу додаткові можливості для підвищення ефектив/
ності навчального процесу шляхом його індивідуалізації, а зазна/
чені педагогічні умови сприятимуть реалізації емоціогенного
компонента змісту навчально/виховного процесу. Загалом, емо/
ційний досвід, набутий в юнацькому віці, впливає на подальший
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розвиток особистості фахівця, формування його професійної ком/
петентності, оволодіння відповідними формами поведінки тощо.
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УДК 159.99.22 А. В. Жук

ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ9ПСИХОЛОГІВ

Статья посвящена проблеме профессионального становления
будущих врачей9психологов. В статье рассматриваются основ9
ные профессионально значимые личностные качества будущих
медицинских психологов (социальная чувствительность, твор9
ческая сила), а также определены пути развития этих качеств
у студентов медико9психологических факультетов.

The article is devoted the problem of professional becoming of the
future doctors9psychologist. In this article the basic professionally
personal qualities of the medical psychologists are considered and
also ways of these qualities are certain.

На сьогоднішній день досить актуальним постає питання здо/
ров’я людей. Дуже часто в засобах масової інформації, в офіційних
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урядових джерелах: наказах Кабінету Міністрів, розпорядженнях
Міністерства охорони здоров’я України — звертається увага на
профілактику та засоби запобігання захворювань серед населення.
Але дуже мало приділяється уваги профілактиці так званих психо/
соматичних захворювань та значенню медичного психолога в ліку/
ванні та профілактиці цих та інших захворювань.

У наш час в житті людей виникає дуже багато психотравмую/
чих ситуацій, які призводять до стресів, депресій, емоційного на/
пруження, а ті, у свою чергу, до соматичних хвороб. Лікарі дуже
часто лікують лише симптоми хвороби, не звертаючи уваги на
причини, і не завжди усвідомлюють їх, вони лікують тіло, забува/
ючи про душу.

На допомогу лікарям у вирішенні таких і багатьох інших питань
в недалекому майбутньому прийдуть нинішні студенти медико/
психологічних факультетів, а в майбутньому — медичні психологи,
яких готують у вищих медичних навчальних закладах України.

Це спеціалісти, яким немає рівних. Адже, якщо взяти класич/
них психологів, яких готують педагогічні та класичні університе/
ти, то їм не вистачає медичних знань, а лікарям — не вистачає
знань з психології. Але, якщо це унікальні спеціалісти, то постає
проблема, які ж індивідуальні та професійні навички потрібно
формувати в таких спеціалістів. Отже, питання професійного ста/
новлення студентів медико/психологічних факультетів потребує
детальнішого аналізу.

Проблемою саморозвитку та професійного становлення майбут/
ніх психологів, зокрема й медичних, та формування в них про/
фесійно значущих особистісних якостей досить детально займалися
як вітчизняні (С. Д. Максименко, О. Ф. Бондаренко, Л. М. Юрьєва),
так і зарубіжні (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Спенсер) автори.

Об’єкт дослідження — професійне становлення студентів меди/
ко/психологічного факультету.

Предмет дослідження — формування професійно значущих
якостей особистості майбутніх лікарів/психологів.

Мета дослідження — визначити професійно значущі якості
майбутніх лікарів/психологів та шляхи їх формування.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання дослідження:
1) на основі теоретичного аналізу проблеми визначити основні

професійно значущі якості особистості майбутніх лікарів/
психологів;

2) визначити шляхи формування професійно значущих якос/
тей особистості майбутніх лікарів/психологів.
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До основних професійно значущих якостей особистості майбут/
ніх лікарів/психологів треба віднести такі особистісні якості, як
соціальна чутливість і творча сила.

Досить актуальною особистісною якістю майбутніх лікарів/
психологів є соціальна чутливість.

Усе наше життя відбувається у взаємодії з іншими людьми. Це
одна з основних рис людського існування, а також головне джере/
ло проблем, з якими стикається людина. Для здорової адаптації
ключове значення має здатність розуміти інших людей, увійти 
в їхнє становище, уявити собі їхні почуття, позиції і наміри, пе/
редбачати їхню поведінку. Цю сукупність здібностей і називають
соціальною чутливістю.

У більш вузькому, операціоналістичному змісті під соціальною
чутливістю розуміють здатність правильно визначати і передбача/
ти почуття, думки і поведінку інших людей. Здатність впливати
на інших людей є вже справою її застосування на практиці. 
Г. К. Сміт (1973) звертає увагу на те, що гарною ілюстрацією до
поняття «чутливість» можуть слугувати, наприклад, розмови
доктора Ватсона із Шерлоком Холмсом, в яких останній пояснює
метод, що дає йому змогу на підставі спостережень робити виснов/
ки про людей, що зустрічаються їм [2].

Високий рівень розвитку чутливості потрібний дипломатові,
педагогові, судді, а також слідчому, ворожці і взагалі представни/
кам усіх тих професій, що вимагають передбачення поведінки ін/
ших людей і здатності впливати на неї, але, на наш погляд, на пер/
шому місці за важливістю ця якість повинна бути добре розвинена
у лікаря та лікаря/психолога. Чутливість — це саме та якість, що
більш за все потрібна лікарю/психологу в будь/якій його практич/
ній діяльності, за винятком роботи в лабораторії, саме ця якість
лікаря/психолога виступає в якості його головної професійної ри/
си. Але чи досить вивчити психологію й одержати диплом для то/
го, щоб стати «знавцем людських душ»?

Усі наявні у світі форми навчання мало що дають у цьому сенсі
студентові медико/психологічного факультету. Він знає теорію,
але під час навчання буває позбавлений можливості застосувати
свої знання для розуміння конкретних людей. Єдину можливість
тут дають йому, мабуть, вправи з психотерапії. Додаткові шанси
надаються йому після закінчення навчання, коли він відвідує курси
і, головне, проходить психотерапевтичну підготовку, в якій чимала
увага приділяється переживанням. Але усюди тут сфера чутливос/
ті недостатньо систематична. Ось чому великої уваги заслуговує
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розвиток соціального тренування, яким психологи/клініцисти, 
а також фахівці з соціальної психології і психології праці приділя/
ють усе більшу увагу. Мета її полягає у тому, аби систематично під/
вищувати чутливість представників різних професійних груп пси/
хотерапевтів, учителів, керівників, спортивних тренерів тощо.

Говорячи про прийоми, за допомогою яких психолог може під/
вищити свою чутливість, ми вже згадували психотерапевтичну
підготовку, в якій приділяється увага переживанням, і спеціалізо/
вані методи соціального тренування. Вони бувають різні. Г. К. Сміт,
наприклад, розрізняє чотири типи чутливості, відносно незалежні
один від одного і такі, що потребують для свого розвитку різних ме/
тодів. Отже, це:

1. Чутливість у спостереженні належить до здатності реєстру/
вати і запам’ятовувати вчинки і висловлювання людей. Вправами
в ній слугують, наприклад, опис сцен з кінофільмів, фотографій
або реальних ситуацій. Точності спостереження заважають емоції
й особиста залученість спостерігача.

2. Теоретична чутливість — це здатність використовувати теоре/
тичні знання для висновків щодо певної людини. Г. К. Сміт говорить,
що «теорія може бути щипцями, за допомогою яких ядро особистості
витягують із шкарлупи». Досліди показали, що без спеціальної
підготовки студенти, які забезпечені найдосконалішими теоре/
тичними «щипцями», застосовуючи теорію до конкретних людей,
«витягнуть із шкарлупи» не на багато більше, ніж проста людина
з молотком. Теоретичну чутливість можна тренувати, наприклад,
оцінюючи результати досліджуваних при тестуванні таких показ/
ників особистості, які теоретично добре відомі, студентам.

3. Номотетична чутливість — це здатність застосовувати сто/
совно індивіда відомості про типового представника групи, до якої
той належить. У межах тренування можна ознайомитися з поши/
реністю якостей, які нас цікавлять у різних вибірках (наприклад,
чоловіки, жінки, діти) і використовувати ці знання для прогнозу/
вання поведінки конкретних їх представників.

4. Ідіографічна чутливість являє собою здатність пізнавати іншу
людини під час тривалої взаємодії з нею і на цій основі підвищува/
ти якість прогнозувань, що її стосуються. Ми думаємо, що чим дов/
ше ми кого/небудь знаємо, тим краще ми його знаємо, але часто
таке уявлення буває помилковим. Один із експериментів, наприк/
лад, показав, що психологи/клініцисти, які прогнозували протягом
24 сеансів реакції свого пацієнта, найкращих результатів домага/
лися в сеансах із другого по четвертий! Тренування ідеографічної
чутливості може полягати в поступовому збільшенні інформації
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про оцінювану людину при повторюваних стосовно неї прогнозах,
що доповнюються зворотним зв’язком, який відображає їх пра/
вильність [2].

Рівень розвитку соціальної чутливості в різних людей різний.
Комусь гарну підготовку дали дитинство, батьки і школа, хтось
має тут проблеми, а хтось — дефекти. Розвиток цієї комплексної
здатності становить одну з цілей психотерапії. Це є метою і голов/
ним змістом роботи так званих T/груп і груп, які називаються гру/
пами тренування чутливості.

Не менш важливою особистісною якістю майбутнього лікаря/
психолога є творча сила.

Це якість, яка, на перший погляд, належить до галузі мистецтва
і науки. Але їй належить також важливе місце у психотерапії.

Творчість містить також соціальний і екзестенціальний аспек/
ти. Думати, почувати і діяти людина може по/різному: напружено
або ж нешаблонно, творчо. Теоретики, що так розуміють творчість,
підкреслюють, що і життя звичайної людини може бути досить
творче, хоча вона і не зробила наукових відкриттів і не створила
творів мистецтва. Здатність творити належить до рис, властивих
здоровій, оптимально функціонуючій особистості, що самореалізу/
ється. Гнучкість, адаптованість, пристосовність — усі ці поняття
мають прямий стосунок до соціального аспекту творчості. Їх проти/
лежністю є напруженість, що виявляється у стилі життя, позиціях
і поведінці, а як її крайній ступінь — невроз, вираженням якого, 
у першу чергу, СЛУГУЄ стереотипія (у коротких тимчасових інтер/
валах вона має форму нав’язливих ідей, насильницьких уявлень,
одержимості, фобій, а у великих тимчасових масштабах форму не/
задовільних ставлень до життєвих ситуацій). Деякі теоретики вва/
жають, що гарна психотерапія, у першу чергу, призводить до збіль/
шення творчої сили. Один із найбільших класиків психотерапії 
К. Роджерс писав: «Рушійною силою творчості є та сама тенденція,
що покладена в основу зцілювальної сили психотерапії. Це праг/
нення людини до самореалізації. Таке бажання властиве всім жи/
вим істотам. Мова йде про прагнення до розвитку, прояв і самовдо/
сконалення всіх здібностей організму, повну самореалізацію» [3].

Поряд із творчим стилем життя, самореалізацією важливе зна/
чення має творчий підхід до вирішення проблем. Навіть у найспо/
кійнішому житті багаторівневі проблемні ситуації змінюють одна
одну. Здатність вирішувати їх творчо неможливо переоцінити.

Часто виникає питання про співвідношення творчої сили й інте/
лекту. Дослідження доводять, що це різні, лише частково взаємоза/
лежні змінні. Творчу силу буває легше розвивати цілеспрямовано,
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ніж інтелект. Як ілюстрацію, наведемо приклад з роботи Гетцельса
і Джексона (1962). З досліджуваних студентів вони відібрали п’ять
осіб, які мали дуже гарні результати в тестах інтелекту і не настіль/
ки успішні в тестах творчої сили, а також п’ять осіб, які, навпаки,
виявляли високі творчі здібності, а в тестах інтелекту ніяк не виріз/
нялися. Про різницю між двома цими групами свідчать реакції їх/
ніх представників на малюнок, що являє собою проективний тест.
На малюнку був зображений чоловік із замисленим поглядом, який
сидів у кріслі літака. Ось висловлення студента, який має високий
показник IQ і не настільки високий рівень розвитку творчої сили:
«Успішно завершивши торговельні справи, містер Сміт летить до/
дому. Він відчуває себе дуже щасливим і зараз думає про свою роди/
ну, про радісну зустріч із нею. У своїй уяві він уже бачить: через го/
дину літак здійснює посадку, на аеродромі його чекає місіс Сміт із
трьома дітьми, вона вітає його, і вони рушають додому». А ось як
описав цю картинку студент із високим рівнем розвитку творчої
сили і середнім показником IQ: «Цей чоловік повертається з Мек/
сики, де тільки що домігся того, що їх із дружиною розлучили.
«Більше я вже не міг терпіти, — сказав він судді, — на ніч вона на/
кладала на лице таку кількість крему, що голова її сковзала по по/
душці і безперервно стукалася по мою». Тепер ця людина в літаку
думає про те, як винайти косметичний крем, що володіє проти/
ковзними властивостями» [5].

Тут доречно буде торкнутися й іншої сторони питання. Є ряд
видів людської діяльності і професій, де велика творча сила неба/
жана. Ось точка зору головного пропагандиста терапевтичного
значення творчості А. Маслоу: «У період, коли я інтенсивно зай/
мався питаннями творчості, я прагнув бачити його прояви всюди,
де тільки можливо. Але ось мені довелося видалити сліпу кишку,
і, відправляючись від неї, я раптом жахнувся від думки, що хірург
може виявитися занадто творчою людиною. Побачивши його, я зіт/
хнув із полегшенням: це була людина консервативна, стримана 
у мові, позбавлена оригінальності в поведінці» [5].

Одна річ читати про творчість, інша — бути творчим. Під час
психотерапевтичних вправ можна розвинути власну творчість,
яка буде такою потрібною у процесі трудової діяльності лікаря/
психолога. Завдань, що вимагають для вирішення творчого підхо/
ду, можна придумати багато.

Отже, у цій статті ми намагадися розкрити деякі з основних осо/
бистісних якостей, які потрібно формувати в майбутніх студентів
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медико/психологічних факультетів — це соціальна чутливість 
і творча сила. Адже без цих якостей майбутній лікар/психолог не
зможе повноцінно виконувати свої функціональні обов’язки: допо/
магати людям, які як наслідок соматичних хвороб мають певні
зміни у психіці, а також людям, які досить гостро реагують на не/
сприятливі життєві ситуації (катастрофи, землетруси, терорис/
тичні акти, нестабільність політичної ситуації у країні, звільнення
з роботи тощо).

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондаренко А. Ф. Личностное и профессиональное самоопределение отече/
ственного психолога/практика // Моск. психотерапевтический ж/л.—
1993.— № 1.— С. 12–20.

2. Олдхэм Дж., Моррис Л. Узнай себя. Автопортрет вашей личности.—
М.: Рипол Классик, Вече, 1997.

3. Роджерс К. О групповой психотерапии.— М.: ЭКСМО, 2000.
4. Сборник психокорекционных техник. Третье издание.— Ярославль:

НПЦ «Психодиагностика», 1996.
5. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражне/

ния.— СПб.: Прайм/ЕВРОЗНАК, 2001.

Ключевые слова: профессионально значимые качества, психотравми9
рующие ситуации, саморазвитие, профессиональное становление.

Key words: key qualities, psychologically traumatic situation, self9develop9
ment, professional development.

УДК 371.132 Н. Я. Козліковська

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ЮНОСТІ

В статье рассматриваются психологические особенности и фак9
торы общения в ранней юности, показано его значение в этот возра9
стной период для развития личности.

Psychologіcal specific and factors of early youth are considered,
the significanсe of communication for personality development in this
age period is shown.

Неможливо уявити собі розвиток людини, саме існування індиві/
да як особистості, його зв’язок з суспільством поза межами спілку/
вання з іншими людьми. Воно включає в себе все різноманіття 
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духовних і матеріальних форм життєдіяльності людини і є її нага/
льною потребою. Спілкування є такою спільною діяльністю лю/
дей, учасники якої ставляться один до одного і до самих себе як до
суб’єктів.

Особливо важливого значення набуває проблема комунікатив/
ної компетентності як узагальненої комунікативної властивості
особистості, що охоплює розвинені комунікативні здібності та
сформовані вміння і навички міжособистісного спілкування,
знання про основні його закономірності та правила.

Рання юність характеризується не тільки тим, що дитина пере/
буває в перехідному періоді від дитинства до дорослості, а й зміною
характеру її взаємин, адже на цьому віковому етапі вона переосмис/
лює існуючі цінності і змінює форми набуття нових. Усе це відбу/
вається у процесі спілкування старшокласника з однолітками.

Відомі вчені Б. Г. Ананьєв та В. Н. Мясищев виокремили три
складника, що треба брати до уваги при дослідженні проблем спіл/
кування: 

1) пізнання людьми одне одного; 
2) емоційне ставлення їх одне до одного; 
3) взаєморозуміння партнерів по спілкуванню.
Отже, при взаємодії важливим є взаєморозуміння, тобто сприй/

няття людини людиною та дослідження особливостей міжособис/
тісної перцепції. Враження, що виникає при сприйнятті людини,
відіграє важливу регулятивну функцію у спілкуванні. На основі
сприйняття іншої людини формується уявлення про наміри, дум/
ки, здібності, установки партнера по спілкуванню. Цей процес під
час комунікації здійснюється з двох сторін: кожен із партнерів по
спілкуванню уподібнює себе іншому.

Треба підкреслити важливу відмінність між пізнанням світу,
природи і пізнанням людини людиною. Якщо пізнання природи
відбувається на основі чуттєвого відображення об’єктивного світу
та раціонального мислення індивіда, то пізнання та розуміння
людьми одне одного відбувається на основі взаєморозуміння, і пе/
редбачає розуміння цілей, мотивів партнерів по спілкуванню.

Діти і старшокласники постійно перебувають у спілкуванні одне
з одним, вони завжди залучені у систему міжособистісних взаємин,
повсякденну взаємодію, опосередковану їхьою діяльністю. Будучи
важливим фактором, спільна діяльність — це здатність спільно
жити і працювати. Л. С. Виготський підкреслював роль спільної
діяльності для розвитку психіки людини, зазначав, що внутрішні
психічні процеси є перетвореними формами зовнішньої колектив/
ної діяльності людей, результатом співробітництва [6].
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Відзначимо, що спільна діяльність старшокласників має свої ві/
кові особливості. Переважні процеси індивідуалізації в ранньому
юнацькому віці накладають свій відбиток на характеристики ді/
яльності. Провідним мотивом поведінки та діяльності учнів серед/
ніх класів, на думку Л. І. Божович, є їх прагнення знайти своє міс/
це серед товаришів. Процеси індивідуалізації супроводжуються
активним пошуком груп, де юнак буде прийнятим. Спільна ді/
яльність при цьому може бути найрізноманітнішою. Не випадково
саме в цьому віці учні найбільш інтенсивно займаються в різнома/
нітних гуртках. Змінюється і мотивація спільної діяльності стар/
шокласника. Часто метою взаємодії стає не її зміст, а бажання «бути
разом», коли старшокласникам не важливо, з якого приводу вони
співробітничають. Разом з тим дедалі більшої сили набуває со/
ціальний контроль: норми та оцінки товаришів більш жорстко ре/
гулюють поведінку старшокласників у спільній діяльності.

А. В. Петровський зазначає, що оптимальним для формування
колективних взаємин є взаємодія, коли її цілі дають змогу кожно/
му, виступаючи від себе особисто і від імені всієї групи, усвідоми/
ти свій внесок у досягнення спільного результату.

Сфери соціалізації особистості зумовлюють нерозривний зв’язок
між діяльністю та спілкуванням. Г. М. Андрєєва зазначає, що спіл/
кується завжди діяльна людина: її діяльність обов’язково пересіка/
ється з діяльністю інших людей [3]. Діяльність за допомогою спілку/
вання не просто організовується, а й збагачується, внаслідок чого
формуються нові зв’язки та взаємовідносини поміж людьми.

Комунікативна компетентність старшокласників має свою
психологічну специфіку, пов’язану з особливостями цього віково/
го періоду, оскільки рання юність — гостропротікаючий перехід
від дитинства до дорослості, в якому переплітаються суперечливі
тенденції соціального розвитку.

Л. С. Виготський відзначав, що на основі статевого дозрівання ви/
никає новий світ потягів і інтересів, виникають нові рушії поведінки
та її спрямованості. Важливим фактором культурного та духовного
розвитку особистості старшокласника, за Л. С. Виготським, є мов/
лення, яке спочатку є засобом зв’язку, засобом спілкування, засо/
бом організації колективної поведінки, яка виходить на якісно
новий рівень, а пізніше стає основним засобом мислення, основ/
ним засобом становлення особистості. Варто розрізняти у вербалі/
зованій поведінці функцію командування, що належить слову, 
і функцію підпорядкування. Оскільки слово виконує функцію ко/
манди стосовно інших людей, то в ранньому юнацькому віці воно

діяльності молодих спеціалістів Розділ ІІІ



400

починає виконувати ту саму функцію стосовно себе самого, отже,
воно стає основним засобом оволодіння власною поведінкою, регу/
лятором взаємин з довкільцями.

Розглядаючи комунікативні властивості особистості старшок/
ласника в єдності мотиваційних, когнітивних, емоційних компо/
нентів, можна зазначити, що вони можуть виступати не лише про/
дуктом індивідуального розвитку, а й одним із його факторів.

І. С. Кон відзначає, що розвиток пізнавальних функцій та інте/
лекту має дві сторони — кількісну і якісну. Кількісні зміни поляга/
ють у ступені глибини рівнів розвитку: підліток вирішує інтелекту/
альні завдання легше і швидше, ніж дитина молодшого віку. Якісні
зміни — зміни у структурі мисленєвних процесів: важливо не те,
які завдання вирішує людина, а яким чином вона це робить [7].

Дослідження структурних змін з розвитку інтелекту дає змогу
глибше зрозуміти механізми спілкування різних вікових катего/
рій людей. Відомо, що всі старшокласники, навіть з середніми ро/
зумовими здібностями, володіють гіпотетично/дедуктивним мис/
ленням, але далеко не всі однаково використовують означену
якість. Це виражається в їх індивідуальних і колективних вчин/
ках та діях, а також у рішеннях, які приймаються під час спільно/
го спілкування. У процесі колективного спілкування виявляють/
ся індивідуальний потенціал особистості, її соціальні властивості,
ї коло інтересів і здібностей.

Відомо, що старшокласники з низьким рівнем емоційної реак/
тивності (з уповільненою або неадекватною емоційною реакцією
на оточення) менш комунікабельні. Вони більш тривожні, дратів/
ливі, емоційно нестійкі, нерішучі у своїх вчинках та діях, аніж їх/
ні високореактивні однолітки. Некомунікабельність зберігається
і в більш зрілому віці та доповнюється важким пристосуванням до
колективу, проявом невротичних симптомів тощо.

Як зазначав Л. С. Виготський, завдяки спілкуванню створю/
ються психологічні умови відкриття свого внутрішнього світу, на/
віть юнацька здатність заглиблюватись у себе та насолоджуватись
особистісними переживаннями багато в чому залежить від безпо/
середнього спілкування з іншими людьми, залучення до ціннос/
тей, культури тощо. Виникаюче юнацьке «Я», ще дифузне, роз/
пливчасте, нерідко переживається як смутна тривога або відчуття
внутрішньої порожнечі, яку потрібно чимось заповнити. Резуль/
татом цього стає зростання потреби у спілкуванні і разом з тим
підвищення його вибірковості, зміна попередньої якості.
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Із наведеного короткого аналізу проблеми можна зробити вис/
новки про те, що в період ранньої юності завершується становлення
взаємозв’язків між комунікативними особливостями особистості,
комунікативні компоненти інтегруються в єдиний інтегральний по/
казник комунікабельності. Порушення гармонії в рівнях розвитку
комунікативних особливостей може бути зумовлено психотравма/
ми, що мали місце у комунікативній діяльності.

У період ранньої юності розпочинається суттєва перебудова
структури емпатійних здібностей, емпатія стає більш диференці/
йованою та структурованою. Така перебудова, враховуючи особли/
вості психічного розвитку у старшому шкільному віці, найімовір/
ніше, може бути наслідком становлення світоглядних установок
особистості. У комунікативній діяльності розпочинає відігравати
важливу роль ідентифікація себе з іншими людьми, нового змісту
набуває виразність та легкість спілкування. Особистісні установки
перестають відігравати значну роль у спілкуванні, що може зумов/
люватись перебудовою світоглядних установок особистості.
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БЮРОКРАТИЗМ У СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИКО9
ВЛАДНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК КОНФЛІКТНОСТІ

ВЛАДИ І НАРОДУ

Рассматриваются психологические особенности деятельности
политической элиты и трансформационных процессов в Украине.

The article reviews psychological peculiarities and activity of polit9
ical elite and transformation processes in Ukraine.

Бюрократія (від фр. burean — зелене сукно, яким застеляли сто/
ли посадових осіб державних канцелярій, або бюро канцелярії та
kratos) — сила влади, панування. Коли поняття «влада», «пануван/
ня» наповнюється невластивою їм сутністю, то, вочевидь, є нега/
тив. Отже, важливо звернути увагу на суть поняття «бюрократія»,
«бюрократизм». Поняття «бюрократизм» — це система управління
в державі та її організаціях, якій притаманні формалізм, казенщи/
на, що стоїть над інтересами народу, тим часом політико/владна елі/
та забезпечує свої корпоративні інтереси поза здоровим людським
глуздом, тобто виникає причина для конфліктів між гілками влади
і народом.

Загальна суть поняття «бюрократизм» полягає у невідповіднос/
ті деякої частини посадових осіб виконавчих органів потребам ви/
конання завдань цих органів, що стоять поза Основним законом
кожної держави — Конституцією. Отже, інституція, який підпо/
рядкована організація суспільних ніш, перетворюється на орган,
що підкорює тих, чию волю він повинен виконувати. Наразі це
чітко прослідковується за шістнадцять років існування «незалеж/
ної України», тому що в такому стані вона опинилася через неза/
лежність більшості політико/владної еліти від Бога та власного
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народу. Ось де основний конфлікт «влади і народу», який потріб/
но вирішувати, щоб не відбулося непередбачуваного, що може
призвести до кровопролиття в суспільстві.

Свого часу Арістотель писав, що якщо б ми усвідомлювали на
серйозному рівні та підпорядковували своєму усвідомленню сут/
ність понять, якими користуємося у своїх вчинках, то не потрібно
було б силових структур у суспільстві. Виховні та контролюючі
функції виконували б родина, школа, ВНЗ, громадські та політич/
ні організації, а інші державні інститути здійснювали б у своїй
більшості контрольно/регулюючі функції.

Загальне визнання отримала теорія бюрократії Макса Вебера —
так званий ідеальний тип, або організація управління чиновни/
ками.

З погляду раціонального мислення, бюрократична діяльність
характеризується такими рисами:

— службова ієрархія та її дотримування;
— відрегульований і спеціалізований розподіл влади;
— установлена система правил, директив, що чітко встановлює

права й обов’язки працівників;
— чітко визначена система та методи при виконанні завдань

тощо.
На прикладі діяльності політичних партій німецький науко/

вець Р. Міхельс у праці «Соціологія політичної партії в умовах де/
мократії» розкриває процес бюрократизації партійних структур,
що є яскравим свідченням конфліктності в суспільстві.

Р. Робертс, американський дослідник, у книзі «Етика Білого
дому: історія заборон на зловживання службовим становищем»
(1988) хронологічно простежив цю проблему впродовж століття 
і дійшов висновку, що зі зміною певних історичних періодів управ/
ління в США проявлявся бюрократизм, який, однак «паразиту/
вав» різною мірою: більш або менш інтенсивно.

Якщо проаналізувати суспільний розвиток в Україні з 1991 р.
до сьогодні, то політико/владна еліта стала «паразитувати» стосов/
но народу з перших днів трансформаційних перетворень у суспіль/
стві, коли кризовість вразила усі сфери життєдіяльності суспіль/
ства. У такий час (перехідний період) ще не повністю сформовані
стратегічні напрями розвитку суспільства, тому політико/владна
еліта відверто виявляє тенденції до різного типу свавілля, форма/
лізму, підпорядковує правила і завдання діяльності головним чи/
ном для цілей власного збереження своїх корпоративних інтересів.
Так було в усіх суспільствах, які переживали перехідний період
від одного циклу розвитку до іншого.
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Найбільше конфліктів варто шукати в економічній сфері. При/
чини конфліктів тут криються в самій суті управлінської культу/
ри еліти, коли йде розподіл та споживання суспільного продукту,
а управлінська еліта привласнює собі якомога більше суспільних
благ, у створенні яких апарат управління безпосередньої участі не
бере. Однак бюрократія намагається усіма засобами довести гро/
мадськості свою надзвичайно важливу роль у суспільстві, свою
безкорисливість та професійну чесність. Усе це можна простежи/
ти на прикладі діяльності олігархів та представників середнього
бізнесу в сучасній Україні, де понад 50% економіки перебуває 
«в тіні», а це, за словами самого Президента України В. А. Ющен/
ка, важлива причина конфліктів влади та народу.

Переплетення авторитаризму з бюрократизмом породжує особ/
ливе духовне середовище, де є потяг до наживи, грошей, розквітає
рабська покора, догматизм мислення, консерватизм, соціальна апа/
тія, зникає довіра до політико/владної еліти в суспільстві [6, С. 230].

У сучасному кризовому українському суспільстві політико/
владна еліта настільки безвідповідальна перед простими людьми,
що навіть не може наважитись застосувати правові заходи до тих,
хто порушує норми права, культури, моралі, професійної етики,
бо й сама виступає причиною таких порушень. Така атмосфера не/
контрольованості та безвідповідальності і призвела до цілої низки
протиріч, що виливаються в систему конфліктів влади і народу на
політичному, економічному та правовому рівнях.

Психологічний світ людини/чиновника не відповідає потребам
демократизації суспільства — про це з тривогою писав В. Винни/
ченко у своєму «Заповіті борцям за визволення». При цьому чи/
новник поєднує у собі, з одного боку, благоговіння перед системою,
якій він слугує, а з іншого — презирство до тих, кому він повинен
слугувати згідно зі своїм посадовим становищем.

Яскравим прикладом цього є оцінка діяльності депутатом Вер/
ховної Ради України V скликання В. Кисельовим діяльності Ю. Лу/
ценка, одного із засновників громадської організації «Народна са/
мооборона». Коли Ю. Луценка бездоказово, за рішенням однієї із
прокуратур м. Києва обшукують дома, В. Кисельов вислов/
люється зі зневагою щодо нього, наче б то Луценко «ніхто», бо ні де/
путат, ні міністр у державі, така собі проста людина, як тисяча
інших. З цього приводу можна дати такий коментар до правової та
політичної культури депутата В. Кисельова: «Вас обирав народ і ви
є виразником його інтересів. То ж потрібно бути гідним цієї довіри!».
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Отже, це промовистий приклад прояву бюрократизації в сучасному
суспільстві його політико/владної еліти, який призвів до політич/
ної кризи в Україні у березні/квітні 2007 р. У цьому разі феномен
бюрократизму української політико/владної еліти має політичний
зміст. Отже, живуть бюрократи за своїми власними процедурами й
законами, тому й це спонукало Президента України В. Ющенка
прийняти рішення про розпуск Верховної Ради України та прове/
дення дострокових виборів до парламенту.

Однак треба мати на увазі й таку закономірність: бюрократи/
зація у політико/владних інститутах переживає свої злети й спа/
ди. Яскравий приклад цього знову знаходимо в Україні — це пері/
од від виборів 2006 р. і до першої половини 2007 р. — як наслідок
діяльності Верховної Ради України V скликання, яка не завжди
демократично приймала свої рішення і припускалася низки пору/
шень Конституції України.

Цікавим, з точки зору психоаналізу, є факт оцінки конфлікту
влади і народу представниками духовенства. Президент України
обговорив політичну ситуацію з митрополитом Київським і всієї
України Володимиром (Сабоданом). Митрополит Володимир наго/
лосив, що церква підтримуватиме всі сили, які хочуть добра Ук/
раїні та мирного врегулювання конфліктів [11, С. 6].

Атмосфера «недоторканості» високо/посадової еліти призвела
її до бездуховності, непідконтрольності та безвідповідальності.
Вона створює сприятливі умови для формування нових «каст бю/
рократії», які перетворюються на так звані сучасні бюрократо/де/
мократичні касти, які є основою конфліктів влади й народу.

В основу бюрократичного корпоративізму, або групового егоїз/
му, покладена система цінностей, що зводиться до принципів: «Чи/
ни все можливе, аби інтереси твоєї групи були твоїми провідними
інтересами», «Поводься згідно з груповим інтересом свого кола».

Специфіка корпоративізму полягає в тому, що характерне для
будь/якої групової психології почуття «ми» констатується не сті/
льки позитивними ствердженнями «ми», скільки активним про/
тиставленням «вони». «Вони», «чужі» визначаються не такими,
якими вони є, а лише у співвідношенні з «ми», «свої» — такі ви/
значення поглиблюють протистояння, носять розрахунково/
світоглядний характер, що формується корпоративізмом.

Бюрократизована політико/владна еліта на цьому етапі транс/
формаційних перетворень в Україні стверджує свій корпоратив/
ний інтерес, вона здійснює постійну експансію цього інтересу, 
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намагаючись підпорядкувати йому всі інші суспільні інтереси, що
зберігаються або виникають. Легалізація політико/корпоратив/
них інтересів іде в певному руслі міркувань, заяв, висловлюваних
на різних рівнях владних структур в Україні. Цікавим є те, що ко/
ли Президент України В. Ющенко видав указ про розпуск Верхов/
ної Ради України, то виступи на засіданнях стали архіпатріотич/
ними, громадянсько/спрямованими, шанобливими до народу. 
А чому ж раніше вони були іншими?

Якщо взяти за приклад у цьому контексті приватизацію і роз/
державлення економіки, то можна зробити висновки: це суміш
популізму, професійної безвідповідальності, державного патерна/
лізму та кланової корпоративності. Усе це є ознакою конфліктнос/
ті влади і народу.

Оцінюючи сучасну українську реальність, треба зауважити,
що всі намагання стабілізувати суспільно/політичне життя в Ук/
раїні наштовхуються на протидію вертикалі потужних корумпо/
ваних кланів, які мають підтримку й опору навіть у вищих ешело/
нах влади й апаратних структурах, за якими — потужні фінансові
ресурси й можливості стримувати ці ресурси на зрив системи еко/
номічних та політичних перетворень, навіть руйнації, держави та
суспільства.

Ось, приміром, коли окремій групі депутатів Верховної Ради
України V скликання не підійшла кандидатура В. Огризка на
Міністра зовнішніх справ України через його державницьку по/
зицію, проєвропейські орієнтації, так його, як «чужого», не виз/
нали «своїм», приписали йому, професійному дипломату, що він
не здатний на компроміси. Він же слушно висловив свою позицію,
сказавши: «Я згідний з думкою, що дипломат — це людина, здат/
на на компроміси. Проте дипломат — це людина, яка обстоює і не
зраджує національних інтересів [7, С. 4].

Отже, боротьба з бюрократизацією політико/владної еліти вима/
гає серйозної та дійової кадрової політики, позбавлення депутатсь/
кої недоторканності та правової відповідальності за антидержавні
рішення. Ще стародавні латиняни з цього приводу мали дуже ефек/
тивну позицію, вони стверджували: «Dura lex/sed lex!» («Закон єди/
ний для всіх!»). Тож, чому для сучасної української політико/влад/
ної еліти історичний досвід не є практичною цінністю? Відповідь
проста: сучасна українська політико/владна еліта у своїй більшості
є «квазіелітою», вона не турбується про мораль, духовність, грома/
дянськість; створила і утвердила частково антинародні закони (ви/
бори депутатів до Верховної Ради України не дають змоги обрати
професійно/підготовлених, гідних свого народу депутатів).
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Практика державотворення в Україні та більшість науковців
світу, які досліджують проблеми конфліктів і займаються психо/
аналізом суспільно/політичних процесів, засвідчують, що подо/
лання бюрократизації у політико/владних інститутах держави ви/
магає, щоб політико/владна еліта вирізнялася:

— інтелектуальною відкритістю, вмінням контактувати з на/
родом та виражати його волю, бо саме він є носієм влади;

— орієнтацією на ефективність і результативність своїх дій,
розумним і виваженим в інтересах народу, держави;

— почуттям громадянськості та національної відповідальності;
— професіоналізмом та інноваційністю мислення;
— ініціативністю щодо стратегічних рішень суспільно/еко/

номічного та політичного розвитку держави і прийняттям
ефективних управлінських рішень тощо.

Однак ми мусимо свідомо сприймати таку закономірність: у кож/
ній країні трансформаційні процеси на шляху до демократії не
відбуваються без різного роду конфліктів, які дуже болісно позна/
чаються на окремих прошарках суспільства, зокрема на молодому
поколінні. Хоча політико/владна еліта має усвідомлювати, що
майбутнє будь/якої держави пов’язано з молодим поколінням.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ МЕДІАСЕРЕДОВИЩА:
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Статья посвящена особенностям формирования социализа9
ции в условиях влияния современный массовой информации. При9
веден анализ влияния масс9медиа на психику человека.

The article is dedicated to peculiarities of socialisation formation
under modern mass media influence. Analysis of mass media influ9
ence on human mind is given.

З появою електронних мас/медіа людство, зокрема й молоде по/
коління, змушене перебувати в особливих умовах існування — 
в медіасередовищі, що означає розвиток і функціювання людської
спільноти, по/перше, у світі (у сфері впливу) віртуальних образів
(уявної, альтернативної реальності), по/друге — в умовах, коли
фактично ігноруються відмінності між дорослими глядачами і ди/
тячою медіа/аудиторією, по/третє — на тлі (у сфері впливу) пос/
тійно підвищеної агресії. І все це досить обмежено залежить від
особистого вибору глядачів. Отже, виникає і дедалі міцнішає цілком
природне припущення, що поява такого потужного соціалізаційно/
го чинника, яким є сучасні мас/медіа, не може не позначитися на со/
ціалізації прийдешніх медіа/поколінь. Внаслідок цього актуаль/
ним і своєчасним є привернення уваги наукової громадськості до
проблематики соціалізації дітей і молоді в сучасному медіасередо/
вищі і передусім впливу його на перебіг і якість соціалізаційного
процесу.
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Термін «інформаційне суспільство» посів нині одну із провід/
них позицій на сторінках фахових і наукових видань, і це є опосе/
редкованим свідченням усвідомлення людством значення інфор/
мації як важливої, фундаментальної, самостійної сутності. Усе
розмаїття інформації в інформаційному просторі суспільства стано/
вить сукупний інформаційний текст («гіпертекст», «метатекст»).
Аудіовізуальна інформація, репрезентована у вигляді рухомих ма/
люнків та різноманітних сенсорних комплексів (мультимедіа) є од/
ним із видів тексту — медіатекстом. Як стверджує сучасна наука,
будь/який текст (зокрема й медіатекст) має ітераційну природу.
Створений людьми, він набуває самостійності і, отже, сам починає
впливати на їхню свідомість. За висловом Б. В. Потятиника, текст
уподібнюється вірусам, і, як віруси, він не здатний існувати сам
по собі, поза живим організмом — він «живе» і «розмножується»,
потрапивши у психіку (свідомість) людини [5]. Там текст стиму/
лює продукування нових текстових масивів, які, у свою чергу,
включаються в загальний інформаційний обіг. Медіатекст мно/
житься, експлуатуючи фізичні та духовні ресурси людини, і в цьо/
му полягають соціально/психологічна його природа й потенціал.

Результатом взаємодії сукупного тексту (медіатексту) з людсь/
кою психікою є специфічне інформаційне поле — медіасередови/
ще, в якому ця взаємодія народжується й здійснюється. Медіасере/
довище функціонує і взаємодіє з психікою суб’єктів, які в ньому
перебувають, не лише за законами обігу інформації, а й на основі
низки соціально/психологічних закономірностей. В умовах інфор/
маційного суспільства людина з раннього дитинства не лише зму/
шена перебувати у створеному мас/медіа і нею самою медіасередо/
вищі, а й потребує цього перебування. Медіасередовище виконує
низку важливих функцій, що опосередковують або й визначають
перебіг її соціалізації: інформує про середовище та інших людей,
дає альтернативні зразки поведінки в соціумі, уможливлює пере/
живання яскравих — «позитивних» (катарсис, радість, естетичне
задоволення) і «негативних» (сум, тривога, страх, відчуття ризи/
ку) — емоцій і почуттів, звільняє від тиску буденності й повсякден/
ня, переносить у принципово інший, «альтернативний», «вірту/
альний» вимір життя. Такі особливості медіасередовища і ефекти
перебування в ньому міцно утримують у сфері свого впливу дітей 
і підлітків, які виявляють до цього особливу цікавість.

Поява аудіовізуальних мас/медіа і аудіовізуальної комунікації
істотно вплинула на всі сторони життя цивілізованого світу: спри/
чинила появу нового мислення, серйозно потіснила усі інші види
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комунікацій, істотно змінила характер людських взаємин, зумо/
вила появу нових комунікаційних схем і нової композиції сус/
пільного життя, створила новий тип культури — медіакультуру.
Це спричинило, за словами російської дослідниці Н. Б. Кирило/
вої, появу особливої породи людей, для яких перебування у ство/
реному аудіовізуальними медіями віртуальному світі є значно
природнішим, ніж перебування у реальному світі. Реальний і вір/
туальний світи для цих людей мають однакові цінність і значу/
щість, або й міцно переплітаються, стають неподільними, а, отже,
середовище їх існування і життєздійснення майже перестає бути
реальним чи віртуальним — воно дедалі більше набуває рис сере/
довища «змішаного» («поствіртуального»).

Окрім цього, протягом останніх десятиліть дедалі частіше наголо/
шують на тому, що в сучасному медіасередовищі є надмір різнома/
нітних інформаційно/психологічних забруднень — «психологічних
агресорів», презентованих у вигляді знання «інформаційного
сміття» тощо, до яких, як правило, належать нав’язлива реклама,
тоталітарна пропаганда, фільми, телепрограми та комп’ютерні
ігри з елементами жорстокості і насильства, фільми жахів, порно/
графія тощо. Усе це найчастіше кваліфікується як «агресивний»,
«патогенний текст». Такий текст досить природно входить у струк/
туру медіатексту, стає невід’ємною складовою часткою медіасере/
довища і починає впливати на культурне життя суспільства і пе/
ребіг соціалізаційних процесів у ньому [5; 6; 8]. І це викликає
особливе занепокоєння батьківської, педагогічної та наукової гро/
мадськості. На глибоке її переконання, медіасередовище існування
сучасних дітей відрізняється не лише низьким інтелектуальним по/
тенціалом, а й істотно деформованими, антигуманними морально/
етичними цінностями.

Є багато джерел спеціальної літератури, в яких аналізується
телевізійне меню сучасних дітей і наголошується, що воно скла/
дається переважно з американських фільмів низької якості. Знач/
не місце в ньому посідає інформація, агресивна як за своїм зміс/
том, так і за своїми функціями; це «соціально небезпечні» фільми
(бойовики, трилери, фільми з елементами «крутої еротики», філь/
ми жахів), агресивна телереклама, комп’ютерні ігри, інша інфор/
мація з елементами жорстокості та насильства. З погляду більшос/
ті дорослих, усе це легко привертає увагу юних глядачів, занурює
їх у віртуальний світ криміналу і сексуальних розваг, актуалізує
неспецифічні для дітей переживання, нав’язує певні мисленнєві 
й поведінкові стереотипи, провокує на неприродну поведінку тощо. 
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У суспільстві панує думка, що саме впливом мас/медіа спричинено
цілу низку негативних змін на всіх рівнях дитячого життя — фі/
зіологічному, поведінковому, когнітивному (знаннєвому), наста/
новленнєвому, емоційно/вольовому, які дедалі частіше зустріча/
ються у педагогічно/виховній, медичній, соціально/психологічній
практиках і криміналістиці [1; 7].

Батьки і педагоги саме з негативним впливом медіасередовища
пов’язують, з одного боку, порушення пізнавальних функцій та
інтересів дітей, їхню інертність й інформаційну невибагливість, 
а з другого, — відрив дітей від реального життя (від природних ди/
тячих обов’язків, передусім від навчання), втечу в уявний (штуч/
ний, віртуальний) світ телевізійних образів і фантазій, формування
в дітей викривлених, хибних світоглядних настанов і цінностей, не/
чутливість до виховних впливів, збільшення випадків асоціальної
поведінки. Йдеться й про те, що діти стають агресивними, егоїстич/
ними, відчуженими, схильними до таких «стимуляторів настрою»,
як куріння, алкоголь, наркотики.

Дитячі психологи і психіатри відзначають у зв’язку з цим зро/
стання різних видів «наркотизації» і «залежностей» (техногіпноз,
комп’ютероманія тощо), штучне «одорослення» і ранню сексуалі/
зацію дітей, неврологічні дисфункції («екранна епілепсія»), погір/
шення емоційно/психічного стану, порушення соціальних контак/
тів, зростання тривоги й агресії, деструктивні особистісні зміни
(діти стають жорстокими, байдужими до чужих страждань і бо/
лю), збільшення проявів «соціальної патології» (групова агресія,
утворення деструктивних, «патологічних», «токсичних» груп 
тощо) [9].

Найбільше фактів, що показують вплив телебачення на психі/
ку і поведінку дітей (збільшення кількості злочинів серед непов/
нолітніх, зростання показників асоціальної, кримінальної пове/
дінки тощо), наводиться у фаховій літературі з криміналістики.
За словами американського дослідника У. Бронфенбреннера,
«формулювання «після перегляду фільму по телевізору…» так ча/
сто фігурує в судових справах підлітків, що вже давно не дивує
правоохоронців». Так, коли на телеекранах почали демонструва/
ти сюжети витончених убивств, суїцидів, кіднепінгу тощо, на по/
ліцейських дільницях почали реєструватися аналогічні випадки.
Як висловився з цього приводу німецький журналіст Г. Зільбер,
«війни і терор, знущання й насильство, вуличні бійки і викраден/
ня, захоплення літаків і вбивства — усі ці події стали реальністю
для дорослих і перетворилися на сюжети дитячих ігор» [1].
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Із проблемою медіавпливу на дитячу аудиторію зіткнулася нині
більшість країн Заходу і Сходу. Як неминучий і закономірний нас/
лідок світових глобалізаційних процесів ця проблема була акту/
альна, хоч і дещо пізніше, й на пострадянському просторі, зокрема
в Україні. І нині не лише перед західними, а й перед російськими
і вітчизняними дослідниками постали питання мистецькознавсько/
культурологічного, екологічно/інформаційного, світоглядно/етич/
ного, естетичного, просвітницько/виховного, соціально/психо/
логічного, медичного характеру (О. В. Федоров, Н. Б. Кириллова,
Б. В. Потятиник, П. Д. Фролов та ін.) [2; 5; 7; 8]. І кожне з цих пи/
тань постає у двовимірній площині: особистісній (стосується кож/
ного окремого індивіда) і суспільній, загальнодержавній (питання
інформаційної безпеки суспільства нині є власне питанням націо/
нальної безпеки, і це стосується, по/перше, зовнішньої і внут/
рішньої державної політики, а по/друге, — збереження психічного
і фізичного здоров’я населення, особливо підростаючої молоді).

Російські дослідники (А. В. Федоров, М. І. Жабський, Н. Б. Ки/
риллова, О. А. Баранов, С. Н. Пензін, Ю. Н. Усов, Г. А. Поличко,
Г. К. Селевко, М. І. Туровська, К. А. Тарасов, Н. Ф. Хилько, 
А. В. Шариков, О. В. Якушина, О. М. Юдіна та ін.) стали одними 
з перших на пострадянському просторі, хто поставив на порядок
денний питання щодо впливу агресивних мас/медіа на дітей і мо/
лодь. Ними ж було актуалізовано питання щодо медіа/освіти (Me9
dia Literacy), підвищення медіакомпетентності молодіжної ауди/
торії. І це, без сумніву, велике досягнення російських колег. Отже,
запропонована ними концепція медіа/освіти має певні обмеження.
По/перше, вона не має під собою міцного соціально/психологічно/
го підґрунтя, що, власне, цілком закономірно: серед близько 120
докторських і кандидатських дисертацій, присвячених тематиці
інформаційного впливу і захищених у Росії в 1950–2004 рр., одна
кандидатська робота захищена зі спеціальності «Соціологія», 3 —
зі спеціальності «Психологія», по 4 — зі спеціальностей «Філосо/
фія» та «Філологія», 12 — зі спеціальності «Мистецтвознавство» 
і 92 роботи — зі спеціальності «Педагогіка». По/друге, вона побу/
дована за традиційними принципами суб’єкт/об’єктного підходу 
і не зважає на особисту активність дитини як суб’єкта медіавпливу.
Дитина розглядається як пасивний об’єкт впливу, вплив мас/медіа
розглядається як всебічний і тотальний, а його наслідки вбачають/
ся винятково деструктивними.

Однак є підстави припускати, що такий погляд є надто упере/
дженим і необ’єктивним. По/перше, за такого погляду практично
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ігноруються особистісні ресурси дитини та той адаптаційно/за/
хисний потенціал, який вона набуває у процесі «до/медійної» її
соціалізації, яка відбулася до потрапляння її у сферу медіавпли/
ву. По/друге, попри значну кількість досліджень з проблематики
медіавпливу, причинно/наслідкові зв’язки між насильством на
телеекрані та насильницькою поведінкою глядачів після його пе/
регляду все ж таки не вважаються доведеними. Дослідники, у чиїх
експериментах було зафіксовано кореляційні зв’язки між екран/
ним і реальним насильством, не стверджували причинно/наслід/
кової їх природи, а знаний у цій сфері досліджень американський
психолог С. Мілграм, який, завдяки своїми експериментам, мав би
впевнено говорити про відсутність впливу агресивної телевізійної
моделі на реальну поведінку глядачів, все ж таки не зробив такого
висновку [3]. По/третє, цілком природним виглядає припущення,
що медіасередовище здатне чинити на тих, хто в ньому перебуває,
не лише негативний, а й позитивний соціалізаційний вплив і вико/
нує низку важливих соціалізаційних функцій (наприклад, зміцнює
базові настанови, набуті в дитинстві; створює плюралізм думок як
важливу умову екологічності медіасередовища (постійне заперечен/
ня, потрібне для підтримання свідомості у стані «відкритої систе/
ми»); розширює світогляд, дає об’єктивне, «нерафіноване» знання
про оточуючий світ як цілісне явище (про світ не лише «хороший»,
«правильний», соціально прийнятний); спонукає до осмислення
прихованої, «темної» сторони людського життя, готує до майбутніх
життєвих випробувань, «загартовує» мотиваційно/ціннісну систе/
му тощо). По/четверте, вплив медіасередовища не може бути одно/
значним і тотальним. Сила і характер цього впливу визначаються
цілою низкою умов. Внаслідок цього постає цілком слушне питан/
ня про ту критичну межу, за якою цей вплив стає деструктивним,
руйнівним для розвитку і соціалізації дитини.

Отже, як висновки, зазначимо:
1. Можна з певністю говорити, що, попри великий досвід серйоз/

них наукових досліджень, присвячених тематиці інформаційного
впливу (у тому числі й впливу аудіовізуальних медій), проблемати/
ка взаємодії індивіда і медіасередовища і, зокрема, соціалізації мо/
лодого покоління в умовах медіасередовища залишається дуже ак/
туальним і маловивченим дослідницьким полем.

2. Медіасоціалізація (або соціалізація у сфері впливу медіасередо/
вища) розпочинається лише на етапі вторинної соціалізації індивіда,
тобто тоді, коли за сценарієм «правильної соціалізації» він пови/
нен бути цілком озброєним важливими соціально/психологічними
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захистами від сторонніх асоціальних впливів (впливів, здатних
«вирвати» його з соціуму, спричинити «неправильну соціаліза/
цію»). Унаслідок цього можна впевнено припускати, що лише не/
озброєний (унаслідок викривленої первинної соціалізації) такими
захистами індивід є вразливим до деструктивних медіавпливів.

3. На відміну від медіапростору медіасередовище перебуває 
у стані діалогічної взаємодії з тими, хто в ньому є. У процесі тако/
го діалогу кожна людина (як індивід чи як член тієї чи іншої со/
ціальної групи) вибудовує власне медіасередовище, і те, наскіль/
ки деструктивним чи, навпаки, конструктивним і значущим стає
воно для людини, з огляду на його соціалізацію, не останньою мі/
рою залежить від неї самої.
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УДК 159.922.27 
Ю. В. Серьогін

МОЛОДЬ І ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ ТА У ТВОРАХ КЛАСИКІВ 609Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

В статье анализируются результаты изучения взглядов
представителей классической педагогики 609х годов ХІХ века по
проблеме формирования духовности личности в контексте их
значимости для решения современных образовательных задач.

The article analyses the results of the study of views of representa9
tives of the classical pedagogy of the nineteen sixties on the problem of
forming personal spirituality. The views are investigated in the con9
text of their significance for the solution of current educational tasks.

Вихід із сучасної культурної та духовної кризи в нашому сус/
пільстві потребує активізації зусиль, спрямованих на розвиток ду/
ховності, виховання поваги до історичної спадщини, укорінення 
в суспільній свідомості і поведінці загальнолюдських, моральних
цінностей, виховання життєвої компетентності кожної особистос/
ті, її впевненості у своєму майбутньому. Відомий філософ XX ст. 
І. Ільїн зазначав, що людство творить свою культуру неправиль/
ним шляхом, з якого вилучені серце, совість і віра. Культура, яка
створюється у такий спосіб, є хворою, і те, що ми опинилися нині 
у кризовій ситуації, є наслідком цієї «безсердечної культури».

Сучасній людині погрожують деградація особистості як індиві/
дуальності, нестримний і не завжди виправданий потяг до успіху
в умовах ринкової конкуренції, розчинення індивідуальності 
у масовому. У цих умовах головною для особистості постає потре/
ба визначити свою «міру життя», навчитися розуміти смисл ре/
ального, ставитися до нього з позиції особистих можливостей і ці/
лей, виробляти особистісні критерії буття.

Освіта є тією галуззю соціокультурної життєдіяльності, де відбу/
вається становлення духовно зрілої, моральної, вільної особистості,
яка здатна відповідати і за себе, і за долю людства та культури, за/
хищати загальнолюдські цінності, творити цілісний гуманний світ
за «мірою життя» людського.

У 60/х роках XIX ст. класична педагогічна думка переживала
небачене раніше піднесення, а тому проблему єдності освіти й мо/
ральності вважала за найпріоритетнішу, і в теоретичному обґрун/
туванні досягла певних результатів, які стали фундаментом для
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подальшого розвитку педагогічної науки. У межах нашого дослі/
дження, в якому розглядається проблема виховання духовної осо/
бистості засобами освіти в історії педагогічної теорії і практики,
аналіз надбань означеного періоду є його наступним етапом.

Представник суспільно/педагогічного руху 60/х років XIX ст.,
відомий український філософ і педагог П. Юркевич у своїй антропо/
логії виходив із християнського вчення про серце як осередок духов/
ного життя людини, духовно/моральне джерело діяльності. Призна/
чення людини полягає в реалізації себе як творіння Божого.

Серце як духовне джерело становить основу уявлень, почуттів,
учинків людини, які набувають особистісного характеру і є засо/
бом віддзеркалення не стільки загальнолюдської духовної сутнос/
ті, скільки окремої живої, реальної людини. Серце виступає цент/
ром морального життя людини, воно є початковим пунктом усього
доброго і злого у словах, думках і вчинках людей.

Духовні акти розгортаються в контексті їх емоційного забарв/
лення, вольового напруження, єдності свідомого й інтуїтивного,
природного потягу до добра.

Для визначення змісту освіти, його впливу на особистість певне
значення мають такі рекомендації П. Юркевича: «Якщо світло
знання має стати теплотою й життєвістю духу, воно мусить прони/
кати до серця, де б він могло увійти в цілісний настрій душі, …якщо
істина падає нам на серце, вона стає нашим скарбом та рушійним
двигуном нашого духовного життя» [5, С. 64–65]. За допомогою
серця, уважає П. Юркевич, ми спроможні осягнути такі речі, які за
допомогою тільки розуму майже неможливо пояснити.

Зіставлення наукових даних і християнського вчення дає змо/
гу філософу зробити висновок, що не всі прояви людського духу
(особливо індивідуального) через складність їхньої природи може
обґрунтувати сучасна наука про душу (мова йде про її тогочасний
стан), користуючись визнаними загальними законами розвитку
матеріального світу.

Найважливішим для вирішення освітньо/виховних проблем сьо/
годення є, на наш погляд, обґрунтування П. Юркевичем значення
серця для власне людської діяльності, моральної і взагалі духовної,
що в сучасному розумінні набула більш широкої інтерпретації та
змістовності, ніж зведення її до суто релігійного виховання. Він пи/
сав, що богоподібна природа людини зробила наш дух здатним «не
до простого фізичного або тваринного зростання та укріплення сил,
а до вільного подвигу правди й любові та до торжества над тваринни/
ми потягами чутливості й самолюбства — у цьому полягає остання
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умова моральної свободи людини» [5, С. 74]. П. Юркевич уважає, що
дух є дещо більшим, аніж свідомість, пізнавальна діяльність — це
реальна субстанція, в якій міститься набагато більше, ніж у свідо/
мості.

П. Юркевич підкреслював, що не треба ототожнювати духовну
діяльність із розумовою, як це робили представники філософії
просвітництва, бо інакше не можна буде з’ясувати свободу волі
людини, моральну цінність і значення людського вчинку; збагнути
духовне життя людини як вираз неповторності й індивідуальності
особистості. З іншого боку, неприйнятною є й інша крайність, до
якої вдається містицизм, який взагалі заперечує роль розуму в ду/
ховному житті людини.

Великого значення у філософії серця надавалось поняттю мо/
рального закону та вченню про моральний обов’язок і відповідаль/
ність. П. Юркевич робить кілька важливих зауважень, посилаю/
чись на Євангеліє від Матвія, що демонструють складну діалектику
між моральним розумом, потребами та поведінкою (сердечною
любов’ю): «…Для живої, а не тільки уявної моральності потрібен
світильник та єлей. У міру того, як у серце людини потрапляє
єлей любові, світильник гасне: моральні початки й ідеї темніша/
ють і нарешті щезають із свідомості. Це відношення між світиль/
ником та єлеєм — між головою і серцем — саме звичайнісіньке
явище в моральній історії людства» [5, С. 80].

П. Юркевич зауважує, що серце людини існує для добра від само/
го народження, але воно може охолонути, загасити всі свої кращі во/
лелюбні нахили. Ось чому і сьогодні є актуальним питання практич/
ного вирішення цієї проблеми, щоб не роз’єднувати органічну тріаду
«розумного — доброго — вічного», а взаємозбагачувати її та попо/
внювати. Виховний ідеал, за П. Юркевичем, — людина сердечна,
а отже, духовна і любляча: «Людина, як син Божий, обдарована 
у своєму внутрішньому єстві духом, в якому криється невичерпне
багатство істини, добра й досконалості… Тільки дух людини з його
прагненням до істини, добра й Богоподоби є мета…» [5, С. 106].

Видатний учений і просвітитель М. І. Пирогов також заповідав
усіма можливими засобами, і словом, і діями, виховувати так,
щоб кожен вихованець був людиною.

М. І. Пирогов уважав, що в живій природі тільки людям прита/
манне духовне життя; тільки людина здатна творити, оволодівати
словом, малювати, прогнозувати майбутнє; тільки людина ство/
рила науку, мистецтво, релігію, виявляючи творчу силу, ту іскру
Божу, яка становить серцевину людської природи.
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Гуманістична ідея виховання людини з моральною свободою
думки і переконаннями, здатної до самопізнання і самопожертви,
співчуття й натхнення, найповніше та найяскравіше віддзеркалена
у статті «Питання життя». За словами К. Д. Ушинського, М. І. Пи/
рогов першим подивився на справу виховання з філософської точки
зору й побачив у ньому не питання шкільної дисципліни, дидакти/
ки або фізичного виховання, а найглибше питання людського духу.

Стаття М. І. Пирогова «Питання життя» настільки наповнена
смислом і значенням, таким глибоким, що в роздумах видатного
вченого можна знайти і витоки ідеї духовного життя, виховання
не просто гуманної людини, а людини духовної в широкому ро/
зумінні слова. Хоча б тому, що М. І. Пирогов підняв «вічні питан/
ня» людства: у чому мета нашого життя, у чому наше призначення,
до чого ми тягнемось, що повинні шукати в житті? Але, як зазначав
М. І. Пирогов, у виховний процес, яким би він не був науково/ви/
важеним, узгодженим із християнською етикою та потребами осо/
бистості, владно втручаються суспільні протиріччя. Особливо
тяжкі наслідки і втрати чекають на людство тоді, коли суспільст/
вом підтримується зовсім інша мораль та ідеологія, яка не збі/
гається з настановами виховання.

Спостереження сьогоденного життя переконує нас в тому, що
ми опинилися на тому ж самому бездоріжжі, про причини якого
так пристрасно попереджав М. І. Пирогов. Тож, виховання люди/
ни духовної — не стільки педагогічна проблема, скільки соціаль/
на, загальнолюдська, державна. Педагог добре знав, про що гово/
рив: «Закони добре впорядкованого суспільства, вселяючи в нас
довіру до правосуддя і прозорливості правителів, могли б усунути
й останній потяг до зла» [1, С. 32]. Значні сподівання у спробах
вирішити означену проблему М. І. Пирогов покладав на вихован/
ня — шлях важкий, довгий, але неминучий.

Треба зазначити, що стаття була написана у той час, коли відо/
мий хірург ще не займався шкільною справою. Він змусив читача
піднестися високо над сірою буденною дійсністю, відкривши світ
вищого життя духу, боротьби без ворожнечі з самим собою у ба/
жанні досягти гармонії особистого і суспільного, матеріального 
і духовного. М. І. Пирогов наполягав на гуманістичній реорганіза/
ції всієї освіти водночас у двох напрямах (і знизу, і зверху). Дум/
ки М. І. Пирогова залишаються актуальними і для нашого часу,
підтверджуючи, що ми обрали правильний шлях, оскільки «гума/
нізм виводить думки з тісного кола реальності на широке поле,
знімає кайдани, що накладаються короткозорою дійсністю, 
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і знайомить людину з найкращою частиною природи — з внутріш/
ньою людиною» [2, С. 132].

Не зміг залишитися осторонь обговорення проблеми одухотво/
рення виховання та освіти і К. Д. Ушинський. «Тільки той, хто
збереже в собі здатність у будь/яку хвилину встати лицем до лиця
зі своєю власною душею, тільки той, хто не торгується з самим со/
бою й готовий завжди, у всій цілісності своєї душі, спромогтися на
те чи інше без задніх думок, без скритих почуттів, без оманливих
фраз, — тільки той здатен йти дорогою самовдосконалення й вес/
ти нею інших. Як самовиховання людини, так і виховання дити/
ни… ґрунтується на цій єдності, повної прозорості й беззавітної
щирої душі», — доводив К. Д. Ушинський [4, С. 166]. М. І. Пиро/
гов, і К. Д. Ушинський уважали виховання щиросердя та ціліс/
ності людської душі найважливішим завданням. Формування цих
якостей досягається вірою, натхненням, моральною свободою
думки, вправами у самопізнанні.

Сутність людського духу становлять: переконання у високому
й святому, які повинні вкорінюватися в душу дитини і які є запо/
рукою її свободи.

На той час склалася цікава тенденція: суспільна думка Західної
Європи середини XIX століття, вітчизняні філософи й педагоги
прагнули до одного і того самого, до ідеалу людини й людського
життя в особі Христа. Високе і святе (внутрішня суть переконань,
моральний критеріум) є зрозумілим для всього християнського
світу. У духовному світі природно зливаються «національна душа»
і «загальнолюдський дух». Справжню людину творить виховання,
через виховання вона виявляє найкращі риси своєї національ/
ності. Але всі ідеали людини, ідеали виховання, наскільки б у них
не виявлявся по/різному національний тип, повинні мати вихідну
точку — добро, істину і правду — загальнолюдські якості.

Якою ж тоді повинна бути загальнолюдська освіта? Пошук про/
відної ідеї освіти, на думку К. Д. Ушинського, залишався поки від/
критим, але дуже важливим з методологічного боку, бо всі подальші
роздуми стосовно форм і засобів виховання стануть просто марними
і безплідними. Від освітньо/виховного ідеалу видатні педагоги цього
часу доходили до загальної філософсько/педагогічної проблеми що/
до провідної ідеї загальнолюдського виховання. З цього приводу 
і М. І. Пирогов, і К. Д. Ушинський висловились досить конкретно:
загальнолюдська освіта у своїй основі і коренях повинна бути гу/
манітарною: «Нам здається, що під ім’ям гуманної освіти потріб/
но розуміти взагалі розвиток духу людського… людину можна
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розвинути гуманно… набагато краще релігією, мовою народною,
географією, історією, вивченням природи й новими літературами»
[4, С. 186]. Рідна мова — це найправильніший шлях до самопізнан/
ня, розкриття багатства власної душі, духу народу, животворної си/
ли самотворення. Релігія спрямовує людський дух до вічності, до
того, що є до кінця незбагненним. Наука є поживою для розуму і ду/
ху. К. Д. Ушинський зауважує, що в гуманному впливові навчання
треба відрізняти вплив самої науки від впливу власне навчального
процесу. Гуманізація науки й педагогічного процесу й у наш час 
є актуальною, хоча й дискусійною проблемою для науковців 
і освітян. Через усі праці К. Д. Ушинського проходить думка про те,
що виховання й освіта повинні будуватися на християнській мо/
ралі. Релігія, з одного боку, а наука, з іншого, у найвищому своєму
значенні, можуть відкрити на землі поживок для безсмертного ду/
ху людини. Школа, яка не готує своїх вихованців для духовного
життя, не виконує своїх функцій. У «Програмі педагогічного курсу
жіночих навчальних закладів» К. Д. Ушинський пропонує завер/
шувати викладання курсу розглядом психічних основ релігійного
почуття в людині, подає й оцінку релігії як чинника, що творить
людську душу. У матеріалах до третього тому «Педагогічної антро/
пології» представлено план подальших міркувань навколо психіч/
них явищ найвищої якості; дар слова, почуття художнє, почуття
моральне, почуття релігійне. В обґрунтуванні моральних почуттів
категорія совісті займає провідне місце за своєю значущістю. Усі ці
психічні явища К. Д. Ушинський відносив до духовних.

Досить часто сьогодні ми говоримо про «дефіцит духовності».
Буденне життя і буденна свідомість не можуть чітко визначитися
стосовно сутності духовності. Діапазон міркувань достатньо ши/
рокий: від творчого ставлення до своєї справи і до виховання бла/
городних почуттів.

Перший і найважливіший урок ще одного представника сус/
пільно/педагогічного руху, мислителя і письменника зі світовим
ім’ям Л. М. Толстого виявляється в тому, що він подає точну від/
повідь: духовне життя людини починається тоді, коли вона ставить
собі головне питання: для чого я живу, усвідомлює своє призначен/
ня і починає працювати над собою. Думки Л. М. Толстого, результа/
ти філософських і педагогічних пошуків викладено в численному
його літературно/педагогічному доробку.

Розуміння сенсу й мети життя, простих, ясних шляхів пряму/
вання до ідеалу як домінанти самосвідомості особистості значною
мірою впливає на організацію педагогічного процесу, формування
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особистісного ставлення до життя. Вирішення цих проблем стало
відповіддю Л. М. Толстого на нову соціально/культурну ситуацію,
що склалася у 60–70/ті роки XIX століття. У педагогічній діяль/
ності Л. М. Толстого були реалізовані ідеї класичної філософії,
звернені до первинних якостей людської сутності, — свободи, ак/
тивності, моральності. Головне питання, на яке Л. М. Толстой не/
впинно шукав відповідь усе своє життя — чи може людина жити
без віри, яким чином вона може реалізувати свою специфічну
сутність і в чому саме та сутність полягає? Духовні пошуки видат/
ного гуманіста ініціювали активне розроблення філософсько/пе/
дагогічного вчення як доктрини про норми морального життя,
умови особистісного зростання, етапи морального розвитку, ме/
ханізм оволодіння різноманітністю буття. Його вчення — своєрід/
на духовна терапія, яка зміцнює людину в її духовних пориван/
нях. У світі сучасних наукових підходів у вченні Л. М. Толстого
мали місце ідеї діяльнісної природи свідомості, розуміння діяль/
нісних засад живої етики, що визнає абсолютну цінність людини.

У трактаті «Про життя» Л. М. Толстой досліджував проблему
духовності як специфічного атрибуту, що вибудовує людину й по/
яснює її здатність до творчості. Духовність разом із тілесним та
психічним становить сутність людини, саме вона підносить її над
світом тварин. Якщо метою життя стає духовність, то і органічна,
психофізична природа перетворюється на умови життєдіяльності,
які і треба використовувати як засіб розвитку таланту. Цю даність
природи треба знати й за допомогою особистих зусиль вирішувати
головне протиріччя між духом і плоттю. Подолання протиріччя 
і є гарантом особистісного духовного зростання. Не треба зрікати/
ся умов, в яких існує людина, але не треба й робити їх метою всьо/
го життя.

За Л. М. Толстим різноманітність життя забезпечується зв’язком
між двома площинами: горизонтальною і вертикальною, зустріч
яких відбувається в кожен момент життя. Горизонтальна площина
символізує життя людини з її потребами в часі та просторі, верти/
кальна — підносить людину до образу ідеалу, до Бога. Вирішаль/
ну роль відіграє не тривалість життя, а його глибина і змістов/
ність. Добрий учинок, зусилля добра — це є спілкування з Богом
у цей момент життя, тому діяльність повинна мати божественну
суть, бути розумною і доброю.

На думку Л. М. Толстого, перехрестя духовної, смислової вер/
тикалі та горизонталі окремих часових свідомостей — це момент,
коли моральні цілі й цінності втілюються у вчинок і виявляють
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глибинне «Я». Саме такий момент життя є справжнім, а зустріч
плоті й духу виявляє справжнє обличчя людини, долає протиріч/
чя, що призводить або до морального піднесення, або до регресу.

Оволодіння смислом буття надає особистості почуття впевне/
ності, сили. Л. М. Толстой пов’язував правильний шлях життя
людини з визнанням нею відповідальності за свою долю, а тому зі
свободою. Свобода і відповідальність — передумови творчості, ін/
теграції емоційних та інтелектуальних можливостей людини.

Закони життя людина сприймає не тільки розумом, а й почут/
тями, всією сукупністю духовних сил. Особливу роль тут відіграє
совість, як її розуміє Л. М. Толстой, — інтуїтивний, оцінний, емо/
ційний критерій, що здійснює зв’язок з Богом, істиною, наближує
людину до вічності. Завдяки совісті людина здатна виявити той
єдиний смисл, що присутній у кожній життєвій ситуації та спону/
каючий діяти певним чином.

Отже, релігія, в розумінні Л. М. Толстого, пов’язана з пошука/
ми сенсу життя, призначення людини. Кожна людина, повинна
ставити перед собою завдання, що треба і можна здійснити — са/
мовдосконалюватись у творенні любові й добра ближньому, а не
людству взагалі, тому, хто поруч із тобою і від тебе залежить. Сенс
життя — у здійсненні закону любові як єдиної розумної діяльнос/
ті, що надає почуття задоволеності, щастя, радості, просвітлення,
повноти буття. Любов є інструментом набуття смислу, засобом ре/
алізації духовних сил.

Поглиблюючи та збагачуючи наші уявлення про духовне жит/
тя людини, Л. М. Толстой водночас подає нам цілком конкретний
урок уважніше придивитися до людської моральності, до її вито/
ків і мотивів, власне до всього, від чого ми маємо бути моральними.
Відповідь проста і може в декого викликати сумніви, тому що це
призначення людини, яке відповідає найглибшим нахилам нашої
душі. Етика Толстого підносить людину, дає їй почуття свободи,
робить її здатною до морального вчинку, навіть подвигу, до вико/
нання закону розуму, совісті й любові. Виховний вплив Толстого/
педагога визначався насамперед величчю особистості письменни/
ка, велетенські масштаби якої ми ще дуже слабо усвідомлюємо. 
У Л. М. Толстого є чого повчитися, особливо це стосується філо/
софських проблем етики, духовних цінностей, професійної май/
стерності, кредо якої — любов, свобода, творчість, народність.

Отже, вивчення досягнень класичної педагогічної думки 60/х
років XIX століття допоможуть нам зрозуміти «вектор» сучасної
освіти і найбільш плідні шляхи її розвитку.
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УДК 303.064 
Г. В. Чайка

НОВИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК: 
КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ

В статье исследуется феномен компьютерных игр в рамках
культурно9исторического подхода. Рассмотрены вопросы притяга9
тельности компьютерных игр, а также их мифологическая основа.

The paper studies the phenomenon of computer games in a frame9
work of the cultural9historic approach. Questions of computer game
attraction and their mythological base are discussed also.

«Ми зустрічаємо в якості елементів життєвого світу не лише
голі явища природи, а й цінності й практичні об’єкти різного ро/
ду, міста, вулиці з освітлювальними пристроями, помешкання,
меблі, книги, витвори мистецтва тощо. Це стосується не лише
конкретних, реальних об’єктів, а й процесів, зв’язків, відношень
«частина — ціле» тощо, наприклад, зміни витворів мистецтва 
і культурних об’єктів (знецінювання витворів з причини їх ста/
ріння, моральне спрацювання машин), існування таких комплек/
сів, як літературні твори, що сприймаються не лише як природні
речі, а й як розділи однієї книги або як ціле національної літера/
тури у співвіднесеності з автором, читачем, нацією тощо» [3].
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Культурна/історична психологія наполягає на існуванні глибин/
ного зв’язку між конкретним середовищем, в якому існує людина,
та фундаментальними, характерними якостями людського розуму:
середовище людини наповнено пристосуваннями, знаряддями
(адаптаціями) поведінки попередніх поколінь в упредметненій, 
і значною мірою, зовнішній формі. Філогенез, культурогенез, он/
тогенез і мікрогенез водночас структурують розвиток людини,
причому кожний більш низький рівень вбудований у рівень, що
знаходиться над ним.

Л. С. Виготський [2] учив, що вростання дитини у цивілізацію
являє собою єдиний сплав із процесами її органічного дозрівання.
Обидва плани розвитку — природний та культурний — збігають/
ся та зливаються один з одним. Обидва ряди змін проникають
взаємно і створюють по суті єдиний ряд соціобіологічного форму/
вання особистості дитини. При цьому культура не просто додає
щось до наявних із дня народження психофізіологічних процесів,
а може корінним чином змінювати й елементарні психічні проце/
си, які є результатом біологічного дозрівання.

У моделі екологічних систем Урі Бронфенбреннера [14] дити/
на, яка розвивається, постійно взаємодіє із зовнішнім середови/
щем. Рівні середовища містять у собі: мікросистему — людей та
події у сім’ї, школі, інших громадських інститутах, що становлять
безпосереднє середовище дитини; мезосистему — взаємовідносини
кількох (мінімум — двох) елементів мікросистеми; екзосистему —
громадські структури, що не складають найближче оточення дити/
ни, але впливають на неї; і макросистему — культуру загалом.
Кожний елемент середовища впливає на дитину так само, як ди/
тина впливає на середовище.

Діти отримують конкретні знання й навички шляхом взаємодії
у конкретних соціально/культурних інститутах. Р. Шведер писав:
«Не існує ніякого окремого самостійного середовища, незалежного
від людських засобів видобування з нього сенсів та можливостей,
а будь/яка людина знаходить свою суб’єктивність та індивідуальне
психологічне життя шляхом видобування сенсів і можливостей із
соціокультурного середовища та їх використання» [17].

М. Коул [5] уявляє собі культурне середовище як оточення, яке
складається з численних перетворень, що накопичені людством
під час історичного розвитку. Такі трансформації існують сьогод/
ні у вигляді артефактів, аспектів фізичного оточення, що були мо/
дифіковані шляхом їх включення у попередні історичні форми
цілеспрямованої людської діяльності. Такий погляд на культуру
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значною мірою базований на припущенні, що артефакти водночас
ідеальні (символічні) й матеріальні.

Американський філософ М. Вартовський пропонує трирівневу
ієрархію артефактів. До артефактів першого рівня, або первинних
артефактів, належать ті, які безпосередньо використовуються 
у виробництві (приміром, сокири, дубини, голки, чаші). До арте/
фактів другого рівня, або вторинних артефактів, належать як реп/
резентації первинних артефактів, так і засоби дій щодо їх викори/
стання. Сюди входять стандартні засоби досягнення чого/небудь,
прислів’я та різні види культурних схем і моделей. Вторинні арте/
факти відіграють центральну роль у консервації й передачі форм
дії. До третього рівня належать артефакти, «які можуть складати
відносно автономний «світ», в якому правила, угоди й результати
вже не виступають безпосередньо практичними, і які, очевидно,
справді є ареною непрактичної, або «вільної», гри, або ігрової ак/
тивності» [19]. М. Вартовський називає ці уявні світи третинними
артефактами. Він зауважує, що такі «можливі світи» мають без/
ліч варіантів для можливих змін у практичній діяльності. Такі
уявні артефакти згідно з його припущенням можуть надавати забар/
влення тому, як ми бачимо «реальний» світ, слугують інструментом
для зміни наявної практики. Форми поведінки, що набуваються 
у взаємодії з третинними артефактами, дають змогу виходити за
межі безпосередніх контекстів їх використання.

Згідно з наведеним, фундаментальною характеристикою люд/
ського мислення є залучення артефактів як інтегрального елемента
в дії людини. З точки зору М. Коула [5], артефакти є фундаменталь/
ними складовими частинами культури. Вони водночас матеріаль/
ні й ідеальні та пов’язують людей зі світом і один з одним у такий
спосіб, в якому сполучаються властивості знаряддя й символів.
Артефакти як елемент культури не існують ізольовано, радше вони
можуть бути зрозумілими як сукупність рівнів, яка охоплює куль/
турні моделі і спеціально сконструйовані «альтернативні світи».

Культурне опосередковування передбачає такі зміни у розвитку,
при яких діяльність попередніх поколінь акумулюється у тепе/
рішньому як специфічно людська складова середовища. Винахід
нових засобів використання енергії або нових засобів репрезентації
або прості зміни в звичаях можуть суттєво порушити наявний куль/
турний порядок або стати джерелом значних розривів у розвитку.

Останні десятиріччя характеризуються появою нового потужно/
го культурологічного чинника — комп’ютерних ігор, які, згідно 
з поглядами Вартовського можна віднести до артефактів третього
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рівня — уявних світів. Поява комп’ютерних ігор кардинально змі/
нила характер проведення дозвілля як дітей, так і дорослих. Усіх
ніби магнітом потягнуло до екранів, де чудовий світ живе своїм
життям і можна в будь/яку мить зайти й змінити його. Комп’ютер
зробив гру не лише надзвичайно доступною, а й максимально за/
хоплюючою, оскільки миттєва реакція потребує швидких дій у від/
повідь. Це не просто азарт, це ціла палітра ігрового простору зі
своєю драматургією, філософією, етикою, а також особливим став/
ленням до часу і простору. Причому ступінь свободи тут майже не
знає меж. В іграх людина здатна досягти недосяжного — зробити
оточуючу, хай і віртуальну, реальність такою, якою їй забажається.

Притягальна сила комп’ютерних ігор зумовлена цілою низкою
причин, причому виокремити головні та вторинні причини не/
можливо: для кожного пріоритети різні. Для когось найцікавіше
те, що комп’ютер максимально адекватно реагує на будь/яку дію
гравця, надаючи йому можливість для самореалізації. Іншому
більше подобається відчувати себе істотою «всемогутньою», здат/
ною керувати певною фантастичною реальністю і перетворювати
ігровий світ винятково за власним смаком. Хтось повертається до
комп’ютера знову й знову тому, що відчуття незавершеності не дає
йому спокою. Трапляється, що за допомогою ігор людина «йде» від
не занадто позитивної реальності просто тому, що у віртуальному
світі «жити» легше й приємніше. У віртуальному світі також
простіше реалізувати те, що ніяк не вдається втілити у реальному
житті [8].

Величезна популярність комп’ютерних ігор і велика притягаль/
на сила такого проведення часу дають змогу припустити наявність
потужних мотиваційних факторів такої поведінки. У [7] виокрем/
лені такі глобальні групи чинників привабливості комп’ютерних
ігор, або «аспектів задоволення»:

1. Сюжетний або емоційно/естетичний аспект. Це, перш за все,
художні якості сюжету гри. Також сюди можна віднести емоційну
атмосферу, що створюється грою, естетичні якості й стиль графі/
ки. Багато в чому це ті ж самі критерії, за якими людина оцінює
художні книги або фільми, але у випадку комп’ютерних ігор наяв/
ність інтерактивності й можливість впливати на результат подій
вносять деякі корективи.

2. Розкачування. Цей термін із жаргону гравців позначає зрос/
тання віртуальних умінь, набуття нових можливостей у процесі
гри, зокрема вплив на ігровий світ, отримання нових, більш по/
тужних засобів для вирішення ігрових завдань. Сам по собі, навіть
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у відриві від завдань, що вирішуються, цей процес виявляється
дуже привабливим для гравця. Можливо, це можна розглядати як
сурогат мотиву саморозвитку.

3. Досягання. Перемога над суперником (реальним або вірту/
альним), досягнення мети (виконання завдання, завершення місії
тощо), змагання (з ідеалом у разі одинокої гри та з іншими гравця/
ми у грі для багатьох користувачів). Крім того, у комп’ютерних іг/
рах часто спостерігається «феномен Зейгарник»: невиконане зав/
дання «не відпускає» гравця, людина не спроможна відірватися
від гри, поки не дійде мети (не отримає новий рівень) і не завер/
шить місію. Якщо гра була перервана за зовнішніх обставин, дум/
ки постійно повертаються до незакінченої дії.

4. Інтелектуальне задоволення. Сам процес вирішення завдань,
задоволення від інтелектуальної діяльності й від інтелектуальних
досягнень схожі з тим задоволенням, яке отримують люди при роз/
в’язанні кросвордів або головоломок.

5. Колекційно/дослідницький аспект. Можливість досліджува/
ти саму гру, ігровий світ, правила й об’єкти, а також потенційна
можливість повного завершення цього дослідження, тобто мож/
ливість продивитися все, що закладене авторами в певну гру, яв/
ляє собою деякий аналог орієнтувальної діяльності в межах гри.

6. Творчість. Можливість створювати в межах гри щось нове,
індивідуальне.

І на завершення, поза ігрові аспекти: соціалізація, проведення
вільного часу, розрядження емоцій, ескапизм. Ці чинники не ма/
ють стосунку до самого процесу гри, є її побічними результатами.

Особливість нової інформаційної техніки полягає у тому, що
вона опосередкує діяльність, яка вже опосередкована «психоло/
гічними засобами», і тому за умов використання інформаційних
технологій створюються передумови для подальшого розвитку
психологічних систем, появи вищих психічних функцій другого
порядку. Зміни у психіці людини, що породжуються у процесі ви/
користання інформаційних технологій, належать як до пізнаваль/
них, так і до емоційно/вольових процесів, до свідомого та несвідо/
мого, до особистості та індивідуальності людини.

У користувача нових комп’ютерних технологій відбуваються
якісні зміни в його розумовому розвитку, у процесах сприйняття,
мислення та пам’яті [6; 9; 12]. Як свідчить вітчизняний і зарубіж/
ний досвід, інформаційні технології все більше й більше вплива/
ють на формування психічних процесів людини. За даними Turkle
[18], спілкування з комп’ютером створює багато можливостей для
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розвитку внутрішнього світу особистості, стимулює її творчі здіб/
ності тощо. Для майбутніх поколінь уміння користуватися ком/
п’ютерними технологіями буде не менше важливим, ніж уміння
читати й писати, незалежно від обраної професії.

«Наше захоплення комп’ютерами… має значною мірою радше
глибоко духовний характер, ніж суто утилітарний», — пише 
у своїй праці Майкл Хайм, філософ, який досліджує кіберпростір.
Далі він продовжує: «У нашій любові до цих машин ми, насампе/
ред, шукаємо домівку для розуму й серця» [15]. Хайм віднайшов
суттєву складову кіберпростору — опосередковані людські інтерак/
ції, які є найвищим сенсом взаємодії користувача й комп’ютера.

На думку американського вченого Говарда Рейнгольда, вірту/
альну реальність потрібно розглядати «не як комплекс технологіч/
них рішень, а як досвід людських комунікацій у новому комуні/
каційному середовищі» [16]. Справді, перелік технічних рішень,
які використовуються, не може пояснити, чому користувачі, вми/
каючи пристрої, вже готові прийняти набір даних, що з’являться
на екрані, як нове середовище для здійснення соціальних ко/
мунікацій та як певний реально існуючий світ.

О. К. Тихомиров зауважував: «Інформаційна технологія — це
зовнішнє, але психологічне знаряддя у тому сенсі, що воно впли/
ває на внутрішні психологічні процеси (пам’ять, мислення, уяву,
мову тощо). Ці зміни більш значні, ніж зміни, викликані викори/
станням знака» [11]. В умовах взаємодії людини з новими інфор/
маційними технологіями відбувається перетворення усіх основ/
них структурних компонентів діяльності: структури діяльності
загалом, її цільових настанов, дій та операцій, емоційної та смис/
лової регуляції, потребнісно/мотиваційної сфери, індивідуально/
особистісної детермінації, стильових характеристик [4].

Безумовно, що комп’ютерні ігри є квінтесенцією сучасних знань
і технологій, однак найбільше вони впливають не на інтелектуаль/
ну, а на емоційно/чуттєву сферу. Образи й сюжети більшості ком/
п’ютерних ігор стають дедалі подібнішими до образів і сюжетів ча/
рівних казок і сновидінь [13]. Справді, революційний крок зробила
колись ігрова компанія idSoftware, яка замінила в грі DOOM есесів/
ців, що реально існували колись, на фантастичних монстрів. Похму/
рим лабіринтам гри й неймовірним образам, таким самим, як у сно/
видіннях, притаманні особливі загадковість і непізнаванність. Вони
легко знаходять паралелі в емоційному житті людини. Це загальна,
архетипова основа, що є як єдністю словесного, образного і тілесно/
го світів людського буття.
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Так, І. Бурлаков наполягає на архетиповості найпопулярні/
ших комп’ютерних ігор типу вже згаданого DOOM. Свідомість
для гри не потрібна: ефект присутності такої гри створений з інва/
ріантів, світ гри — з архетипів. Гра являє собою переказ міфу про
Тезея. Тут простір гри — це архетип лабіринту, монстри, які тре/
ба знешкодити — відтворення Мінотавра, а сам гравець — уособ/
лення героя Тезея [1].

Г. Петрусь [10] упевнений, що комп’ютерні ігри є міфологічними
за своєю основою. Не секрет, що й кіно («фабрика снів») і література
беруть і постійно експлуатують казкові мотиви, але в рольових ком/
п’ютерних іграх характерні риси міфологічного світу реалізуються,
мабуть, найбільшою мірою. Наявні відмінності, які роблять улюбле/
ним той чи інший жанр залежно від обставин. Казка має багато по/
зитивних рис, проте в неї немає однієї суттєвої якості, яка властива
ритуалам й іграм, — ефекту особистої участі.

1. Поза часом. Ані казки, ані ігри не мають місця у звичайному,
світовому часі. Їх дія відбувається в міфічному часі першостворен/
ня світу, коли герой своїм подвигом відтворює спотворену гармо/
нію «золотого віку». Так само, які в казках, в частині комп’ютер/
них ігор дія винесена в глибоке минуле. Крім того, ігри активно
використовують так звану нову архаїку: в далекому майбутньому
цивілізація загинула і «через багато/багато років відкрилися,
врешті/решт, герметичні люки сховищ і назовні вийшли кілька
тих, хто залишився живим». Це час поза історією, він протікає па/
ралельно звичайному і краще за все описується позачасовою казко/
вою формулою «Once upon a time» («Жили/були якось»).

2. У центрі Світу. Світ ігор — типовий міфологічний простір:
у центрі розміщується «наш священний світ», де Храм чи Палац —
справжні Центри Світотворення. Уся інша територія — це вже не
священний Космос, а чужий, невідомий простір, який перебуває 
в туманному стані Хаосу, населеному злими духами, демонами. Чи
освоюється цілина, чи завойовуються землі, заселені «іншими»
створіннями, ритуал оволодіння повторює космогонію. Відповід/
но, початок шляху героя — центр святості; у міру віддаляння від
Центру Хаос зростає, з кожними новим рівнем монстри стають все
могутнішими, а перемога — дедалі складнішою.

3. Подорож. Зміст гри, як і казки, — це завжди подорож героя на
край землі, в далеке тридев’яте царство. Подорож непроста, вона роз/
поділяється на кілька етапів. Ця подорож відображає поширений
у всіх народів ритуал ініціації, посвячення юнаків у повноправні
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члени роду. Якщо сформулювати точніше, то це не просто подо/
рож, а переправа в інший світ, переживання вдаваної смерті й по/
вернення. У казках таке повернення може бути значно тяжчим 
і навіть трагічним. Важливо не лише досягти героїчного статусу,
але й утримати його. Одразу можна зауважити, що в комп’ютер/
них іграх, на відміну від казок, є шлях лише в один бік. Відсутній
важливий для казок момент відродження, і гра завершується 
в момент перемоги над Хаосом.

4. Похід за силою. Особливість чарівної казки полягає у том,
що вона відкриває чарівні, неймовірні можливості. Герой отримує
подарунок або навичок — і його подальше життя стає чудесним.
Така саме можливість є у багатьох комп’ютерних іграх. Отже, бе/
ручи участь у грі, так само як співпереживаючи казці, людина ру/
шає в похід за силою. У чарівних можливостей є і зворотний бік:
вони констатують певну пасивність героя, який перемагає не сам,
а з допомогою.

5. Смерть і воскресіння. Тема вмирання й воскресіння героя
дуже поширена в чарівних казках. Незважаючи на всю свою силу
і спритність, герой часто повинен загинути, щоб перетворитись 
і стати ще кращим. Коли дитина слухає казку з такими епізода/
ми, вона опосередковано опрацьовує тему стійкості до страху змін
у власному тілі, що суттєво для розвитку впевненої поведінки.
Особливо важливо це для перехідного періоду, коли маленька лю/
дина «вмирає» для одного етапу свого життя і «народжується за/
ново» для іншого.

У сучасних комп’ютерних іграх боротьба зі смертю йде постій/
но: важко пройти хоч одну гру, жодного разу не побачивши сумно/
го надпису «Game Over» («Гра закінчена»). Проте ставлення до неї
дещо інше: у ритуалі ініціації, що реалізується казкою, людина
«вбиває» своє звичайне історичне існування, яке стало негідним,
щоб повернутися у час «золотого віку». У грі ж, з причини загаль/
ної десакралізації суспільства, доблестю вважається, коли герой
ніколи не вмирає, а лише безкінечно наближається до смерті, пос/
тійно грає з нею, обманює її. А оскільки немає смерті, то немає 
й відродження. Це суттєво знижує психологічний ефект комп’ю/
терної гри проти казки.

6. Лише перемога. Так само, як і в казці, в комп’ютерних іграх
можливий лише один кінець — щасливий. Допоки цього не сталося,
гра просто не закінчена. Можна повертатися до гри знову й знову,
переживаючи тимчасові поразки і набуваючи досвіду. Закінчиться
гра може лише повною перемогою. Очевидно, що ця аксіома, разом
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з активною особистою участю, дає потужний оптимістичний ім/
пульс. Крім того, і казки, й ігри часто закінчуються досягненням
вершини соціальної піраміди: «…повінчався Іван/царевич с Оленою
Прекрасною й став царем».

7. Не людина, а схема. Так само, як і в казках, герої ігор зовсім
не мають психологічності. Герой не має почуттів — це символ, він
розкривається лише в діях. Коли до нього наближається чудо/
висько, герой не відчуває страху, не тремтить. Герой просто ви/
хоплює меч й опускає його на голову ворога, не замислюючись про
те, що він зробив. Ця риса якнайкраще підходить для реалізації
комп’ютерної гри.

Зрозуміло, принципово розрізняються чарівні казки й комп’ю/
терні ігри за походженням. Якщо казки — це тисячолітній досвід
реалізації колективного несвідомого, то гра — це авторський твір.
Проте разом з додатковими редакторами деякі найпопулярніші
ігри дуже близько наближаються до народної (і навіть інтернаціо/
нальної) творчості. Створена навколо них інфраструктура обміну
додатковими рівнями, квестами і всілякими конкурсами виво/
дить ці ігри далеко за межі авторства. Власне кажучи, гра і стає
насправді популярною саме тоді, коли в ній застосовується велика
кількість архетипових образів і сюжетів. Майже очевидно, що ви/
користання міфів як сюжетної основи для комп’ютерних ігор дає
хороші результати. В якості джерела міфи, в силу національної
специфіки, більш яскраві й виразні, проте чарівні казки викорис/
товують простіші базові, а отже, інтернаціональні образи.

Комп’ютерні ігри — це такі самі, як і в казці, чарівні пригоди,
в яких з героєм відбуваються малозрозумілі звичайній свідомості
пригоди. Спроби тлумачити такі події з точки зору здорового глуз/
ду швидко приводять у глухий кут, оскільки в них описується не
звичайна поведінка, а світ символів. У казці умовність того, що
відбувається, підкреслюють різні прислів’я й іронічні кінцівки:
«Ось і вся казка, більш брехати не можна».

Висновки. Наразі комп’ютерні ігри стали не тільки розвагою, 
а й носієм культури. Вони фіксують сучасну мораль, етику, ілю/
зії, надії та уявлення про минуле та майбутнє людей. Комп’ютер/
на гра, як світ, що сконструйовано, несе у собі світогляд своїх
творців і користувачів, які обрали цей продукт, що є добре, і що 
є погане, як можна вчиняти, а як ні, до якої мети прагнути і якою
ціною. Люди відбили у грі свою уявлення про минуле, майбутнє,
про життя, і ця інформація зафіксована та доступна для вивчення
будь/ким, хто цікавиться душею сучасної людини.
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УДК 316.6 
І. М. Федорченко

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: 
ТЕОРЕТИКО9МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Проанализированы принципы становления национального ха9
рактера украинского народа. Рассмотрены проблемы становле9
ния этничного поведения людей.

The article analyses principles of formation of Ukrainian people
national character and reviews the problem of ethnotypical behaviour
formation.

Проблема становлення національного характеру українського
народу є надзвичайно важливою і актуальною, оскільки наукове
осмислення подібної проблематики продиктоване національними
інтересами й нагальними потребами нашої держави, адже україн/
ський національний характер є одним із важливих чинників су/
часних націє/ та державотворчих процесів в Україні.

Дослідженню окремих рис українського національного харак/
теру були присвячені праці Г. Ващенка, П. Гнатенка, М. Костома/
рова, О. Кульчицького, В. Липинського, Ю. Липи, І. Мірчука, 
І. Огієнка, Є. Онацького, О. Потебні, І. Рибчина, М. Сумцова, 
Б. Цимбалістого, Д. Чижевського, П. Чубинського, П. Феденка, 
М. Шлемкевича, В. Яніва, Я. Яреми та інших учених [13; 15; 16].
Проте автори цих праць не враховували у своїх наукових розвід/
ках теоретико/методологічні засади сучасного українознавства,
що унеможливлювало системний розгляд означеної проблеми.

Відомо, що національний характер різних народів досліджуєть/
ся в межах кількох наукових дисциплін: історії, етнології, соціоло/
гії, політології, соціальної філософії, етнопсихології та україно/
знавства. З огляду на це, методи вивчення національного характеру
пов’язані з теоретико/методологічними засадами різних наук і тра/
диціями конкретних наукових шкіл [1; 5; 8; 13]. Проблемі станов/
лення національного характеру було присвячено досить багато дис/
кусій в 60–80/х роках ХХ ст. [2; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 14].

Сьогодні науковці переважно визначають національний харак/
тер як сукупність соціально/психологічних рис або констант, влас/
тивих конкретній нації на певному етапі її розвитку [5]. Сучасні дос/
лідження показують, що феноменологія національного характеру
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охоплює різні рівні соціальної дійсності. Він проявляється не
тільки в діяльності різних соціальних суб’єктів, починаючи від ве/
ликих соціальних груп (нація) і закінчуючи окремим індивідом,
який репрезентує націю, але й через домінуючі суспільні настрої,
системи моральних вимог, соціальних норм, настанов, базових
цінностей, форм соціалізації, принципів виховання, через харак/
тер людської взаємодії та впливів на довкілля, через своєрідність
групової картини світу, через форми організації побуту, релакса/
ції, рекреації тощо [5; 8; 17]. Представники багатьох науково/дос/
лідницьких установ (М. Андрєєва, А. Граменицький, М. Гримич,
О. Донченко, Г. Кцоєва, Д. Пібоді, Т. Стефаненко, А. Шмельов 
та ін.) продовжують вивчення національного характеру різних
народів [5; 8; 17].

Проте й нині є проблеми з визначеням поняття «національний
характер», зі з’ясуванням його місця серед інших, близьких за се/
мантикою категорій, а також із неузгодженістю теоретико/мето/
дологічних засад комплексного дослідження українського націо/
нального характеру.

Головною метою цього дослідження є окреслення основних те/
оретико/методологічних засад концептуального осмислення про/
цесу формування національного характеру українського народу.
Ця мета конкретизується на рівні таких завдань:

1) подолати термінологічну плутанину у відповідній проблема/
тиці;

2) з’ясувати основні теоретико/методологічні положення, на
яких базована концепція генези національного характеру
українців;

3) простежити процес становлення і розвитку українського на/
ціонального характеру на різних етапах поступу української
спільноти.

Деякі дослідники плутають категорії «національний характер»,
«ментальність», «національна свідомість», «психічний склад на/
ції», а також використовують категорії «національний характер» 
і «психічний склад нації» як синоніми [1, С. 220–222; 11, С. 122–158;
12, С. 215–229]. Але національний характер є лише одним зі склад/
ників психічного складу нації, оскільки він містить в собі не тільки
національний характер, а й ментальність, національний образ сві/
ту, національну свідомість і самосвідомість, національні почуття,
національні традиції, звичаї тощо. Тому не треба ототожнювати по/
няття «національний характер» і «психічний склад нації». І це бу/
ло з’ясовано вже на початку 80/х років ХХ ст. у процесі доволі
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змістовної дискусії, присвяченої проблемі національного характеру
[6; 14]. С. Арутюнов, Ю. Бромлей, В. Козлов, І. Кон, Л. Дробіжева
та інші відомі вчені підтримали позицію А. Дашдамирова стосовно
категоріального розведення понять «національний характер» і «пси/
хічний склад нації». Після цієї дискусії більшість учених вже не вва/
жають категорії «національний характер» і «психічний склад нації»
синонімами. Психічний склад нації має дві складові частини — ста9
тичну і динамічну. До статичної складової частини належать най/
більш стійкі ознаки — національний характер, ментальність,
національна свідомість і самосвідомість, звичаї, традиції, авто/ 
і гетеростереотипи, базові цінності тощо. Динамічна складова
охоплює мобільні, нестабільні елементи — національні почуття 
і настрої, національні інтереси та орієнтації, звички тощо.

Окремі автори вживають ненаукове поняття «національний
темперамент» [6, С. 70–71], хоча ще в 1983 р. О. Леонтьєв поста/
вив під сумнів доцільність застосування подібної квазінаукової
категорії, вважаючи, що таке поняття є радше метафорою [14], як
і поняття «національні потреби». Адже тип темпераменту пов’я/
заний із властивостями вищої нервової діяльності та типом нерво/
вої системи людини (тому ці ознаки не можуть бути характеристи/
ками спільноти).

Отже, національний характер є найбільш стійким складником 
і основою психічного складу нації. Національний характер являє
собою специфічну, історично утворену системну цілісність стійких
різноманітних рис і властивостей, типових для національної спіль/
ноти, які надають цій спільноті якісної визначеності, що дає змогу
відрізнити психологію однієї нації від інших. Національний харак/
тер не є вічною, незмінною субстанцією, він змінюється під впливом
екологічних, історичних, соціокультурних, політичних факторів.
Зокрема національний характер українців зумовлюється природно/
географічними, культурно/історичними, соціально/економічними
та суспільно/політичними умовами життєдіяльності українського
народу, він проявляється в культурі, мові, традиціях, звичаях,
обрядах, звичках, уподобаннях українців. Національний характер
характеризується специфікою емоцій, почуттів, настроїв, інтен/
сивністю реакцій на події, що відбуваються. Відносна стійкість рис
національного характеру, попри на змінність соціального середови/
ща, пояснюється тим, що виникає певна інерційність завдяки
міжпоколінній передачі колективного досвіду.

Риси національного характеру найяскравіше виражаються 
у специфічних для цієї національної спільноти формах поведінки
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та видах діяльності. Оскільки основними сферами прояву і вияву
національного характеру є різні види активності, тому й дослі/
дження національного характеру потрібно проводити за допомо/
гою вивчення господарської, етнічної та політичної історії нації,
продуктів діяльності даної національної спільноти й стереотип/
них форм поведінки її представників.

Відомо, що риси національного характеру найяскравіше вияв/
ляються у тих випадках, коли їх репрезентантами стають не окремі
люди, а саме групи й спільноти. Національний характер кожного
народу формувався протягом тривалого періоду його історичного
розвитку під впливом певних домінуючих соціальних верств. На/
приклад, в Україні основні риси національного характеру формува/
ли давньоруські дружинники, книжники, просвітники, козаки,
братчики, релігійні діячі, борці за свободу й незалежність держави,
селянство та національно/демократична інтелігенція.

Коли мова йде про національний характер того чи іншого народу,
не можна говорити про різні «набори» або «колекції» рис, мову пот/
рібно вести про міру вираженості тієї або іншої риси, а також про
специфіку їх прояву. Жодна риса національного характеру не є уні/
кальною, але унікальною є системна структура характерологічних
особливостей нації, яка саме і зумовлює національну специфіку того
чи іншого народу. Спосіб життя структурує й ієрархізує характеро/
логічні особливості народу, зумовлює організацію активної взаємо/
дії етносу з природним, соціокультурним середовищем, а також
вплив тих чи інших природно/географічних, культурно/історичних,
соціально/економічних та суспільно/політичних факторів на процес
націєтворення. Отже, національний характер одного народу відріз/
няється від національного характеру іншого народу саме структу/
рою своїх складових елементів, мірою вираженості тих чи інших рис
і властивостей, специфікою зовнішнього прояву психічних процесів
та станів, ієрархією та змістом етнопсихологічних та соціокультур/
них характеристик.

Дуже часто сучасні дослідники зводять поняття «національ/
ний характер» до простої сукупності різноманітних рис і власти/
востей, притаманних певній національній спільноті [2; 7]. Але по/
дібне розуміння національного характеру є доволі спрощеним 
і однобічним, такий підхід не розкриває сутності досліджуваного
феномена. Адже національний характер — це цілісна система
стійких і типових для цієї спільноти рис і властивостей, які утво/
рюють не просто суму чи сукупність характеристик, а внутрішньо
зінтегровану єдність, системну цілісність характеристик, які не
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тільки надають цій спільноті якісної визначеності, але й системно
відображають специфіку культурно/історичного поступу народу
(мова йде про історичну зумовленість цивілізаційного поступу спіль/
ноти, про риси, які формуються у представників спільноти на кож/
ному конкретному етапі її розвитку).

Для комплексного наукового розгляду поставленої проблеми
потрібно визначити основні теоретико/методологічні положення,
на яких базована концепція генези національного характеру ук/
раїнців.

Перше. Не треба ототожнювати поняття «етнос» і «нація».
Більшість сучасних учених відрізняють ці поняття. Наприклад,
М. Степико підкреслює, що «природа нації полягає в подоланні
історично визначеної етнічної виокремленості людей, входження
їх у ширшу систему соціальних та культурних взаємовідношень.
На відміну від етносу (народу), нація поєднує людей як деяку
соціокультурну, історичну спільність, яка не може бути зведена
до суто етнічних особливостей, хоч найчастіше і пов’язана з пев/
ним етносом». Кордон між етносом і нацією — це кордон між тим,
що не залежить від людини, не є її особистою заслугою і зумовле/
но лише фактом її народження, і тим, що потребує від неї «певно/
го особистого зусилля і усвідомленого вибору. Якщо до етнічної
культури люди залучаються колективно, з причини своєї належ/
ності до певного етносу (через традиційний, локальний,
анонімний характер цієї культури), то до національної культури
вони долучаються, як правило, індивідуально». С. Бойко чітко ок/
реслює відмінності між буттям етнічної та національної спільно/
ти. Якщо буття українського етносу характеризується, на думку
автора, традиційністю, локальністю і анонімністю культури; домі/
нуванням її етнозахисних та етнозберігаючих функцій; відносною
спільнотною гомогенністю; переважно колективним прилученням
індивідів до етнокультури; недостатньою розвиненістю індивідуаль/
ної самосвідомості та суб’єктності (як індивідуальної, так і колек/
тивної), то буття української нації характеризується створенням
національної культури, яка виходить за межі традиційно/устале/
ного й партикулярного і збагачується авторськими та професійни/
ми інноваціями; створенням духовної єдності спільноти та духов/
но/культурної цілісності національного світу (мистецтво, наука,
релігія, мораль тощо); спільнотною гетерогенністю; подоланням
станової та конфесійної обмеженості; поступовим перетворенням
станового, феодального суспільства у громадянське; більш висо/
кою соціальною мобільністю населення; ширшою системою
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соціокультурних комунікацій; наявністю суверенної особистості як
члена спільноти та свідомої особистісної самодетермінації у процесі
національного самовизначення; переважно індивідуальним долу/
ченням особистості до національної культури; посиленням суб’єкт/
них засад національного життя і суб’єктних проявів у культурній,
мистецькій, релігійній, науковій, соціально/економічній, правовій,
суспільно/політичній сферах; розвиненістю індивідуальної само/
свідомості та суб’єктності (як індивідуальної, так і колективної);
ґрунтуванням історичної пам’яті, національної самосвідомості та
національно/визвольних рухів на цілісній системі ціннісних та
онтологічних засад [3, 12]. С. Бойко підкреслює, що національне
буття визначається як динамічна система реальних, об’єктивно
наявних зв’язків, відносин, стосунків, способів життєдіяльності та
форм комунікації людей, які здійснюються у процесі багатоманітно/
го життя національної спільноти як органічної цілісності та струк/
турної одиниці мегасистеми «національне — загальнолюдське».
Національне буття є цілісною реальністю, в якій тісно перепле/
тені не тільки матеріальні і духовні явища, але й етнокультурні та
суспільно/політичні. У зв’язку з цим національне буття будь/яко/
го народу не може інтерпретуватися тільки в етнокультурному або
громадянсько/політичному значенні [3, 11]. Отже, національне
буття українського народу зумовлювалось як етнокультурними,
так і суспільно/політичними чинниками, а український національ/
ний характер у процесі свого становлення та розвитку базувався
спочатку переважно на етнокультурних складниках національного
буття, а пізніше — і на соціально/економічних і суспільно/політич/
них. Динаміка національного буття українців відображає суспіль/
но/історичний процес розвитку і функціювання основних сфер
життєдіяльності українського народу, а також реальний, органіч/
но/цілісний процес становлення, існування, виживання, поступу
і взаємодії української нації з іншими суб’єктами національного
життя, що відбувається в конкретно/історичних умовах і характе/
ризується унікальною системою форм діяльності, відносин, кому/
нікацій, духовного освоєння та перетворення дійсності представ/
никами української національної спільноти. І саме ці форми
діяльності, відносин та комунікацій і трансформуються в риси на/
ціонального характеру українського народу, адже відомо, що по/
ступовий перехід відносин в риси характеру, є однією з головних
закономірностей характероутворення.

Друге. Першими в історії «етнічними одиницями» були племена,
які пізніше інтегрувалися в той чи інший самобутній і неповторний
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етнос. Саме на племінному етапі розвитку етнічної спільноти фор/
мувалась основа етнотипової поведінки людей — їх функціональ/
но/рольові якості, специфічні способи їх взаємодії зі світом,
функціонально/стильові особливості поведінки. Пропонуємо за/
мість поняття «етнічний характер» використовувати поняття
«етнотипова поведінка», яке більш чітко відображає етноісторич/
ні реалії.

Третє. Етнонаціональний розвиток переважної більшості євро/
пейських народів відбувався від племен до націй. Справедливою 
є думка М. Степико про те, що процес «етноісторичного синтезу/
вання народів» розпочався вже в античну добу: «роди і родові со/
юзи поступово складалися в племена, ті — у народності, а останні
(приблизно з ХV ст.) — у нації». М. Попович зазначає, що перші
виразні прояви національного начала можна спостерігати вже
тоді, коли в титулатурі імператора Священної Римської імперії
з’являється додаток «німецької нації»: «наприкінці ХV ст. до
формули «Sacrum imperium Romanum» додається «Nation Teuto9
nicae» («Deutscher Nation»), що завершує становлення формули
«Священна Римська імперія німецької нації». У документах
рейхстагів ХV ст. під «німецькою нацією» розуміють «німецьку
землю», «Німеччину». Отже, новий зміст «поняття «нація» у дру/
гій половині ХV ст. був одним із проявів національної свідомості,
яка тоді зароджувалася, й відобразив тенденції до формування на/
ціональної держави». Г. Касьянов аргументовано критикує пози/
цію тих авторів (зокрема Я. Дашкевича та Я. Ісаєвича), які ототож/
нюють поняття «нація», «етнос», «держава», виявляючи очевидні
методологічні огріхи й суперечливість висновків, адже не можна
архаїзувати термін «нація», ототожнювати «державу/імперію» 
з «національною державою» і називати одним терміном давні 
і сучасні спільноти [10, С. 269–270].

Четверте. Національний характер відображає своєрідний шлях
розвитку та історичну долю конкретного народу, але у процесах фор/
мування національного характеру більшості європейських народів
проявляються деякі загальні закономірності: базою для усталеного
національного характеру конкретного народу є етнотипова поведін/
ка його представників (сформована на етнічному етапі розвитку да/
ної спільноти), а основою для формування такої етнотипової пове/
дінки є функціонально/рольові якості людей та специфічні способи
їх взаємодії зі світом (сформовані на племінному етапі розвитку цієї
спільноти). Стрижнем етнотипової поведінки представників певної
спільноти є соціонормативна культура (традиції, звичаї, ритуали,
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обряди, поведінкові норми тощо), яка зумовлює і регламентує спе/
цифічні й типові для цього етносу індивідуальні та колективні ре/
акції, ментальні й поведінкові стереотипи, установки тощо.

П’яте. Комплексне наукове дослідження проблеми «український
національний характер» передбачає здійснення філософсько/світо/
глядного аналізу господарської, етнічної та політичної історії України,
з’ясування специфіки розвитку етнічної та національної культури ук/
раїнського народу та специфіки його національного буття. Адже про/
тягом багатьох століть українці виробили власну господарську, зви/
чаєву, культурно/мистецьку та духовну самодостатність.

Окреслення основних теоретико/методологічних засад, на яких
базована концепція генези національного характеру українців, дає
змогу простежити процес становлення й розвитку українського
національного характеру на різних етапах поступу української
спільноти.

Висновки. Враховуючи викладені у статті теоретико/методоло/
гічні положення, можна окреслити основні етапи генези національ/
ного характеру українського народу: І етап (племінний) — етап
становлення та розвитку функціонально/рольових якостей праук/
раїнських племен та специфічних способів їх взаємодії зі світом —
тривав з V ст. до ІХ–Х ст.; ІІ етап (власне етнічний) — етап станов/
лення і розвитку етнотипової поведінки русинів/українців — тривав
з ІХ–Х ст. до ХVІ–ХVІІ ст.; ІІІ етап (національний) — етап станов/
лення і розвитку національного характеру українського народу —
розпочався у ХVІ–ХVІІ ст. і триває й понині.

Запропонований теоретико/методологічний підхід уможлив/
лює дослідження основних складників українського національно/
го характеру:

1) пізнавального (специфіка і вибірковість сприймання дійснос/
ті, характер організації розумової діяльності українців тощо);

2) емоційно/вольового (інтенсивність і специфіка прояву, міра ви/
раженості емоційних станів українців, динаміка перебігу емо/
ційно/вольових процесів, стійкість вольового зусилля тощо);

3) мотиваційного (своєрідність мотивації, ієрархії мотивів,
домінування мотиваційно/смислових сполучень тощо);

4) комунікативного (характер взаємодії, спілкування і взаємо/
відносин, типових для українців, основні комунікативні
норми, специфіка жестів, міміки, пантоміміки, паралінґвіс/
тичної системи спілкування тощо);

5) поведінкового (своєрідність поведінкових моделей, типових
реакцій, стереотипів поведінки тощо).
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Усі складники українського національного характеру розвива/
лись протягом багатьох століть. Основна соціокультурна лінія
формування українського національного характеру пролягає від
Трипільської доби, через Скіфську добу та епоху Київської Русі до
Козаччини та періоду визвольних змагань. Найсуттєвіше вплину/
ли на формування українського національного характеру (земле/
робської, європейсько/цивілізаційної та козацької складових)
такі спільноти: трипільці — осілі хліборобські племена Скіфії —
літописні племена Київської Русі — український народ козацької
доби та періоду визвольних змагань. Наші попередні дослідження
свідчать, що основні риси землеробської складової національного
характеру українців були започатковані в Трипільську добу і за/
кріплені (з певними інноваціями) протягом І–ІІ тис. н. е.; основні
риси козацької складової національного характеру українців бу/
ли започатковані у Скіфську добу, в антські часи та в добу Київсь/
кої Русі і закріплені в епоху Козаччини та національно/визволь/
них змагань; основні риси європейсько/цивілізаційної складової
частини національного характеру українців були започатковані 
в добу Київської Русі, закріплені в епоху Галицько/Волинської
держави, в польсько/литовський період та в добу національного
відродження; тенденції до відновлення і посилення цієї складової
частини національного характеру українців простежувались на
початку і в кінці ХХ та на початку ХХІ ст.

Перспективи дослідження. Розроблений теоретико/методоло/
гічний підхід дає змогу проаналізувати в наступних розвідках ос/
новні складники українського національного характеру.
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УДК 159.922 
О. П. Кравченко

ПРЕЗЕНТОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ВЛАСНОГО ЖИТТЄВОГО
ШЛЯХУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Статья посвящена исследованию проблемы жизненного пути
личности, в частности его презентативности. Показано, что
самоосознание личностью собственного жизненного пути резуль9
тирует его субьективную картину, которая может быть пред9
ставленна через событийность, или системную организацию со9
бытий. Дано определение событий как вариативного оценочного
критерия значимости жизненной ситуации.

The article is dedicated to research of personality’s course of life
and its presentation in particular. It shows that personality’s self9awa9
reness of theirown course of life results in its subjective worldview,
which can be presented through event system organisation. Event is
defined as variation estimation criterion of life situation importance.
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Життєвий шлях особистості у сучасному людинознавстві є од/
нією з ключових проблем, яка залучає до розгляду інтегральні
процеси динаміки розвитку та становлення особистості у процесі
життєдіяльності. Життєвий шлях особистості — на що вказує 
й сама понятійна конструкція — є складною проблемою. Він 
є об’єктом пізнання, у структурі якого свій предмет знаходять інші
наукові дисципліни, зокрема філософія, соціологія, етнографія,
культурологія, психологія тощо. Останнє закріплює за проблемою
статус мульти/ та міждисциплінарної: такої, що як важливу умову
свого вдалого вирішення потребує інтеграції та консолідації чис/
ленних галузей знання.

Власне саме проблема життєвого шляху особистості є показовою
і демонструє логіку становлення сучасної системи наукового знан/
ня, виражену свого часу О. М. Леонтьєвим у вигляді прогнозу щодо
майбутності науки, зокрема психології: перехід від досліджень за
галузями до досліджень за проблемами [2]. Однак поєднання
дослідницьких зусиль не означає втрати предметної специфіки ок/
ремої галузі. Унікальність внеску психологічного аналізу засвідчу/
ється завдяки тому, що до розгляду долучається особистість як
об’єкт центрації дослідницьких зусиль, спрямованих на проблему
життєвого шляху. Останнє, власне, й увиразнює акценти, пріорите/
ти та преференції психологічної науки.

Водночас багатовимірність проблеми життєвого шляху дає змо/
гу виокремити у нашому аналізі спільний знаменник, а саме понят/
тя життєвого шляху, що використовується для позначення індиві/
дуальної історії розвитку. Найістотнішим, однак, для психології
виявляється здійснення за допомогою цього поняття реконструкції
розуміння особистісного розвитку. Зокрема воно віддзеркалює мо/
мент переходу від розуміння проблеми розвитку людини як сукуп/
ності хронологічних дат її (людини) онтогенетичної еволюції до
«стилів розвитку» (Г. Томе) та умов їх утворення. За словами 
І. С. Кона, навіть формулювання «розвиток особистості в онтогене/
зі» є неправомірним, адже онтогенез — процес розвитку індивіду/
ального організму, а особистість — це системна якість, що набуває
індивід у предметній діяльності та спілкуванні й яка характеризує
його з огляду на входження у суспільні відносини [5, С. 255].

Відмітимо ще одну істотну особливість психологічного аналізу
життєвого шляху особистості, а саме: наріжним його каменем ви/
являється не об’єктивований у життєвих ситуаціях «індивідуаль/
ний літопис», а його суб’єктивний образ, його презентованість су/
б’єкту життя.
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Отже, специфічність життєвого шляху особистості як предмета
психологічного дослідження насамперед у тому, що його аналіз
передбачає введення у розгляд множини різних ліній, тенденцій
та закономірностей, поєднаних у межах окремої біографії. Варто
зазначити, що таке обмеження при аналізі не призводить до вилу/
чення окремої людини з цілісної «історії формування та розвитку
особистості в певному суспільстві, представника певної епохи та
сучасника певного покоління» [1, С. 86]. Інакше кажучи, вивчен/
ня життєвого шляху потребує системного аналізу: й об’єктивних
чинників індивідуального життя та різних форм презентованості
його суб’єкту.

Розглянемо спочатку сам термін «презентованість».
За О. М. Леонтьєвим, презентованість — це усвідомлення об’єк/

тивної дійсності як такої [6, С. 240].
Ф. В. Басін, коментуючи таке визначення, зазначає, що «при

відображенні, яке супроводжується презентованістю дійсності су/
б’єкту, ми зіштовхуємося зі своєрідним «подвоєнням» картини
світу. При цьому змістом останнього стає не тільки об’єктивна
дійсність як така, але й переживання, ставлення до цієї дійсності,
що протистоїть як більш/менш усвідомлювана суб’єктивна да/
ність тим елементам зовнішнього світу, які ці переживання безпо/
середньо викликають» [3, С. 256].

Для нашого аналізу істотним є тлумачення презентованості са/
ме як специфіки людського усвідомлення, для якого властиве за/
значене «подвоєння» картини світу: розуміння та протиставлення
«світу як він є» та «світу, яким він є для мене». Окрім того, це ро/
зуміння, що «світ, яким він є для мене», є таким для мене саме за/
раз, або «мене теперішнього».

Отже, завдяки презентованості, де в якості об’єктивної дійсності
постає власний життєвий шлях, забезпечується можливість його
суб’єктивних «відтисків», зокрема у формі суб’єктивної картини
життєвого шляху (як парціальні, виникають інші феномени життє/
вого шляху: психобіографічні утворення, через які здійснюється
його регуляція, а саме: життєва перспектива, життєва стратегія та
програма, життєві цілі та завдання, психологічний час тощо).

За Б. Г. Ананьєвим, суб’єктивна картина життєвого шляху 
у самосвідомості людини завжди вибудовується відповідно до ін/
дивідуального та соціального розвитку, співвимірюваному у біо/
графо/історичних датах [1, С. 129]. Специфіка здійснюваного ним
теоретичного підходу полягає в тому, що він розглядає онтогенез 
і життєвий шлях людини як явища взаємопов’язані та такі, що
зумовлюють одне одного. Онтогенез у такому разі тлумачиться як
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розвиток індивіда та його мозку (тобто розвиток психофізіологіч/
них функцій), а життєвий шлях — як поєднання історичних та
біографічних подій. Тому Б. Г. Ананьєв пропонує розпочинати ви/
вчення життєвого шляху з періодизації. Він, зокрема, вводить 
у психологію поняття «фази життєвого шляху», що накладаються
на вікові стадії онтогенези, проте водночас зумовлені як певними
історичними подіями, так і, наприклад, змінами способу життя,
або ж «сумою цінностей та життєвою програмою — метою та сен/
сом життя» [1]. Етапи життя в цій теоретичній конструкції пов’я/
зані між собою, а тому індивідуальний розвиток постає в аналізі
як єдина цілісна історія, де окремі вікові фази не просто утворю/
ють різні блоки, кожен з яких має особливі характеристики, а всі
наступні фази змістовно пов’язані з попередніми, й не лише з най/
ближчими, а й з тими, що є віддаленими у часі. Інакше кажучи,
для Б. Г. Ананьєва основною одиницею аналізу є вік людини. Са/
ме вік поєднує соціальне й біологічне в ці особливі утворення —
періоди життєвого шляху.

Для індивідуального розвитку людини вирішальне значення
має, на думку Б. Г. Ананьєва, історичний час. Це друга істотна
особливість згаданої теоретичної конструкції. Зокрема. він писав:
«Усі події цього розвитку (біографічні дати) завжди вишукуються
відносно системи вимірювання історичного часу» [1, С. 128]. Він
навіть наголошує на тому, що «…психологічне вимірювання
структури особистості, її характеру й таланту вже немислимі поза
категорією історичного часу, що є параметром суспільного розвит/
ку та однією з характеристик історичної епохи, сучасницею якої 
є певна конкретна популяція та особистість, що до неї належить»
[1, С. 129].

Саме тому, виокремлюючи найнеобхідніші аспекти аналізу су/
б’єктивної картини життєвого шляху особистості, Б. Г. Ананьєв, по/
перше, характеризує це утворення як найважливішу характеристи/
ку самосвідомості людини, по/друге, відзначає, що в ній відображено
віхи соціального й індивідуального розвитку, по/третє, вона завжди
розгорнута в часі, по/четверте, фіксує у біографічних датах основні
події життєвого шляху та поєднує за допомогою єдиної системи від/
ліку біологічний, психологічний та історичний час.

Ще однією особливістю згаданої концепції, на яку варто зверну/
ти увагу, з огляду на мету нашого аналізу, є те, що тут чітко назва/
но найпростіші елементи реального життєвого шляху, а саме — по/
дії. Подію як одиницю життєвого шляху тлумачать Н. О. Логінова,
О. О. Головаха, , Є. І. Кронік, Р. А. Ахмеров.
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Тому розгляд специфіки презентованості особистості власного
життєвого шляху як фундаментальної потреби людини у власній
історії потребує, на наш погляд, звернення до такого феномену, як
подієвість життєвого шляху особистості.

Існує кілька усталених класифікацій і типологізацій подій.
Так, Б. Г. Ананьєв розрізняв події середовища та події пове9

дінки людини у середовищі. Перші — це істотна, дискретна зміна
в обставинах розвитку, що відбувається не з волі та ініціативи
суб’єкта життя. Перервність у перебігу життя зумовлюється тут
вторгненням різних зовнішніх сил у долю людини (збігом обста/
вин (сприятливим чи несприятливим), що порушує плани людини
та змінює усталений спосіб життя). Найістотнішим є те, що події
середовища, завдаючи об’єктивних змін у житті людини, не є одно/
значними за своїми наслідками. Значення тієї чи іншої об’єктивної
події розкривається у зв’язку з позицією, яку займає сама людина
щодо неї.

Події поведінки людини у середовищі — це вчинки. Значу/
щість такої ремарки полягає в тому, що вчинки тлумачаться як
одиниці суспільної поведінки особистості. Вчинки індивіда, буду/
чи обставинами життя оточення, водночас перетворюють обстави/
ни розвитку самого суб’єкта життя. Важливим також є те, що
вчинки/події слугують не лише досягненню конкретної мети, 
а й відкривають нову життєву перспективу; в них реалізуються
ставлення людини.

До двох згаданих Н. О. Логінова додає третю групу подій — по/
дії внутрішнього життя, або події/враження — духовна біографія,
яку складають «пошук, відкриття, утвердження або заперечення
цінностей» [7, С. 162]. Для таких подій важливим є те, що вони
викликають тривалі та інтенсивні переживання особливого, мо/
рально/естетичного характеру, які впливають на визначення са/
мим суб’єктом подальшого життя.

Майже повторюючи основну специфікацію виокремлених по/
дій, М. Епштейн також вирізняє три типи подій, хоча терміноло/
гічне співвіднесення є дещо іншим. Так, події, що відбуваються 
з людиною з її власної волі (особливо внаслідок тих чи інших прий/
нятих нею рішень), ним названі вчинками. Отже, характерною
особливістю вчинків є те, що їх задає сам суб’єкт дії (наприклад,
людина обирає фах, бере шлюб, змінює місце проживання тощо).
Друга категорія подій, протилежна першій, — випадки, тобто ті
події, в яких людина є не суб’єктом, а ніби об’єктом іншої волі,
жертвою певного надособистісного збігу обставин (до них належать

Розділ ІV Психолого�педагогічні аспекти розвитку національної



447

аварії, катастрофи, несподівані зустрічі, захворювання тощо). На/
решті, третя категорія — події, що відбуваються не з волі окремої
людини, але й не з волі випадку. Стрижнем їх виникнення є певна
закономірність, з якою вчинки людини призводять до певних ви/
падків у її житті. Події такого типу було названо звершеннями: 
в них ніби завершується та чи інша дія, справа, що була розпоча/
та людиною з власної волі, але згодом людина втратила над нею
контроль [9].

І. С. Кон пропонує типологію подій, створену на підставі того,
до якої сфери життя вони належать, а саме: фізичні, біологічні,
соціальні та психологічні. З огляду на те, відбуваються вони нав/
коло індивіда, з ним самим чи в його внутрішньому житті, розріз/
няють зовнішні (середовищні), поведінкові (вчинки) та внутрішні
(духовні) події. Крім того, він пропонує розрізняти події, що від/
буваються в особистому житті індивіда (індивідуальні), та події,
що постають як об’єкти історичних обставин (соціокультурні). За
ступенем їх масовості, повторюваності й прогнозованості розрізня/
ють звичні (нормативні) та випадкові (виключні) події [4, С. 171].
Однак, на наш погляд, винятково формальні засади розмежуван/
ня цих типів применшують значущість цієї класифікації. Насам/
перед проблематичним є те, що надзвичайна різноплановість вио/
кремлених типів позбавляє можливості з’ясувати, які саме події
вкорінені в особистісний рівень регуляції життя.

Варто зазначити, що всі згадані типології у тому чи іншому
ступені наслідують тлумачення життєвої події, пропоноване 
С. Л. Рубінштейном. Зокрема він визначав події як «вузлові мо/
менти та поворотні етапи життєвого шляху індивіда, коли з прий/
няттям того чи іншого рішення на більш чи менш тривалий період
визначається подальший життєвий шлях особистості» [8, С. 643].
Тут однак постає питання: що саме спричинює «поворотність»
життєвого шляху — зовнішня обставина чи прийняття людиною
рішення? Означення етапу як поворотного вказує на певний
трансформаційний ефект, проте критерії залишилися незрозумі/
лими, хоча саме взаємозалежність поворотного ефекту та прий/
няття рішення є «вузловим моментом» події в розумінні С. Л. Ру/
бінштейна, а саме того, що є основною «подієвою силою».

На наш погляд, перспективним буде розгляд події як інтерпрета/
ційної характеристики значущості життєвої ситуації, оскільки це
увиразнить один із модусів презентованості особистості власного
життєвого шляху. Отже, подія — це одиниця модусу значущих жит/
тєвих ситуацій, яка входить до домінуючого блоку їх ієрархічної
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структури. Для означення цілісного відображення особистістю сво/
го життєвого шляху (минулого, теперішнього та майбутнього, його
етапів та їх взаємозв’язку), невідповідного механічному поєднанню
низки подій, нами запропоновано поняття подієвості.

Події минулого здійснюють функцію означення ключових ета/
пів становлення особистості, а події майбутнього — спонуки по/
дальшої активності особистості. Іншими словами, події минулого
є своєрідним підґрунтям логіки та причинності самостановлення
особистості. Події майбутнього, за умови їх причетності до інтен/
ціональної сфери людини, постають як особистісні завдання. У ра/
зі зреалізованості завдань відбувається їх зміщення до ретроспек/
тиви власного життєвого шляху, й вони постають у суб’єктивній
картині життєвого шляху вже як пояснювально/причинні момен/
ти становлення.

Отже, подієвість життєвого шляху ми пропонуємо розглядати
як системну організацію подій (елементів транспективи життєво/
го шляху), виокремлених особистістю при інтерпретації життє/
вих ситуацій як значущих.

Зазначимо окремо, що значуща ситуація необов’язково є «по/
воротною», адже поворотністю визначається зміна особистісного
вектора (насамперед його спрямування), тим часом як певна жит/
тєва обставина може укріпити віру людини у правильності обра/
ного шляху. Особливо це стосується бачення значущих життєвих
ситуацій у майбутньому. Крім того, неприпустимим, на наш по/
гляд, є злиття ієрархічної позиції життєвої ситуації за критерієм
особистісної значущості з відповідною ієрархічною позицією за
критерієм поворотності чи доленосності (впливу на подальше
життєздійснення). Так, смерть близької людини може бути значу/
щою, однак не завжди поворотною чи доленосною.

Особливе зацікавлення викликає проблема подієвого представ/
лення життєвого шляху, адже вона є суто критеріальною оцінкою
життєвої ситуації. Так, момент значущості життєвої ситуації є по/
хідною від того, що саме треба вважати значущим (останнє зазнає
змін як з огляду на варіативність самої оцінки людини, так і з ог/
ляду на унікальність оцінок масиву інших людей), а отже, й ба/
чення життєвого шляху є варіативним і неоднозначним. Як інші,
так і сама людина по/різному бачить власний життєвий шлях
(зразком тут може слугувати аналіз біографії та автобіографії од/
нієї особи). Говорячи при відмінність між оцінками або переоцінку
тієї чи іншої ситуації, ми тим самим підкреслюємо, що вони мо/
жуть мати, крім наявної, ще й потенційну значущість (подія як
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відстрочений ефект). Власне, осягнення згаданої несиметричності
значущостей постає як осередок процесу презентованості особис/
тості власного життєвого шляху.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що, на наш погляд, власний
життєвий шлях особистості презентується через подієвість, тобто
системну організацію подій. Подія, у свою чергу, розглядається як
інтерпретаційна характеристика значущості життєвої ситуації.

Оскільки значущість є варіативним оцінним феноменом, то
власне презентованість життєвого шляху особистості для інших 
і для неї також є змістовно відмінними поняттями.
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УДК 159.972 
В. В. Лучанська

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ 
МОЛОДІ ХХІ СТОЛІТТЯ

В статье рассматриваются проблемы исследования креатив9
ности и ее развития у школьников, изучаются особенности
творческого подхода к обучению с использованием инновацион9
ных компьютерных технологий.

The article reviews the problems of researching creativity and its
development in schoolchildren, studies characteristics of creative
approach to teaching using innovative computer technologies.

У сучасній психологічній науці проблема креативності займає
важливе місце як проблема розвитку та вдосконалення людини,
використання можливостей її психіки в умовах динамичного зро/
стання мінливості навколишнього світу. За цих умов підвищу/
ються вимоги до якостей особистості, які визначаються як креа/
тивні: відкритість новому досвіду, вміння знаходити оригінальне
рішення в нестандартній ситуації, творче ставлення до дійсності.
В сучасних умовах творча особистість стає прийнятною суспіль/
ством на всіх ступенях його розвитку. Швидкі зміни в житті, що
відбуваються за невеликий відрізок часу, постійно вимагають від
людини якостей, які дають змогу творчо і продуктивно ставитися
до будь/яких змін. Для того, щоб ефективно взаємодіяти у сус/
пільстві, адекватно реагувати на постійні зміни, людина повинна
активізувати свій творчій потенціал. Отже, виникає протиріччя
між репродуктивною формою традиційної системи освіти і актуа/
льною потребою суспільства в креативній системі розвитку особис/
тості. Сучасні випускники загальноосвітніх закладів повинні бути
підготовлені до зіткнення з новими несподіваними професіональ/
ними завданнями, що перевищують набуті в школі знання та дос/
від і потребують від них нестандартних творчих рішень. Саме то/
му найбільшої актуальності набуває розвиток креативності як
здатності до конструктивного нестандартного мислення і поведін/
ки, усвідомлення та розвитку свого досвіду, пошук засобів її роз/
витку у процесі навчання.

Чималий внесок у розвиток психології творчості зробили як
вітчизняні (Б. Г. Ананьєв, Г. О. Балл, О. В. Брушлинський, 
Л. С. Виготський, В. М. Дружинін, Г. С. Костюк, О. Г. Костюк, 
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С. Д. Максименко, В. А. Роменець, Б. М. Тєплов, В. Д. Шадріков,
А. М. Матюшкін, Я. О. Пономарьов, Д. Б. Богоявленська, В. О. Мо/
ляко, М. О. Холодна), так і зарубіжні (Дж. Гілфорд, К. Роджерс,
Маслоу, Е./М. Фромм, Р. Арнгейм, І. Бентлі, Б. Гіделін, Ж. Гоф/
руа, А. Дрейяр, Р. Холлмен та ін.).

Різні автори визначають здатність до творчості по/різному, але
загальним у понятті є те, що творчі здібності виявляються у ство/
ренні чогось нового, оригінального. Критерієм при цьому є не якість
результату, а характеристики і процеси, що активізують творчу про/
дуктивність — це і є креативність (Е./М. Фромм). Головний чинник
творчого розвитку особистості — у самій людині, в її відкритості
конструктивній творчості, у психологічній безпеці, у свободі осо/
бистості, русі, переході від потенційно творчого до актуального
творчого стану.

Людина і суспільство є елементами загальної єдиної системи,
що спроможна існувати лише завдяки її здатності до змін, завдя/
ки наявності внутрішніх умов для вдосконалення — відкритості
процесам розвитку.

Відкритість, під якою розуміється внутрішня готовність до
розвитку, зміни, сприйняття нової інформації своїм витоком (ос/
новою, фундаментом) має мотивацію новизни, що перетворюється
згодом у пізнавальний інтерес. На рівні окремого індивіда фено/
мен відкритості найяскравіше виявляється у творчості в найшир/
шому розумінні слова.

І. Н. Семенов вказує на те, що «сутність творчості полягає в то/
му, що в процесі вирішення завдання виникає протиріччя між ре/
сурсами «Я» (тобто інтелектуальними і особистісними стереотипа/
ми) та унікальністю умов і вимог ситуації. Самостійне подолання
цього протиріччя виступає як творче відкриття принципу вирі/
шення завдання і водночас — як його особистісний інтелектуаль/
ний розвиток, що виражається в активній перебудові особистістю
самої себе та реорганізації мислення» [1].

Відкритість розуміється як системна якість, що визначає став/
лення людини до нового досвіду, нової інформації, з якими він
стикається в реальних життєвих ситуаціях (пізнавальних і кому/
нікативних), і що містить в собі такі важливі складники, як:

— здатність бачити проблему з різних боків;
— можливість переосмислення, подолання «барьеру досвіду ми/

нулого»;
— можливість перебудови звичних дій, вже отриманих вис/

новків, якщо вони не відповідають вимогам змінюваної реа/
льності;

самосвідомості та духовності студентської молоді Розділ ІV



452

— легке сприйняття нових ідей;
— гнучкість і критичність мислення;
— здатність до переоцінки цінностей провідного виду діяль/

ності.
Серед численних праць (О. М. Матюшкін, Я. О. Пономарьов, 

З. І. Калмикова та ін.), що стосуються пошуку початкових склад/
ників «творчеськості» у вирішенні розумових завдань у межах на/
шого дослідження особливий інтерес становить той підхід до ви/
вчення творчих процесів, де під креативністю розуміється складна
інтегративна система особистісних й інтелектуальних утворень.

Розглядаючи творчі здібності насамперед як стільову характе/
ристику розумової діяльності, Л. Б. Єрмолаєва/Томіна намагалася
виявити її фундаментальні елементи. «Опірність шаблону» вона
визначає як початкову базисну структуру творчого стилю розумо/
вої діяльності [2].

Ідея, згідно з якою прояви «творчеськості» в діяльності опосе/
редковані мотиваційно/ціннісною та інтелектуальною сферами
суб’єкта, отримала широку експериментальну перевірку у працях
Б. Г. Богоявленської. Когнітивна відкритість розглядається як ус/
тановка чи готовність до адекватного сприйняття нової інформа/
ції, як складного утворення, що містить пізнавальні, особистісні
та професійні компоненти, які опосередковують прояви креатив/
ності в педагогічній діяльності [3].

Під час творчої діяльності у школярів актуалізується механізм
особистісної активності. Створення нового ще раніше не наявного
об’єктивного чи суб’єктивного продукту є змістом творчої діяль/
ності. Тому активність школярів розглядається як головна харак/
теристика і передумова креативності.

«Особистість — істота активна, яка прагне до самостійних дій,
до певної незалежності, до творчої ініціативи. Це діяч, а не спог/
лядач» [4, С. 7]; «…творчість є універсальним і природним спосо/
бом існування людини» [5, С. 28].

У дорослої людини актуалізується творчий потенціал тільки тоді,
коли виникає внутрішня потреба до цього. «Без бажання творити,
людину практично неможливо спонукати до творчості» [6, С. 31].

Від наявності спеціальних здібностей залежить успішність ви/
конання конкретних видів діяльності. А творчі здібності вплива/
ють на ефективність виконання будь/якої діяльності у специфіч/
ному (творчому) стилі її виконання. Творчі здібності перебувають
«над» спеціальними і можуть виявлятися у всіх видах діяльності,
водночас їх може й не бути у творчих типах діяльності.
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В. Н. Дружинін вказує на наявність двох форм взаімодії адап/
тивного і перетворюючого. У першому випадку суб’єкт пристосо/
вується до об’єкта (середовища), асімілюючи його якості, включа/
ючи об’єкт в систему своєї активності, та водночас змінює свої
власні якості («акомодуючи», за Піаже).

До двох перетворюючих підтипів В. Н. Дружинін відносить:
1) творчу поведінку (активність), що створює нове середовище

(конструктивна активність);
2) руйнування, дезадаптивну поведінку, що не створює нового

середовища, а знищує колишнє.
Адаптивну поведінку дослідник поділяє на два типи:
1) реактивна, здійснювана за типом реакції на зміну середовища;
2) цілеспрямована.
Адаптивна і творча поведінки належать до конструктивної по/

ведінки. Усі типи людської поведінки є спеціалізованими і опосе/
редкованими зовнішніми чи внутрішніми засобами. Тому реак/
тивні поведінка і діяльність вирізнятимуться не наявністю тих
або інших культурних засобів, а вирізнятимуться джерелом ак/
тивності, що визначає поведінку. Діяльність здійснюється свідо/
мо (усвідомлюються мотиви, засоби і цілі), результати її — про/
дукт діяльності. Суб’єкт діяльності прагне досягти відповідності
результату мети. Діяльність як форма активності здійснюється,
як і усі форми активності поведінки, за принципом «негативного
зворотного зв’язку»: досягнення мети вичерпує цикл діяльності.
Отже, психічним механізмом здійснення діяльності є механізм
психічної функціональної системи діяльності. Відповідно до цієї
точки зору і здібності також розглядаються як системна влас/
тивість психічної функціональної системи, що визначає її продук/
тивність і має індивідуальну міру вираженості. Здібність — це
властивість психічної функціональної системи забезпечувати до/
сягнення певної мети діяльності [7].

Я. О. Пономарьов основною ознакою діяльності як форми актив/
ності вважає потенційну відповідність мети діяльності її результату,
тоді як для творчого акту характерним є протилежне: неузгодже/
ність цілі (замислу, програми тощо) і результату. Творча активність,
на відміну від діяльності, може виникнути у процесі здійснення ос/
танньої і пов’язана з породженням «побічного продукту», який 
і є творчим результатом. Суть креативності («творчеськості») як
психологічної властивості зводиться, за Я. О. Пономарьовим, до
інтелектуальної активності і чутливості (сензитивності) до побіч/
них продуктів своєї діяльності. Для творчої людини найбільшу
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цінність становлять побічні результати діяльності, щось нове і не/
звичайне, для нетворчої — важливі результати по досягненню ме/
ти (доцільні результати) а не новизна [8].

Потреба у нових знаннях, інформаційній писемності, вміння
самостійно отримувати знання сприяла виникненню нового виду
освіти — інноваційної, в якій інформаційні технології покликані
відіграти системоутворюючу, інтегруючу роль. Створення відповід/
них комп’ютерних програм і педагогічних методів їх використання
вимагає не просто перекладу чинної методики на мову програму/
вання, а розроблення технології навчання на основі концепції ком/
п’ютеризації і інформатизації всієї системи освіти, загальноосвітньої
зокрема. Під використанням «нових інформаційних технологій»
у загальноосвітніх навчальних закладах треба розуміти комплекс/
не перетворення умов для навчання школярів, створення нових
засобів для розвитку молоді, активної творчої діяльності, способів
застосування інформаційних технологій, що сприятимуть розвитку
творчості: від комп’ютерного моделювання і постановки віртуаль/
них експериментів до оволодіння новою термінологією.

Сучасна освіта використовує можливості спрямованого впливу
застосування комп’ютерних та інформаційних технологій у впра/
вах на мислення, пам’ять, увагу, уяву, самооцінку учнів, уміння
планувати свої дії, мотиваційний компонент навчальної діяль/
ності. Комп’ютер у навчанні школярів є збагачувальним і пере/
творювальним елементом розвивального наочного середовища.
Таке розуміння використання комп’ютера набуває гуманітарного
розвивального характеру. Розвиток творчих здібностей — не са/
моціль. Елементи класичної інформатики в навчанні школярів,
отримання інформації, представленої на комп’ютерному екрані,
оволодіння технічними можливостями комп’ютера не можуть
розглядатися поза розвитком логічного й алгоритмічного мислен/
ня (мистецтва правильно мислити і планувати свої дії, здатність
передбачати різні обставини і діяти відповідно до них).

Комп’ютерне середовище значно полегшує реалізацію психоло/
го/педагогічно обґрунтованих методів з використанням поетапного
формування розумових дій, що може приводити не тільки до підви/
щення ефективності навчання, а й до прискорення розвитку вміння
самостійно ставити завдання і знаходити способи їх вирішення. Ши/
рокі можливості комп’ютера стали зіткненням у двосторонньому
процесі навчання «вчитель — учень». Спільна робота школярів 
і вчителів по створенню презентацій і сайтів дає змогу піднести якіс/
ний рівень навчання учнів, розвинути творчі здібності, підвищити

Розділ ІV Психолого�педагогічні аспекти розвитку національної



455

пізнавальну активність, зацікавленість, полегшити адаптацію ви/
пускників загальноосвітніх навчальних закладів для подальшого
життя в сучасному інформаційному просторі.
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УДК 37.042.2 
Е. І. Кологривова

ПРАГНЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПЕРЕЖИВАННЯ
ОСОБИСТІСТЮ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Благополучие — важная составляющая состояния общей
удовлетворенности. В контексте человекоцентрированной пси9
холого9философской парадигмы ощущения благополучия есть ин9
дикатор социального развития общества. В статье излагаются
вопросы становления состояния личного благополучия.

Welfare is an important component of general contentment. In
terms of human9centred psychological and philosophical paradigm
the feeling of welfare is an indicator of society social development.
The article reviews the questions of personal welfare formation.

Актуальність теми пов’язана з тим, що переживання суб’єктивно/
го благополуччя є однією з провідних умов повноцінного функцію/
вання особистості в суспільстві, умовою і наслідком як самоактуалі/
зації, так і адаптації до середовища, соціалізації.

Психологічна сутність благополуччя полягає в позитивному
ставленні суб’єкта до різних фрагментів світу і різних аспектів
власного майбутнього та супроводжується переживанням актуа/
льної значущості майбутнього.

Одним із найважливіших завдань у вивченні благополуччя є ви/
окремлення і розмежування основних чинників, які визначають
стани психологічного благополуччя, систематизація, виявлення їх
співвідносної значущості. Індивідуально/типологічні особливості
особистості, суб’єктивна активність, мотиваційно/потребнісна
сфера, середовище, в якому вона живе, є взаємопов’язаними фак/
торами в переживанні суб’єктивного благополуччя, але більшість
дослідників зосереджується на одному з перелічених аспектів.

Відповідно до того, які чинники обираються як провідні де/
термінанти суб’єктивного благополуччя, теоретичні підходи до
вивчення цього феномену можна розділити на низку груп:

1. Індивідуально�особистісний підхід ґрунтується на вирізнен/
ні особистісних і навіть темпераментальних характеристик, які зу/
мовлюють переживання благополуччя.

До індивідуальних особливостей у переживанні суб’єктивного
благополуччя звертаються такі вчені, як А. Кембелл, Н. М. Брад/
берн, І. А. Джидар’ян, О. А. Коронцевич та ін. Вченими переважно
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виокремлюються екстравертованість особистості і самооцінка як
фактори переживання благополуччя. Згідно з даними А. Кембелла
найвищу кореляцію із задоволеністю життям має такий особис/
тісний параметр, як самоповага, задоволеність собою або своїм «Я».

Індивідуальні особливості зумовлюють і джерела суб’єктивного
благополуччя. І. А. Джидар’ян, Є. В. Антонова, М. Аптер знайшли
залежність між спрямованістю на теперішнє або на майбутнє і дже/
релами досягнення благополуччя. І. А. Джидар’ян і Є. В. Антонова
вирізняють гедоністичний і евдемоністичний типи особистості за/
лежно від принципів, на які орієнтується людина: «життя вище за
смисл» або «смисл вищий за життя». Гедоністичний тип особис/
тості спрямований на досягнення короткотривалих цілей, задово/
лення потреб, які виникають, евдемоністичний — на реалізацію
особистісних цінностей, потенціалу, досягнення внутрішньої свобо/
ди. Згідно з М. Аптером існують два так звані режими функціювання
людей: цільовий і парацільовий. Цільовий стан характеризується
невисоким рівнем активації, увага концентрується на важливих,
але віддалених цілях, і індивід більш переймається майбутнім, ніж
теперішнім. В іншому, парацільовому, стані індивід, навпаки, шу/
кає все нових і нових джерел збудження в теперішньому. У чистому
вигляді як перший, так і другий шлях є деструктивним через те, що
як абсолютизація, так і нівелювання значення майбутнього па/
ралізують розвиток особистості. Серед досліджуваних були вияв/
лені типологічні схильності до одного з режимів, у чому простежу/
ються послідовні індивідуальні відмінності [1]. Виявлення таких
індивідуальних відмінностей свідчить про існування різних шляхів
досягнення суб’єктивного благополуччя.

Індивідуально/типологічні особливості визначають характерис/
тики життєвого світу і простору, умови, потрібні для відчуття бла/
гополуччя, і перепони на шляху до цього.

2. Соціально�психологічний підхід спирається на те, що суб’єк/
тивне ставлення кожної людини до різних «елементів» дійсності
виявляється завжди опосередкованим їх оцінкою, що складається
в тому суспільстві, до членів якого вона себе зараховує і думку яко/
го про себе вона цінує. Можна сказати, що суб’єктивне благополуч/
чя особистості залежить певним чином від стану соціальної культу/
ри, рівня її засвоєння та місця особистості в суспільстві. Принагідно
зазначимо, що питання залежності переживання суб’єктивного
благополуччя від наведених факторів найбільш розроблено аме/
риканськими психологами, зокрема М. Аргайлом, Р. Еммонсом,
Д. Майєрсом та ін.
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Вплив більшості факторів на переживання суб’єктивного благо/
получчя пов’язаний з рівнем задоволення базових потреб, різнома/
нітних соціальних потреб (афіляції, інтимності, статусі, конкурен/
ції, співпраці), які сприяють адаптації людини в соціумі, відчуттям
самоефективності та самореалізації.

У молодому віці до актуальних потреб належить побудова сімей/
них відносин і професійне самовизначення, нереалізація яких ви/
кликає тривогу, пов’язану з виконанням завдань віку.

У сфері зв’язків з соціумом і соціалізації особистості Р. М. Ша/
міонов пропонує шукати механізми суб’єктивного благополуччя.
Соціалізація визначає орієнтири для класифікації благополуччя
за багатьма параметрами та її інтегральний показник утворюєть/
ся на їх підґрунті [5, С. 93]. Подібну абсолютизацію соціального
фактора вважаємо недоцільним через наявність двох інших, але
його важливість є беззаперечною. Суб’єкт співвідносить результа/
ти своєї діяльності зі ставленням до них соціуму на основі власних
соціалізованих стереотипів, а також ґрунтуючись на свої потреби
і прагнення.

Незважаючи на певні статистичні дані залежності рівня благо/
получчя від перелічених факторів, для соціально/психологічного
дослідження важливі і відмінності, що пов’язані з суб’єктивною
активністю особистості, яка містить побудову життєвої програми
на підставі особистісних прагнень.

3. Суб’єктний підхід. Уперше означений підхід згаданий у гу/
маністичній психології А. Адлера, який стверджував, що саме ме/
та, яка формується ще в дитинстві, впливає на задоволеність лю/
диною своїм життям, на переживання благополуччя. «У кожної
людини є концепція мети або ідеал, потрібний для того, щоб доби/
ватися більше того, що можливе для нього в актуальній життєвій
ситуації, долати недоліки і труднощі теперішнього часу дякуючи
конкретній меті в майбутньому. Маючи цю конкретну мету або
намір, людина відчуває себе у змозі подолати будь/які проблеми,
оскільки в ній живе її майбутній успіх».

Дещо вужче цільовий підхід розроблений у працях Д. Майерса
і Е. Дайнера (Myers, Diener), де розглядалося те, яким чином цілі
і цінності можуть впливати на загальний рівень благополуччя осо/
бистості. Наведений фокус уваги покладений в основу багатьох
досліджень і Р. Еммонса, який доводить роль пріоритетів і цілей 
у відмінностях суб’єктивного благополуччя окремих людей.

І. А. Джидар’ян відзначає, що благополуччя є «засобом суб’єктив/
ного буття людини, в якому знаходять вираз найбільш індивідуалізо/
вані, інтимно/особистісні і водночас цілісні форми усвідомлення
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себе і свого існування у світі з погляду реалізації особистісних
смислів і життєвих прагнень, співвідношення дійсності та ідеалу»
[2, С. 69]. Саме від можливостей реалізації своїх прагнень і від їх
змістовних характеристик як діяльнісного компонента життєвого
світу особистості, а не від умов життя здебільшого залежить пере/
живання благополуччя.

Важливим є характер представленості особистісних прагнень 
у свідомості людини, їх семантичної оформленості. Прагнення мо/
жуть формулюватись як досягнення або уникнення, що впливає
на інтенсивність прагнення, пов’язаність його з переживанням
позитивного афекту. Має значення і рівень узагальнення/конкре/
тизації прагнення, де більш конкретні прагнення є і більш досяж/
ними, що впливає на рівень суб’єктивного благополуччя.

Важливість суб’єктного чинника і, зокрема, особистісних праг/
нень полягає в тому, що саме вони є тим динамічним утворенням,
яке забезпечує і підтримує переживання через таку властивість, як
стимулювання цілеспрямованої діяльності.

Наведені підходи дають можливість ґрунтовного, виваженого
погляду на чинники, як окремо, так і в їх цілісності. Суб’єктивне
благополуччя не може бути повноцінно змальовано з опорою на
будь/який один чинник; крім того, можливий різний вплив фак/
торів на окремі групи людей, виділені за різними параметрами.
Але завданням цієї статті є вивчення ролі та місця суб’єктного
чинника серед решти чинників і вивчення особливостей його дос/
лідження, а саме такої частини суб’єктного чинника як особистіс/
ні прагнення, які є одним із визначальних факторів переживання
суб’єктивного благополуччя.

Вивчення феномену особистісних прагнень може здійснювати/
ся на перетині досліджень як мотиваційної структури особистості,
так і особливостей структурування майбутнього, суб’єктивної ак/
тивності людини. Прагнення узгоджують власні бажання людини
з вимогами соціуму. Модель життя, яка реалізується у прагнен/
нях особистості, є своєрідним індивідуальним варіантом очіку/
вань соціуму. Індивідуальним через те, що в них перехрещуються
особистісні домагання, які містять оцінку потенціалу і власних
бажань, спрямованість, що ґрунтується на інтересах, потребах 
і ідеалах людини, і цілі, вибір яких дає змогу гнучко реагувати на
вимоги, не змінюючи проект життя. Отже, прагнення утворюють
баланс між адаптацією як пристосуванням до вимог соціуму і са/
мореалізацією як втіленням свого потенціалу.
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Для дослідженні прагнень було використано передусім пакет
оцінки особистісних прагнень, розроблений Р. Еммонсом (Em9
mons R.) та наратив на тему «Чого я прагну: моє майбутнє». Пакет
оцінки особистісних прагнень визначає не лише провідну низку
прагнень досліджуваного, а й містить детальну оцінку кожного 
з них за низкою параметрів. Але за допомогою методики Р. Ем/
монса не вдалося зафіксувати низку важливих елементів бачення
майбутнього респондентом — таких, як, наприклад, характер 
і віддаленість перспективи, позиція суб’єкта, зв’язок прагнень 
з подіями в теперішньому. Тому другою методикою дослідження
особистісних прагнень був наратив. Наратив розглядається як за/
сіб організації, презентації та співвідношення особистісного дос/
віду, що відображає певні внутрішні структури й емоційний стан
людини. У нього входять найважливіші для особистості люди:
батьки, діти, родичі, кохані, вчителі тощо. Крім тлумачення ми/
нулих подій нерідко створюється також певний ескіз власного
майбутнього, формулюються бажання, плани на основі минулого
і теперішнього.

За виокремленими у двох методиках критеріями прагнення бу/
ло поділено на три групи залежно від характеру реалізації провід/
них функцій — збалансування адаптації і самореалізації та стиму/
лювання активності особистості. Групи прагнень отримали умовні
назви: продуктивні, малопродуктивні та непродуктивні (табл.).

Виходячи з кодування особистісних прагнень Р. Еммонсом 
і з критеріїв аналізу наративу, прагнення було розподілено на
шість груп:

1. Перспектива та пов’язаність прагнень з теперішнім відобра/
жає міру реалістичності прагнень, врахування власних ресурсів 
і ресурсів, які є в життєвої ситуації, для планування майбутнього.

2. Рівень абстрактності/конкретності прагнень виявляє, чи пре/
валюють доступні цілі, поведінкові і більш специфічні чи рефлек/
сивні, особистісно значущі завдання і чи пов’язані вони між собою.

3. Емоційна зарядженість прагнень свідчить про їх суб’єктив/
ну значущість, зацікавленість людини в їх досягненні або відсут/
ність зацікавленості, їх уникання.

4. Формулювання прагнень у термінах наближення або уникнен/
ня говорить про стратегію поведінки, яку суб’єкт обирає для реалі/
зації прагнень і про рівень тривоги, пов’язаний із ними. Прагнення
наближення виступають позитивними спонукальними мотивами 
і є більш ефективною формою саморегуляції.

5. Зміст прагнень містить такі параметри як загальна змістова
спрямованість, пов’язаність з емоційним станом респондента
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(інтраперсональні) або з вираженням емоцій (інтерперсональні),
наявність елементів творчості, самотрансценденції як соціальної
відповідальності, віддачі іншим, інтеграції з більш складними єд/
ностями (культурою, державою, людством).

6. Позиція суб’єкта щодо реалізації прагнень виявляє те, на/
скільки активно чи пасивно досліджуваний ставиться до втілення
бажаного в майбутньому, розраховує на власні сили чи на допомо/
гу інших.

Було проведено дослідження, метою якого стало виявлення
взаємозв’язків між рівнем суб’єктивного благополуччя і групами
особистісних прагнень. У дослідженні брало участь 207 осіб віком
від 19 до 28 років, серед яких 104 жінки і 103 чоловіки. Всі дос/
ліджувані були або студентами вищих навчальних закладів, або
тільки що закінчили навчання. Серед досліджуваних 50 прожи/
ває і навчається в Тернополі, 122 — навчаються в Ніжинському
державному університеті ім. Гоголя і решта — в Київському полі/
технічному та Київському славістичному інституті.

Аналіз зв’язків груп особистісних прагнень та суб’єктивного
благополуччя дає змогу побачити, що найбільша кількість дослі/
джуваних з продуктивними прагненнями мають високий рівень
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Показники продуктивності прагнень

Продуктивні Малопродуктивні Непродуктивні

— пов’язані з теперіш/
нім, незалежно від того
близька чи віддалена
перспектива;

— баланс конкретних 
і абстрактних;

— позитивно емоційно за/
ряджені;

— формулюються в тер/
мінах наближення;

— містять елементи твор/
чості і самотрансцен/
денції, інтраперсональ/
ний зміст, спостеріга/
ється баланс сфер вті/
лення;

— наявна активна по/
зиція щодо реалізації
прагнень

— частково пов’язані 
з теперішнім;

— переважання конкрет/
них або абстрактних
прагнень;

— емоційно нейтральні;
— формулюються у тер/

мінах як наближення,
так і уникання;

— елементи творчості 
і самотрансцендії зуст/
річаються зрідка, сут/
тєво переважають 
інтерперсональні пра/
гнення та деякі сфери
їх втілення;

— активна позиція вияв/
ляється частково

— відірвані від теперіш/
нього, перспектива
віддалена;

— винятково абстрактні
або конкретні прагнен/
ня;

— негативно емоційно за/
ряджені;

— формулюються в тер/
мінах уникання;

— елементи творчості і са/
мотрансценденції від/
сутні, присутній лише
інтраперсональний або
інтерперсональний
зміст, явно виражені
кілька сфер втілення
прагнень;

— наявна пасивна позиція 



суб’єктивного благополуччя (68%), половина досліджуваних з ма/
лопродуктивними прагненнями мають середній рівень суб’єктив/
ного благополуччя і 71% досліджуваних з непродуктивними праг/
неннями мають низький рівень суб’єктивного благополуччя
(див. рис.).

Зрештою зробити висновок, що до майбутнього суб’єктивно
благополучні люди ставляться гнучко і їх прагнення охоплюють
широкий спектр подій, а це дає можливість адаптуватися до умов
життя в разі нереалізації одного з прагнень. Майбутнє логічно по/
в’язано з подіями, які відбуваються в теперішньому, що свідчить
про інтеграцію, прийняття і врахування минулого і теперішнього
в побудові майбутньої перспективи. Позитивні очікування стосов/
но майбутнього є цінними і стимулюючими лише в разі реальної
досяжності прагнень. Тобто прагнення виконують свою стимулю/
ючу функцію не лише, тоді коли вони бажані і приємні для люди/
ни, а й тоді, коли вони досяжні, деталізовані і пов’язані з тепе/
рішнім.
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УДК 159.922 
О. В. Скуловатова

МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА ТВОРЕННЯ КАРТИНИ СВІТУ
ОСОБИСТОСТІ

В статье анализируются вопросы становления образа мира 
и влияние на этот процесс индивидуальных особенностей восприя9
тия.

The article analyses problems of worldview formation and how in9
dividual perception peculiarities influence this process.

Народжуючись, людина творить свою глибоко особистісну карти/
ну світу. Основою її творення виступають міфологеми. Вони є склад/
ними конструктивними утвореннями, що зберігаються у глибин/
них шарах психіки. Вивчення міфологем як чинників формування
картини світу людини є одним з актуальних завдань сучасної пси/
хології.
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О. Шпенглер у праці «Занепад Європи» першим поставив пи/
тання про вивчення «картини світу» [1], і з того часу поняття
«картина світу», «образ світу» та близькі до них — «когнітивна
карта», «модель універсуму», «схема реальності» [2; 18] викорис/
товуються у філософії, психології, лінгвістиці, антропології, аст/
рономії та інших науках. Звичайно, розуміння суб’єктивності
сприйняття та наявності у свідомості уявних конструктів, що да/
ють змогу взаємодіяти зі світом, з’явилося значно раніше. Вчення
Платона про «світ ідей» [3] можна назвати спробою створення тео/
рії суб’єктивного образу реального світу.

Р. Ретфілд в 50/х рр. одним із перших використав поняття
«картина світу» (world view), визначивши його як систему уяв/
лень про світ та місце в ньому людини. Його послідовник К. Гірц
надав цьому терміну значення притаманної носію певної культу/
ри концепції про світ, суспільство та людину [4, С. 3], що можна
ототожнити з поняттям «традиційна картина світу». З початку
60/х років у науці розпочинається хвиля інтересу до цього питан/
ня [5, С. 57]. М. Вебер [6], Е. Фром [7], Е. Кассірер [8], М. Хайде/
гер, Е. Кант, а також К. Юнг, І. Сєченов, Ж. Фрес, Ж. Піаже, 
Б. Ананьєв, А. Н. Леонтьєв, О. О. Леонтьєв та ін. звернулись у своїх
працях до понять, близьких за своєю сутністю до поняття «карти/
на світу». Без цього поняття було вже неможливим розуміння сут/
ності людини [5, С. 57]. А. Н. Леонтьєв відзначав, що проблема
сприйняття має ставитись і розроблятись як проблема психологіч/
ного образу світу, тому що кожна річ є безпосередньо даною один
раз у матеріальному світі, а другий — у суб’єктивній чуттєвості
людини та в її свідомості, в ідеальних формах. Він називає п’ятим
квазіовиміром область, в якій людині відкривається сутність ре/
чей, коли сприймається не лише форма та колір, а й значення 
[9; 11–12]. Образ світу є структурою, яку формує людина, а оскіль/
ки людина мешкає у соціумі і є його частиною, то неможливо не
враховувати вплив цього надважливого фактора. Так як люди
створюють образ світу, то в ньому неодмінно повинні виокремлю/
ватися соціальні складники. Люди живуть і діють у збудованому
світі. Вони самі переробляють образ світу і він опосередковує їхню
діяльність у реальному світі. У контексті цього не можна не зва/
жати на роль культури як одного з ключових моментів у процесі
побудови образу світу. Як було наголошено, саме культура висту/
пає носієм міфологемного змісту свідомості народу. У перехідні мо/
менти розвитку суспільства масова свідомість, зазначає Г. М. Анд/
рєєва, стикається з труднощами, головна з яких — «загострення»
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розриву між побудованим образом соціального світу та реальним
світом і виявлення ролі кожного з них в опосередкуванні діяль/
ності людей. Картина світу моделюється, опираючись на значен/
ня, сутність яких закладено в особистісних сенсах. За визначен/
ням Т. Лукмана та Ш. Альфреда, сенс — результат тлумачення
минулих переживань, які рефлексивно схоплені в наявному «за/
раз», в актуально/чинній схемі інтерпретації [10, С. 29], а уявлен/
ня про світ — це його осенсування — інтерпретація [11; 16]. Тобто
сенс з’являється як результат оцінювання й інтерпретації досвіду
минулого, а осенсування призводить до творення картини світу.

Терміни «картина світу» і «образ світу» для багатьох дослідників
є синонімами [2], але, на наш погляд, потрібно відокремити ці по/
няття, оскільки «образ» стосується сфери відчуттів, а «картина» —
площини предметних уявлень. Наприклад, у працях Е. Леонтьєва
немає чіткої диференціації понять «картина світу» і «образ світу»:
«Досі я описував образ світу, загальний для тварин та людини. Але
процес породження картини світу, як і сама картина світу, якісно
змінюється, коли ми переходимо до людини… предметний світ вис/
тупає у значенні, тобто картина світу наповнюється значеннями»
[9; 17]. У тлумачному словнику слово «картина» визначається як
твір живопису; той, хто викликає захоплення своїм зовнішнім виг/
лядом; те, що можна побачити, охопити поглядом, або уявити; епі/
зод, частина акту п’єси, що потребує окремих декорацій [12, С. 110];
тому, йдучи за цією логікою, картиною світу можна називати пред/
метне уявлення в свідомості людини. За О. О. Леонтьєвим, у свою
чергу, образ світу є відображенням у психіці людини образу пред/
метного світу, опосередкованого предметними значеннями та відпо/
відно когнітивними схемами, що піддаються свідомій рефлексії.
Він зауважує, що людина надає імена чуттєвим образам предметів.
Це так звані предметні значення, що, по суті, є складниками цих
образів і забезпечують можливість їх існування. Кожен сприймає
світ через його образ [13, С. 268]. Тобто у фокус сприйняття потрап/
ляє лише те, що відповідає образу світу, який виступає певним ре/
гулятором сприймання через чуттєві образи. Людина, називаючи
образи, здійснює своєрідне кодування — переведення чуттєвої сфе/
ри у предметну, тобто перенесення значень з відчуттів у конструк/
тивну систему картини світу.

Чіткий поділ функцій образу та картини світу можна побачити
у Ю. Артємьєвої: найглибший шар внутрішнього світу співвідно/
ситься з сутнісними структурами образу світу, що формується за
участі та суттєвого внеску понятійного мислення — шар амодальних
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структур, що утворюються внаслідок обробки семантичного ша/
ру. Семантичний шар (картина світу) є структурованою сукупніс/
тю співвідношень до об’єктів, що актуально сприймаються. Вона
тісно пов’язана зі сприйняттям, зокрема і модальними його аспек/
тами. Картина світу більш рухлива і керується з глибини образом
світу, а матеріал для побудови надає їй «перцептивний світ». Во/
на може бути сприйнята безпосередньо. Картина світу перебуває 
у своєрідному відношенні історизму з образом світу. Образ світу ке/
рує історизмом, а картина світу «передає» йому синтезоване, але 
з різними якостями відношення до об’єктів, пов’язаних з предме/
том поточної діяльності. Спільним для цих двох іпостасей є те, що їх
елементи — не образи об’єктів, а образи відношення до них [14; 21].
Семантичний елемент виступає сутністю картини світу, на відміну
від чуттєвої природи образу світу. Незважаючи на складність зв’яз/
ку, в якому співіснують «картина світу» і «образ світу», вбачається
можливим відокремити їх у предметну та чуттєву площини, маючи
на увазі їх співзалежність і взаємовплив.

У деяких джерелах вирізняють мовну (М. П. Одинцова [15], 
Л. О. Буталова [16]) та наукову (Ф. А. Цицин [17], Ю. Белокопы/
тов [18]) картини світу. Мовна картина світу визначається як відоб/
раження мовною свідомістю дійсності під специфічним кутом зо/
ру, її частиною є індивідуально/авторська картина світу [16, С. 94].
Образ людини у мовній картині світу визначають як концентрова/
не втілення сутності тих уявлень про людину, які об’єктивовані
всією системою семантичних одиниць, структур та правил тієї чи
іншої мови [15, С. 8]. Наукову картину світу визначають як модель
дійсності того чи іншого її аспекту. Вона виступає як уявлення та
пояснює механізми і природу об’єктів, узгоджується зі знаннями
та спостереженнями, має евристичну цінність до певного моменту,
коли підтвердяться нові гіпотези [17, С. 4]. Але це не всі види кар/
тини світу, які можна виокремити. Посилаючись на М. М. Маков/
ского, зазначимо, що світ презентується людині крізь призму її
культури та мови, через метафори як явища «картини світу», що
вирізняється у носіїв різної чи тієї ж самої культури в різні істо/
ричні періоди [11; 16]. Тобто картину світу можливо розкласти на
складові частини і означити, наприклад, як «історично/часову
картину світу», «культурну картину світу», «географічну карти/
ну світу» тощо, намагаючись охопити всю різноплановість явища.
Але такий поділ буде, по суті, виокремленням різних аспектів од/
ного й того самого феномену, що є не доцільним в контексті нашої
наукової проблеми.
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Кожна людина є індивідуальністю, тому картина світу, так са/
мо як і його образ, не може бути ідентичною в різних людей. На/
приклад, у працях А. Є. Клімова вказується на відмінність образу
світу людей залежно від типу професії [19]. У цьому ключі можемо
зазначити, що картина світу буде вирізнятися за віковими кри/
теріями, тобто, цитуючи К. Левіна: «Світи, в яких мешкає новона/
роджений, однорічна дитина та десятирічна, різні навіть в однако/
вому фізичному вимірі» [20, С. 38]. Додамо, що соціальний статус,
місце проживання (навряд чи можна говорити про те, що картина
світу мешканця мегаполісу та селянина буде однаковою) і, що
найважливіше, етнічна приналежність відіграють значну роль 
у створенні картини світу як цілісного утворення.

Продовжуючи обговорення проблеми складових картини світу,
згадаємо позицію В. С. Жидкова та К. Б. Соколова. Вони вважа/
ють, що картина світу утворена зі знання про світ, відчуття світу та
сприйняття світу [5, С. 70]. Раніше ми визначили, що чуттєвість
стосується радше категорії образу світу, ніж картини, тому розгля/
дати світовідчуття як складову картини світу недоцільно. Сприй/
няття світу є скоріше дієвою категорією, ніж складовою частиною
картини світу. Зауважимо, що картина світу складається з уявлен/
ня про світ, що сформувалось у свідомості, та відношення до нього.
Вона є загальною категорією, в якій можливо виділити мовну, нау/
кову, культурну, професійну та інші види картини світу. Процес її
формування відбувається під впливом різноманітних чинників —
таких, як вік, соціальне середовище, професійна сфера, місце про/
живання, національність, релігійна приналежність та історичний
період часу, в якому живе людина. Суспільство є традиційним утво/
ренням, тому для глибшого розуміння сутності творення картини
світу потрібно розглянути таку складову традиційності, як менталі/
тет. Він не є сталим сполученням і змінюється у процесі діяльності,
втілюючись в особливостях світосприйняття [21, С. 119], а саме че/
рез сприйняття, інтеріоризацію здійснюється процес творення кар/
тини світу. Дотримуючись позиції Б. А. Душкова, можемо сказати,
що менталітет — це загальний духовний настрій, відносно цілісна
сукупність думок, вірувань, навичок духу, що створює картину сві/
ту та закріплює суспільну єдність. Він характеризує специфічні рів/
ні індивідуальної та колективної свідомості, являючи собою особли/
вий тип мислення [22, С. 13]. Тобто менталітет виступає чинником
формування картини світу.

Усі ці чинники є формою інформації, що потрапляє до сприйнят/
тя індивіда, тобто картина світу формується в результаті сприйняття
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та опрацювання інформації. Опрацювання — це діяльність, спрямо/
вана не на запам’ятовування, а на осенсування, надання особистісно/
го сенсу сприйнятому. Деякі чинники (вік, рід занять (навчання 
у школі, професійному навчальному закладі, робота, захоплен/
ня), місце проживання тощо) з часом змінюються, що призводить
до змін у картині світу. Можна стверджувати, що процес побудо/
ви картини світу є постійним та динамічним за своєю сутністю.
Він починається з народження та здійснюється шляхом інтеріори/
зації та осенсування інформації довкілля. Суперечливість цього
процесу полягає в тому, що людина обирає образи для сприйняття
вже наявної на цей момент картини світу.

Поряд із поняттям «картина світу» в психології використову/
ється поняття «життєвий світ». Для чіткого їх розуміння з’ясуємо
відмінність між ними. Ф. Є. Василюк у своїй праці «Психологія
переживання» наводить такі типи життєвих світів:

— зовнішньолегкий, внутрішньопростий, що проявляється 
в гедоністичному відношенні до життя;

— зовнішньолегкий, внутрішньоскладний (ціннісне відношен/
ня до життя);

— зовнішньоскладний, внутрішньопростий (реалістичне від/
ношення до життя);

— зовнішньоскладний, внутрішньоскладний (творче відношен/
ня до життя). Під цими категоріями він розуміє глибоку
внутрішню структуру, яка розглядається крізь призму руху
до мети. Для того, щоб людина змогла впоратись із ситуацією,
вона повинна за допомогою переживання провести роботу зі
своїм внутрішнім світом та змінити його. Внутрішній світ 
у теорії Ф. Є. Василюка виступає як пасивний, такий, що при/
стосовується до зовнішніх обставин, змінюючись кожного ра/
зу в новій кризовій ситуації [23, С. 7]. Ф. Є. Василюк не ставив
за мету виокремити якісь частини чи компоненти життєвих
світів, його радше цікавила взаємозалежність між способом
переживання та типом життєвого світу, який він практично
ототожнює з внутрішнім світом. У контексті його підходу
картина світу становить компонент життєвого світу.

Для порівняння розглянемо позицію Т. М. Титаренко. Станов/
лення особистості, за Т. М. Титаренко, відбувається через створення
світу, в якому вона мешкає — «світу власного буття». У своєму жит/
ті людина не лише пристосовується до середовища, вона виокрем/
лює себе від нього, щоб потім пов’язати себе з ним, але інакшим
чином. «Створює свій життєвий світ, структуруючи зовнішню
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дійсність, відповідно до внутрішньої. Цей світ є певною цілісністю
внутрішнього психічного життя, як усвідомлюваного так і не/
усвідомлюваного, в поведінці, спілкуванні та діяльності». Життє/
вий світ, за Т. М. Титаренко, охоплює як внутрішню, так і зовніш/
ню дійсності, що перероблюються. Вона наголошує, що «в життє/
вому світі особистості співіснують не реальні, фізичні об’єкти, в їх
взаємодії, а їх суб’єктивна інтерпретація» [24; 29–30]. Тобто вона
розуміє життєвий світ як узагальнюючу категорію, до складу якої
входить, поряд з образом світу і картиною світу, оточуюча дійсність
в її відношенні до суб’єкта. Ми розглянули дві позиції, відмінність
яких полягає в тому, що в одній із них життєвий світ розуміється
як внутрішня даність, яка змінюється з метою переживання кризо/
вої ситуації. У другій позиції життєвий світ переробляє та змінює
зовнішнє, пропускаючи його через внутрішнє і утворюючи з ним
цілісність.

Якщо життєвий світ є суб’єктивним сприйняттям особистістю
зовнішнього світу, себе в ньому, включаючи «Я/концепцію» та
відношення до світу, то картину світу ми можемо означити як йо/
го складову, процес побудови якої відбувається в площині життє/
вого світу людини. Вона є суб’єктивним, оформленим у символи
відбитком сприйняття світу. Картина світу формується в індиві/
дуальній свідомості як результат суб’єктивності сприйняття дійс/
ності.

Первинною причиною суб’єктивності сприйняття є недоско/
налість органів чуттів. Людина засвоює інформацію через обмеже/
ну кількість каналів, тому гіпотетично є така інформація, яка не
може бути сприйнятою через відсутність відповідних органів
чуттів. Феномен інтуїції пов’язують саме з цим фактором недоско/
налості. На жаль, об’єктивна наука ні спростувати, ні довести ці
факти поки що не спроможна.

Причини вибірковості сприйняття вбачають у досвіді, який йо/
го скеровує. У житті людину постійно оточує величезна кількість
інформації зовнішнього світу і опанувати її всю, не фільтруючи та
не виокремлюючи окремі одиниці, неможливо. Тим більше, що
світ постійно змінюється. Сприйняття здійснюється вибірково.
Це пов’язано з досвідом та інформацією, що вже є в пам’яті суб’єк/
та. Людина бачить та сприймає лише те, досвід сприйняття чого
має. Побачити щось, аналогів якому немає у світі конструктів
сприйняття, вона просто не спроможна [25, С. 192–197]. Л. Собчек,
аналізуючи роботи Л. С. Виготського та С. Л. Рубінштейна, відзна/
чила, що індивідуально/окреслені якості опосередковано змінюють

самосвідомості та духовності студентської молоді Розділ ІV



470

інформацію стосовно середовища в кожній людині по/різному. 
З широкого спектра вражень про світ кожна людина своїм особли/
вим способом сприймає та обробляє інформацію, акцентує свою
увагу на одних речах і не помічає інші. Отже, суб’єктивне сприй/
няття людини залежить від наявної у її внутрішньому світі кон/
структивної схеми сприйняття картини світу, та уявлення про своє
місця в ній. Індивідуальність проявляється в тому, як, яким спо/
собом відбувається вибір, класифікація і структурування інфор/
мації. Зазначимо, посилаючись на С. Д. Смирнова, що складність
цієї дії закладено в тому, що новонароджений, володіючи певним
набором вроджених форм спонтанної активності, через діяльність
та спілкування в традиційній спільноті вибудовує картину світу
на основі сприйнятих образів та обирає образи для сприйняття від/
носно своєї картини світу як основи для пізнавальної діяльності
[2, С. 18–30]. Ймовірно, спочатку людина володіє лише традицій/
ною картиною світу, в основу якої покладено міф. Вона «передала/
ся їй у спадок», але з часом на її основі вибудовується індивідуаль/
не бачення — індивідуальна картина світу.

Картина світу не є сталим утворенням. Вона диференціюється
з розвитком, набуває індивідуальних рис, але лишається зумовле/
ною тією «основою сприйняття», яку ми можемо назвати «тради/
ційною картиною світу». Її значення зосереджено в тому, що кож/
на соціальна спільність створює, культивує та передає наступним
поколінням цілком визначену картину світу, яку можна назвати
«сутнісною основою культури». Вона виступає «загальною части/
ною» і дає змогу членам однієї спільноти розуміти одне одного.
Передається вона за допомогою навчання та виховання [5, С. 63].

Визначимо відмінності між «картиною світу» і «традиційною
картиною світу». У першому випадку ми говоримо про утворення,
наявне в свідомості кожної конкретної людини. Воно виникає на
основі традиційної картини світу, в площині життєвого світу лю/
дини, під дією факторів всесвіту взагалі і соціального середовища
зокрема. Воно є індивідуальним, на відміну від традиційної кар/
тини світу — феномену, що належить до загального досвіду люд/
ства і не є набутком окремої особистості.

Повторюючи думку В. Т. Куєвди, можемо сказати, що традицій/
на картина світу — це об’єктивна реальність, існуюча поза особис/
тістю. Людина не «малює» її, а радше є введеною в неї. Традиційна
картина світу є домінантною одиницею буття, самоусвідомлення.
Існуючи як формалізуюча обставина, вона робить буття можливим.
Традиційна картина світу виступає як зовнішнє, «винесене за су/
б’єкт» утворення, в чому її можливо співвіднести з міфом.
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Аналізуючи викладений матеріал, доходимо таких висновків:
1. Картина світу людини складається з уявлення про світ, що

сформувалось у свідомості, та відношення до нього. Вона є загаль/
ною категорією, в якій можливо виокремити мовну, наукову, ку/
льтурну, професійну та інші різновиди картини світу. Процес її
побудови є постійним і динамічним за своєю сутністю. Суперечли/
вість цього процесу полягає в тому, що людина обирає образи для
сприйняття вже наявної на даний момент картини світу.

2. Процес формування картини світу відбувається під впливом
різноманітних чинників — таких, як соціальне середовище, вік,
професійна сфера, місце проживання, національність, релігійна
приналежність, історичний період часу, в якому живе людина, та
менталітет.

3. Ці чинники є інформацією, що сприймається і перетворю/
ється на конструкти картини світу шляхом надання особистісного
смислу та формування відношення.

4. Індивідуальна картина світу формується на основі традицій/
ної картини світу, особливого утворення, що є поза конкретним
суб’єктом, і є відображенням загальнонаціонального досвіду. Ак/
тивізуючись у свідомості конкретного індивіда, вона являє собою
утворення, що складається з міфологем.

5. Від народження людина має традиційну картину світу, на ос/
нові якої вибудовується індивідуальна картина світу.
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УДК 159.922 
І. В. Драгомерецька

ОСОБЛИВОСТІ АФЕКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ
СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СТАРШИХ

ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ

Проанализированы и исследованы особенности афективной
составляющей полоролевой идентичности у старших школьни9
ков и студентов, а также исследованы факторы, влияющие на
формирование такого отношения и закономерностей его динами9
ки в указанных возрастных периодах.

In existing task the peculiarities of the affective part of elder
schoolchildren’s and student’s sexpartite identity have been analyzed
and researched, as well as factors which influence on forming such
attitude and it’s dynamic regularities in shown age periods.

Нині наявні переконання, що уявлення про себе в осіб чоловічої
та жіночої статі є не чим іншим, як наслідком їхньої соціалізації та
виховання відповідно до уявлень суспільства про роль чоловіка та
жінки. Звідси випливають і відмінності у моральній поведінці та
ціннісних орієнтаціях, зокрема у домінуванні «суб’єктивних» чи
«об’єктивних» оцінок у сприйманні різноманітних явищ у чолові/
ків і жінок.

У кроскультурних дослідженнях стереотипів жіночої по/
ведінки доведено, що в уявленнях про ґендерні ролі та стереотипи
люди в межах однієї культурної спільноти єдині; так, для певної
спільноти як для чоловіків, так і для жінок наявні деякі спільні
уявлення про роль і місце кожної статі в суспільстві. Результати
інших досліджень (О. В. Мітіна, В. Ф. Петренко) показали, що 
у значної кількості сучасних чоловіків і жінок уявлення про ста/
теву рівність поєднуються з патріархальними. Опитані під час
досліджень жінки та чоловіки намалювали портрет двох у куль/
турному та соціальному смислі гомосексуальних субкультур, орі/
єнтованих на відношення довіри, розуміння, підтримки, поваги
як відкритої, свідомої боротьби переважно всередині власної ста/
ті. Автори відзначають, що витіснення зі свідомості статевої кон/
куренції та конфліктності посилює недовіру між ними у представ/
ників обох статей.

На початку ХХ ст. у процесі статевої соціалізації відбулося по/
силення маскулінних тенденцій як у дівчат, так і у хлопців.
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В. Є. Каган вважає, що з особливістю формування ґендерної
ідентичності у старших дошкільників є когнітивний дисонанс,
суть якого полягає в когнітивній орієнтації на маскулінність 
з емоційною перевагою фемінінності. Сприймаючи когнітивні ус/
тановки маскулінно/орієнтованої культури, хлопчики й дівчата
формують схожі емоційні установки сприйняття статі, які мають
різне значення для особистісного розвитку та формування відно/
син між статями. В. Є. Каган відзначає, що негативне сприйняття
себе у хлопчиків пов’язано з негативним ставленням до їхньої мас/
кулінної поведінки.

Вивчення статеворольової ідентичності в дорослих показало,
що формування недиференційованого когнітивно/афективного
стилю особистості зумовлено недиференційованою системою на/
сичених афектом міжособистісних відносин, які являють собою
генералізований спосіб пізнання, ставлення до себе та іншого.

Основною метою цього дослідження є вивчення особливостей
афективної складової статеворольової ідентичності особистості 
у підлітковому та юнацькому віці. Ця мета конкретизується на
рівні таких завдань:

1) здійснити аналіз наявних у психологічній літературі підходів
щодо проблематики ґендерної поведінки, формування ґендер/
ної статеворольової ідентичності особистості; 

2) визначити поняття «ідентичність» і «ідентичність, пов’язана
зі статтю»; 

3) визначити зміст поняття «афективна складова статеворольо/
вої ідентичності» та ґендерні особливості цієї складової;

4) дослідити вікові особливості афективної складової статево/
рольової ідентичності особистості.

Аналіз проведених в останні десятиліття досліджень з пробле/
ми статевої диференціації показує, що на поточний момент не іс/
нує інтегральної теорії статевого розвитку людини. Категорія ста/
ті — найскладніша психологічна, історико/культурна, соціальна,
біологічна і клінічна проблема, що має міждисциплінарний ха/
рактер, і вирішити її можна лише комплексно.

Різностатевість — найглобальніша характеристика людства,
яка виступає центральною установкою сприйняття відмінностей,
які є в психіці і поведінці людини. Багато хто пояснює ці відмін/
ності генетичними, анатомічними і фізіологічними особливостя/
ми чоловічого і жіночого організмів і на цій підставі протиставляє
чоловіка і жінку. Міфи і традиції відомих нам суспільств закріп/
люють подібні уявлення. Різноманітні соціальні інститути також
покликані їх регулювати і зберігати.
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На відміну від деяких представників західної науки, що обстою/
ють рівні можливості чоловіків і жінок, вітчизняні вчені мають
свою точку зору на статеві відмінності людей. І. С. Кон відзначає:
«Усі або майже всі онтогенетичні характеристики є не просто віко/
вими, але статевовіковими, а найперша категорія, в якій дитина
осмислює особистісне «Я», — це статева приналежність» [6, С.47].
Теоретична недооцінка статі, підкреслює І. С. Кон, «практично
обертається тим, що традиційно чоловічі властивості і зразки по/
ведінки мимовільно приймаються і видаються за універсальні (ду/
же багато психологічних і психіатричних опитувальників і схем
мають відверто маскулінні акценти, особливо коли йдеться про під/
літків), що заважає розумінню специфічних проблем жіночої поло/
вини людства і суперечить принципу рівності статей» [6, С. 47].

Є. П. Корабліна зазначила: «Розуміння життя людського сус/
пільства неможливе без диференціації статевих ролей і стереотипів
мужності і жіночності, що відображає відмінності у призначенні 
і психіці чоловіків і жінок» [8, С. 174]. Для виховання дітей також
велике значення має врахування статевих відмінностей. Про це 
у своїх дослідженнях говорять В. Д. Єрємєєва і Т. П. Хрізман: «Як/
що не дано нам пожити в цьому чужому світі, то спробувати зро/
зуміти його ми зобов’язані, якщо хочемо зрозуміти дитину, допо/
могти, а не перешкодити їй розкрити ті унікальні можливості, які
дані їй своєю статтю, якщо хочемо виховати чоловіків і жінок, а не
безстатевих істот, які втратили переваги своєї статі і які не зуміли
набути невластивих їм цінностей чужої статі» [8, С. 15]. Багатьма
вченими було доведено, що кожна особистість на своєму життєво/
му шляху може відчути себе на місці тієї чи іншої статі.

Також у психологічній літературі розглядається проблема ком/
понентів ґендерної ідентичності. Виходячи з цього, зазначимо, що
біологічна стать, ґендерная ідентичність, ґендерні ідеали, сексуа/
льні ролі — ось чотири компоненти статевої ідентичності. Легше за
все дати визначення біологічної статі. Це поняття містить у собі
первинні й вторинні фізичні ознаки, характерні для чоловіків і жі/
нок: органи розмноження, волосяний покрив на тілі тощо.

Ґендерна ідентичність пов’язана з нашим уявленнями про свою
стать, тобто чи відчуваємо ми себе насправді чоловіком або жінкою.

Усвідомлення своєї статі не завжди відповідає біологічній статі
індивіда.

Науковці розрізняють статеву ідентичність (порівняння з ідеа/
лом, стереотипом, наслідування) і соціально/статеву ідентичність
(соціальні ролі). У зв’язку з виконанням чоловіками і жінками 
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в соціумі в основному різних ролей, то статевотипізованою пове/
дінкою чоловіків вважають те, що відповідає їх соціальному ста/
тусу, професійній діяльності й успішності, а для жінок — те, що
характеризується їх роль в сім’ї — матері, виховательки, охорон/
ниці вогнища. Деякі дослідники пояснюють статевотипізовану
поведінку насамперед природними властивостями чоловічого 
і жіночого організмів і лише потім — соціальними установками 
і очікуваннями.

Про статеворольову ідентичність говорять, маючи на увазі зви/
чайно підлітків і юнаків, рідше — дітей більш молодшого віку.
Однак оскільки статеворольова ідентичність/соціалізація почи/
нається з моменту народження і триває все наступне життя, то 
і для дорослих людей можливість одержання додаткової інформа/
ції про іншу стать є не менш актуальною.

Статеворольова ідентичність, яка становить специфічні психоло/
гічні установки особистості та способи її міжособистісної поведінки,
пов’язана, з одного боку, зі статевим диморфізмом, а з іншого — з со/
ціокультурними умовами. Ці умови відображуються в соціальних
нормах маскулінності (як орієнтації на досягнення) та фемінінності
(як орієнтації на комунікативність). Урахування особливостей стате/
ворольової ідентичності можна вважати однією з передумов оптимі/
зації навчально/виховного процесу у школі та ВНЗ.

Реалізація ґендерних ролей та характер міжґендерних стосун/
ків значною мірою пов’язані з афективною складовою статеворольо/
вої ідентичності, яка являє собою емоційне ставлення особистості
до своєї ґендерної приналежності (афективне самоставлення). Адек/
ватний розвиток афективної складової статеворольової ідентич/
ності характеризує прийняття особистістю своєї ґендерної прина/
лежності.

Аналіз наукової літератури засвідчив, що термін «gender» за/
звичай використовується лише при обговоренні соціальних, куль/
турних та психологічних аспектів, які належать до рис, норм, сте/
реотипів, ролей, що вважаються типовими та бажаними для тих,
кого суспільство визначає як жінок і чоловіків. Ґендер — це насам/
перед соціальне ставлення: не біологічна стать, а уявлення (репре/
зентація) кожної індивідуальності у термінах специфічних соціа/
льних відносин. Іншими словами, бути жінкою чи чоловіком — ще
не означає просто бути людиною з жіночою чи чоловічою анато/
мією. Це означає наслідувати певні соціокультурні експектації,
які визначаються суспільством по відношенню до людини на осно/
ві прийнятих у ньому правил статі.
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Варто зауважити, що динаміка оцінних суджень від підлітко/
вого до юнацького віку полягає в тому, що оцінювальні судження
підлітків, зумовлені очікуванням оцінки з боку однолітків, спря/
мовані передусім на знаходження відповіді на питання, яким він
(підліток) є серед інших, наскільки він схожий на них. Пізніше
самооцінні судження молодих людей визначаються вже синтезом
різних видів оцінок оточуючих, результатами діяльності й спря/
мовані на пошук своєї значущості для інших і для самого себе.

У наших дослідженнях, спрямованих на визначення особливос/
тей афективної складової статеворольової ідентичності у старших
школярів і студентів, взяли участь 60 учнів 9/го класу загально/
освітньої школи (віком 14–16 років) і 60 студентів 2/го курсу
Університету «Україна» (віком 18–20 років). Дослідження прово/
дилися з використанням методики «Маскулінність — фемінін/
ність» (С. Бем), тесту «20 висловлювань» (М. Куна і Т. Макпарт/
ленда) та «Опитувальника вивчення самоставлення» (В. В. Століна
і С. Р. Пантелєєва).

Акцентуючи увагу на двох вікових періодах (14–15 і 17–18 ро/
ків), можна зазначити, що особистісна нестабільність в них є осно/
вою суперечливих побажань і вчинків: підлітки прагнуть бути
схожими на однолітків і водночас намагаються виділитись у гру/
пі. Також у підлітка формуються різні образи «Я», першопочатко/
во мінливі, залежні від зовнішніх впливів. На відміну від підлітків
у юнаків окремі образи «Я» інтегруються в єдине ціле, утворюючи
«Я/концепцію», що дає можливість глибше пізнати себе та виокре/
мити притаманні лише цій особистості якості та риси.

Отримані під час нашого емпіричного дослідження результати
дають підстави говорити про наявність суттєвих вікових відміннос/
тей у формуванні адекватного афективного сприйняття себе та усві/
домленні власної ґендерної ролі. Зазначені відмінності в афектив/
ній складовій статеворольової ідентичності особистості пов’язані,
насамперед, із якісною зміною статеворольової ідентифікації у під/
літковому та юнацькому віці.

Також треба зауважити, що динаміка оцінювальних суджень
від підліткового віку до юнацького полягає в тому, що ці суджен/
ня підлітків, зумовлені очікуванням оцінки з боку однолітків,
спрямовані передусім на знаходження відповіді на питання, яким
він є з/поміж інших, наскільки він схожий на них. Пізніше само/
оцінні судження молодих людей визначаються вже синтезом
різних видів оцінок оточуючих, результатами діяльності та спря/
мовані на пошук своєї значущості для інших і для самого себе.

самосвідомості та духовності студентської молоді Розділ ІV



478

Аналіз отриманих результатів надав можливість дійти виснов/
ку, що зміни афективної складової статеворольової ідентичності
знаходять відображення у зміні ступеня прийняття своєї ґендер/
ної приналежності й зумовлені переглядом змісту ґендерних ро/
лей. Афективна складова статеворольової ідентичності має психо/
логічні особливості, зумовлені рішенням нормативних завдань
розвитку, пов’язаних з ґендерними ролями.

Особливості динаміки афективної складової статеворольової
ідентичності у ступені прийняття своєї ґендерної приналежності 
і пов’язані зі зміною змісту ґендерних ролей у період їх перегля/
ду. У старших школярів спостерігається поляризація в розвитку
афективної складової статеворольової ідентичності. У студентів
ступінь прийняття ґендерної приналежності зростає при збере/
женні тенденції до змішання ґендерної ідентичності з подальшим
обранням андрогінного типу ідентичності.
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Розділ V

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ 

З ВАДАМИ ЗДОРОВ’Я

УДК 615.86 
В. П. Мурза,

доктор біологічних наук, професор

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ
ОСТЕОХОНДРОЗУ

В статье описаны методы профилактики остеохондроза 
и его лечения с использованием мануальной терапии как наибо9
лее целенаправленного и эффективного метода лечения, норма9
лизующего биомеханику всего позвоночника.

The article describes osteochondrosis prevention and treatment
methods that apply manual therapy as the most expedient and effec9
tive treatment method, which normalises the whole vertebral biome9
chanics.

Автори, які займаються проблемами вивчення остеохондрозу
хребта, розглядають його як функціональну систему, що забезпе/
чує роботу багатьох органів і систем організму. З іншого боку пот/
рібно врахувати, що ранні патологічні зміни всього хребта в сучас/
них умовах життя ще більше погіршують стан самого організму.
Тому відновлення здоров’я через оздоровлення хребта вважається
доцільним тим більш, що несприятливі умови призводять до того,
що вже у підлітковому віці виявляються передпатологія та пато/
логія хребта. До цього додамо, що сколіози та погіршення постави
з кожним роком збільшуються і молодшають.

Означеному стану сприяють такі основні чинники, як гіподи/
намія, екологія, стресовий характер сучасного життя, статичне
перенавантаження хребта тощо. Усі ці чинники погіршують анти/
гравітаційний тонус м’язів, збільшують накопичення токсинів 
в тканинах, які оточують хребет, зміну хімізму реакцій і фіброзу
тканин, суглобів і міжхребцевих дисків, перерозподілу внутріш/
нього кальцію, що спричинюється кістковим розростанням і ней/
родистрофічними ускладненнями.
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Перераховані фактори взаємодіють між собою, підсилюючи нега/
тивні зміни у хребті. Тому таке важливе значення мають профілак/
тичні заходи і лікування початкової стадії захворювання хребта.

Важливим є також своєчасна діагностика захворювання — ви/
явлення початкових проявів негараздів, Йдеться, зокрема, про:
контрактури м’язів задньої поверхні тулуба і ніг, розвиток туго/
рухомості, особливо асиметричних змін, перекіс таза, диском/
фортні відчуття, невміння тримати поставу в положенні сидячи,
стоячи, при русі.

Ураховуючи велике значення хребта в життєдіяльності та його
функції у створенні здоров’я — соматичного, енергетичного і інфор/
маційного, потрібно з метою профілактики і лікування виконувати
три напрями комплексного лікування нетрадиційної медицини:

1. Самооздоровлення людини на основі сучасних наукових
знань, спеціальних вправ, рефлексотерапія.

2. Масаж біологічно активних точок, мануальна терапія і те/
рапія за допомогою спеціальної апаратури.

3. Самокорекція й витягування хребта за допомогою профілак/
тора Євмінова.

При остеохондрозі хребта виникає застій або спазм капілярів,
що викликає нейровегетативні симптоми і збліднення шкіри, за/
терплість, парестезії тощо. Тому рефлексотерапія є одним із дійо/
вих заходів поліпшення стану капілярів. Використовують багато/
голкову акупунктуру, яка передбачає нанесення подразнювання
вздовж хребта голковими пластинами Ляпко. Внаслідок виник/
нення гальванічного струму у тканинах хребта поліпшується фі/
зико/хімічний та фізіологічний вплив на капіляри, знижується
підвищений тонус м’язів, зменшується больовий синдром, віднов/
люються функції внутрішніх органів.

Аплікатори призначені для широкого застосування з лікуваль/
ною метою, а також як профілактичні заходи для зміцнення та
збереження здоров’я, підвищення працездатності, загального
життєвого тонусу, нормалізації сну, обміну речовин, сприяють
позбавленню від шкідливих звичок.

Важливою умовою успішного лікування за відсутності диском/
фортних відчуттів є правильне укладання хворого на аплікатори.
При правильному укладанні дискомфортні димкомфортні відчуття
виникають у перші 5 хвилин, потім вони переходять у відчуття при/
ємного тепла, вібрацій, пульсацій, а іноді завершуються повноцін/
ним здоровим сном. Щоб правильно покласти хворого на аплікато/
ри, потрібно найточніше змоделювати вигини тулуба за допомогою
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правильно укладених подушок і згорнутих валиком махрових
рушників. За неправильного укладання, що спричинює тривалий
дискомфорт, потрібно підняти хворого і опустити знову. Це уне/
можливить зсунення тіла по аплікатору.

При лікуванні неврологічних синдромів хребта і суглобів, крім
основних і додаткових зон, рекомендується застосовувати пошук
допоміжних зон і точок (за допомогою лицьового чи універсально/
го валика) на задній зовнішній поверхні рук та ніг, а також на
спині, відшукуючи больові та інші ефективні в лікувальному пла/
ні зони та точки.

При неврологічних синдромах остеохондрозу хребта найчасті/
ше на правильно укладені аплікатори треба лягати попереком,
розташовуючи аплікатори вздовж усього хребта. Якщо хворий до/
бре переносить аплікатори, їх можна розташовувати по всій пло/
щині та ширині спини, попереку і тазового відділу. Наприклад,
при виражених болях зліва у точці А 1, 2, 3 інколи не рекомен/
дується впливати на ці точки в перші дні; доцільно діяти на про/
тилежні чи на нижче розташовані зони. Приміром, спочатку про/
водимо аплікацію А 1, 2, 3, інколи +С/праворуч, а через 2–3 дні
можна впливати на всі зони 25–40 хвилин за допомогою аплікато/
ра і 10–15 хвилин — за допомогою валика.

Мануальна терапія є найбільш спрямованим методом лікуван/
ня захворювання хребта, вона нормалізує біомеханіку усього
хребта як єдиного органа, а також відновлює функцію блокованих
суглобів і чинить різні прийоми лікувальної дії на рефлекторні
зміни у м’язово/зв’язочному апараті зрушених сегментів.

Дозоване витягування хребта сприяє релаксації патологічно
спазмованих м’язів спини. Крім того, забезпечується розванта/
ження дисків і зниження тиску всередині диску, що приводить до
визволення корінців і зняття больового синдрому.

У Центрі Євмінова розроблена методика застосування профі/
лактора з використанням вправ залежно від локалізації захворю/
вання відділу хребта. Унікальність методики — стійкий лікуваль/
но/відновлювальний процес, базований на дозованому витягуванні
хребта (його розвантаженні) з одночасним тренуванням глибоких
(коротких) м’язів хребта.

Спеціальне тренування коротких м’язів хребта збільшує кіль/
кість міжклітинної рідини, яка поліпшує дифузне живлення дис/
ка. Розвинений м’язовий корсет захищає хребет від травмуючих
впливів повсякденного життя та надає хребту правильне анато/
мічне положення.

захисту молоді з вадами здоров’я Розділ V
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Вправи із застосуванням профілактора приводять до активіза/
ції обмінних процесів у будь/якому віці, до поліпшення живлення
і зміцнення структур хребта, а головне, до відновлення міжхреб/
цевих дисків.

Методика Євмінова потрібна всім членам сім’ї, незалежно від
віку і стану здоров’я, оскільки вона виконує профілактичну і лі/
кувальну функції.

Сімейні програми надають можливість:
— попередити сколіоз і порушення постави у дітей;
— жінкам мати красиву поставу, попередити опущення внут/

рішніх органів, підготуватися до майбутньої вагітності;
— чоловікам швидко збільшити об’єм і силу м’язів спини та че/

ревного пресу;
— людям похилого віку лікувати захворювання хребта і зніма/

ти втому.
Дитячі програми для виправлення порушень постави. Пору/

шення постави в дітей є першопричиною сколіотичних захворю/
вань хребта. Заняття дітей за методикою Євмінова зміцнює короткі
м’язи спини, які «відповідають» за правильний розвиток хребта, 
а також розвивають усі м’язові групи тулуба, що сприяють віднов/
ленню правильної постави і правильному фізіологічному положен/
ню внутрішніх органів. Отже, вправи на профілакторі Євмінова
сприяють правильному, здоровому розвитку дитини.

Лікування сколіотичних захворювань хребта. Усі лікуваль/
ні програми розраховані на усунення викривлень хребта в дітей
різного віку. Кожна програма враховує діагноз і індивідуальні
можливості дитячого організму.

Програма корекції фігури. У цю програму входить комплекс
вправ для розвитку гнучкості, силової витривалості, а також ко/
ригуючі вправи для зменшення об’єму талії і стегон, циклічні
вправи для зниження маси тіла. Вправи на профілакторі за трену/
вальними програмами приводять до додаткових енерговитрат і по/
ліпшення обмінних процесів всього організму, внаслідок чого ма/
са тіла приходить до норми, поліпшується здоров’я.

Програма для стоматологів (попередження і лікування проф�

захворювань хребта у стоматологів). Тривалі одноманітні пози
лікаря/стоматолога призводять до професійних захворювань хребта,
а саме: кіфозу грудного відділу хребта, гіперлордозу шийного відді/
лу, міозитів м’язів спини та плечового поясу, S/подібних сколіозів,
ротації хребтів. Комплекси лікувально/профілактичних програм не
допускають розвитку цих патологій.
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Програма відновлення хребта у спортсменів. Застосовуючи
комплекс фізичних вправ за методикою Євмінова, можна віднов/
лювати травмований хребет спортсмена і, в результаті, продовжу/
вати спортивну кар’єру.

Попередження наслідків гіподинамії (недостатньої рухової

активності). У процесі зниження рухової активності в організмі
людини настають дистрофічні й дегенеративні процеси, що при/
зводять до порушення загального самопочуття та погіршення пси/
хологічного стану. Нескладний комплекс вправ усуває ці наслід/
ки і знімає щоденну втому.

Програма збільшення зросту (у період відкритих зон росту

з 8 до 25 років). Застосовуючи спеціальні комплекси за методи/
кою Євмінова у віці від 8 до 25 років, можна збільшити зріст в се/
редньому на 10–15 см залежно від бажання самої людини.

Програма профілактики захворювань хребта і зміцнення

м’язів спини. Виконання вправ із профілактичною метою попере/
джує негативні процеси у хребті, запобігаючи його захворюванню
і, відповідно, захворюванням усіх внутрішніх органів. Для занять
потрібно всього 10 хвилин у день. Отже, лікувальна методика усу/
ває саму причину захворювання хребта.

Відкладаючи на потім профілактику чи лікування хребта, ми
відмовляємося від можливості ефективно зберегти здоров’я свого
організму, оскільки понад 80% захворювань людини пов’язані із
захворюваннями хребта, тому що внутрішні органи іннервуються
периферичною нервовою системою за посередництвом спинно/
мозкових корінців, периферичних нервів, які відходять від спин/
ного мозку.

Отже, захворювання хребта є першопричиною розвитку інших
захворювань, лікування яких потребує набагато більше витрат ча/
су, сил та коштів. Послідовність проведення вищезазначених ме/
тодів залежить від клінічних проявів захворювання, але можливе
використання всіх методів одночасно.

Із уведенням у практику лікування остеохондрозу хребта не/
традиційними методами лікування настала нова ера в лікуванні
остеохондрозу. Цінність цих методів збільшується ще й тому, що
вони можуть бути використані в домашніх умовах.

Ключевые слова: остеохондроз позвоночника, мануальная терапия,
методика Евминова.

Key words: osteochondrosis, manual therapy, Evminov methodics.
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УДК 613.86 
О. М. Кулик

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МОЛОДІ — ШЛЯХ ДО
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ

В статье рассмотрены управленческие основы реализации со9
циально9политической деяльности в сфере молодежной политики.

The article presents management basis of social and political
activity realisation in the field of youth politics.

Молодь є однією з найменш захищених категорій населення 
в сучасному українському суспільстві, а тому, безперечно, потре/
бує соціального захисту та допомоги. В умовах переходу від плано/
вої до ринкової економіки, щоб запобігти конфліктам, управління
соціальним захистом населення і, зокрема, молоді має координу/
ватися з урахуванням трьох головних напрямів, а саме:

— соціальна допомога, що гарантує молоді, яка опинилася за
межею бідності і неспроможна через різні причини забезпе/
чити собі життєвий мінімум, можливість виживання у кри/
зових соціально/економічних умовах;

— соціальне забезпечення, що гарантує певний рівень добробу/
ту молодим людям (відшкодування втрат регулярного при/
бутку, компенсація додаткових втрат у зв’язку з інфляцій/
ними процесами, запобігання причинам, що призводять до
втрати регуляторного прибутку внаслідок приватизаційних
проблем закриття виробництва тощо);

— соціальні послуги, що можуть дати можливість молоді за/
безпечити певний рівень трудової активності, участі у гро/
мадському житті (програми професійної перекваліфікації,
створення додаткових робочих місць тощо).

До основних напрямів державної соціальної політики в Україні
щодо соціального захисту населення молодих людей можна віднести:
підвищення доходів до рівня життя громадян; забезпечення зай/
нятості молоді та задовільний стан ринку праці; належну органі/
зацію й оплату праці; загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, пов’язане з трудовою діяльністю; окремі грошові вип/
лати, допомога молодим сім’ям з дітьми, адресну соціальну допомо/
гу малозабезпеченим сім’ям, надання житлових субсидій молодим
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людям, молодим сім’ям і одиноким матерям, компенсації та піль/
ги тим, хто постраждав від техногенно/економічних і природних
катастроф і мають хворих дітей тощо.

У ст. 46 Конституції України закріплено право громадян на со/
ціальний захист, яке традиційно в міжнародній та вітчизняній
юридичній літературі позначається терміном «право на соціальне
забезпечення». Соціальний захист як об’єкт державного управлін/
ня є системою економічних, правових та організаційних заходів
держави щодо забезпечення соціальних прав і гарантій молодої лю/
дини. Соціальне забезпечення молоді, що є важливою складовою
соціального захисту, — це державна система захисту населення від
соціальних ризиків, конфліктів сімейних, освітянських тощо, які
виникають внаслідок незахищеності молоді. Якщо джерелом фі/
нансування системи соціального забезпечення є державний бюд/
жет, воно може фінансуватися з місцевих бюджетів. Це стосуєть/
ся відповідних соціальних програм, що важливо для формування
оптимальної регіональної моделі системи управління соціальним
захистом населення.

Дослідник Ю. О. Тарабукін пропонує розглядати поняття соціа/
льного захисту молоді у широкому розумінні. Він відзначає, що
провідна мета соціального захисту молоді — допомогти молодим
людям набути почуття власної гідності вірою у свої сили, бажання
власною працею досягти кращого життя, а не пасивно очікувати
його. Він звертає увагу, що соціальний захист можна розглядати 
у чотирьох аспектах:

— захист самого процесу формування і розвитку особистості
молодої людини, який спрямований на забезпечення спри/
ятливого для всіх молодих людей проходження через кожен
з етапів розвитку;

— захист середовища формування та розвитку особистості.
Увага державних інститутів повинна бути зосереджена на
середовищі проживання людини, його екологічних елемен/
тах, вирішенні соціальних, економічних та моральних проб/
лем середовища;

— захист прав молодої людини;
— цільовий соціальний захист. По/перше, це допомога моло/

дим людям, сім’ям, організаціям, що працюють з молоддю,
для вирішення чітко окреслених завдань. По/друге, це пос/
тійна допомога тим, хто не в змозі без неї прожити, перебу/
ває на межі бідності.
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Однією з найактуальніших молодіжних соціально/економіч/
них проблем, які можна вирішити шляхом оптимізації процесів
управління у зазначеній сфері, є проблема молодіжного безробіт/
тя. Вона становить таку систему суспільних відносин між людь/
ми, коли певна частина економічно активного населення не може
застосовувати свою робочу силу, а отже, створити собі і своїй сім’ї
умови для існування. Тобто безробітні молоді люди — це праце/
здатні люди, які не за власним бажанням не мають роботи (трудо/
вого доходу), зареєстровані в державних службах зайнятості як
такі, хто шукає роботу, намагається працевлаштовуватися.

Кризовий стан сучасного українського суспільства здебільшого
негативним чином позначається на життєві установки та поведін/
ку молоді. Сьогодні, коли кількість безробітної молоді віком
15–19 років становить близько 40% у містах та 25,2% у сільській
місцевості (від загальної кількості безробітних), молоді громадя/
ни дуже часто стикаються з неможливістю реалізувати свободу
економічного вибору, що притаманна ринковій економіці, яку 
в Україні на 2006 рік визнали офіційно США та інші країни. Особ/
ливо складною є ситуація з працевлаштуванням випускників за/
гальноосвітніх шкіл, ПТУ та вищих освітніх закладів І–ІІ рівнів
акредитації. Хоча, якщо реально оцінювати стан справ у державі
загалом і в м. Києві зокрема, держава втратила систему підготов/
ки кваліфікованих робітничих професій, над чим керівники/ме/
неджери різних сфер діяльності і працюють сьогодні, над тим, як
задовольнити попит на кваліфікованих робітників. Надзвичайно
повільно вирішуються проблеми з працевлаштуванням саме тих
молодих людей, які починають свою трудову діяльність. Дається
взнаки відсутність мотивації роботодавців у складних економіч/
них умовах сьогодення брати на себе тягар формування трудових
навичок у молоді, яка раніше не працювала.

Організаційні структури з працевлаштування та запобігання без/
робіттю серед молоді доповнюють молодіжну інфраструктуру. Треба
зауважити, що наприкінці 80/х — на початку 90/х років ХХ ст. 
у молодіжному середовищі проблеми безробіття, зайнятості лише
окреслювалися, хоча економісти, науковці прогнозували їх ви/
никнення, що не було враховано міністерствами різних профілів,
зокрема освітнього. Державні інститути та заклади державної
влади, покликані пом’якшити негативний вплив безробіття, особ/
ливо серед молоді, ще не зуміли перейти на пошук ефективної уп/
равлінської культури соціального захисту молоді.
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Серед нових форм і методів, які доцільно використовувати в робо/
ті з молоддю у м. Києві, щоб запобігти конфліктам, наведемо такі:

— створення агентств сприяння зайнятості молоді, метою яких 
є забезпечення організаційних, соціальних умов і гарантій для
реалізації прав молоді на працю, посилення її соціального за/
хисту від безробіття, поліпшення матеріального становища;

— працевлаштування учнівської та студентської молоді у віль/
ний від навчання час;

— ініціативи щодо звільнення від оподаткування заробітної
плати учнів, які працювали на громадських роботах і вліт/
ку. В основному це діти, які потребують соціального захис/
ту: сироти, діти багатодітних сімей, які перебувають на облі/
ку в органах внутрішніх справ;

— створення бізнес/шкіл з метою розвитку підприємницької
активності та підвищення конкурентоздатності молоді на
ринку праці;

— проведення ярмарків вакансій для молоді, які мають завер/
шувати навчання у вищих навчальних закладах;

— проведення роботи з профорієнтації молоді (тестування уч/
нів старших класів шкіл для виявлення їхньої професійної
спрямованості; проведення профорієнтаційного дня, протя/
гом якого випускники шкіл зустрічаються з представника/
ми всіх навчальних закладів та підприємств міста; підготов/
ка і поширення матеріалів для практичного використання 
у проведенні профорієнтаційної роботи).

У контексті такого аналізу варто відзначити роботу Київського
міського центру зайнятості. Сьогодні ним значно активізована ро/
бота щодо сприяння зайнятості молоді — організація професійної
підготовки, перепідготовки, пропозиції підходящої роботи, опла/
чувані громадські роботи в період пошуку роботи тощо. У 2005 р.
послугами служби зайнятості скористалися 19,6 тис. молодих ки/
ян (на 9% більше, ніж у 2004 р.), з них 663 чол. — неповнолітні; 
у січні–березні 2006 р. — 8,6 тис. молодих осіб, у тому числі 214
неповнолітніх. Попит на робочу силу у місті позитивно впливає на
рівень працевлаштування молоді (у 2005 — 67,4%, у 2004 — 62,8%).
На вільні та новостворені робочі місця у 2005 р. працевлаштовані
13,2 тис. осіб віком до 28 років, або дві третини від загальної
кількості молодих громадян, які перебували на обліку, що в 1,2 ра/
зи більше, ніж у минулому році, зокрема 148 осіб у віці до 18 років,
а протягом січня–березня поточного року — 4,8 тис. чол., або кож/
на друга молода особа.
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Загалом вивчення проблем та осмислення молодіжної політи/
ки дає можливість назвати кілька шляхів позитивного вирішення
проблем працевлаштування молоді та запобігання конфліктам на
цьому етапі в системі роботи з молоддю у м. Києві. Перший — до/
магатися надання перших робочих місць для молоді у межах вста/
новленої законодавством квоти та відстежувати соціальне станов/
лення цих людей хоча б протягом перших трьох років. Зазначену
роботу спроможні забезпечувати центри соціальних служб для
молоді, заклади освіти, органи з працевлаштування, хоча система
статистичної звітності з цього питання вкрай неврегульована або
майже відсутня.

Другий шлях — більш перспективний, апробований соціальни/
ми службами ФРН — полягає у створенні соціалізованих навчаль/
но/виробничих об’єктів, де молоді люди отримують робоче місце 
і навички цивілізованого виживання в суспільстві. Отже, другий
варіант є більш доцільним і перспективним в умовах сьогодення
України, хоча і потребує значних фінансових затрат.

Має місце ще третій шлях, яким в Україні намагаються вирі/
шувати цю проблему. Це створення додаткових робочих місць для
молоді адміністративно/вольовими рішеннями місцевих органів
виконавчої влади. Але намагання без фінансової компенсації заро/
бітків нав’язати керівництву недержавних підприємств низько/
кваліфіковану робочу силу суперечать логіці здійснюваних в Украї/
ні ринкових реформ. Тому цей шлях є малоефективним і, зрештою,
безперспективним.

Безперечно, вирішення проблем управління у сфері соціального
захисту молоді та запобігання конфліктам пов’язано з ефективним
функціюванням системи органів соціального обслуговування, яке
може надаватись у вигляді як соціальних послуг, так і матеріаль/
ної підтримки. Прийняття Верховною Радою України Закону
«Про соціальні послуги» та низки інших нормативно/правових ак/
тів передбачає участь у підтримці найбільш незахищених катего/
рій громадян недержавних органів.

На важливу роль у впровадженні молодіжної політики, яку
відіграють органи державної влади, що безпосередньо опікуються
проблемами молоді, вже вказувалося. Наприклад, соціальні
служби для молоді органічно їх доповнюють у загальному процесі
здійснення державної молодіжної політики і становлять значну 
й організаційну частину молодіжної інфраструктури. На думку
М. П. Перепилиці, вони є основною ланкою для молодіжної інфра/
структури, що здійснює соціальну роботу з різними категоріями
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дітей і молоді, зокрема надає їм соціальні послуги та допомогу,
тобто перебуває з ними у безпосередньому контакті.

В Україні перші осередки соціальних служб почали створюва/
тися з 1991 р. в Харківській, Луганській, Дніпропетровській, До/
нецькій областях, а також Автономній Республіці Крим. Станом
на 1 січня 2000 р. вже діяло 546 центрів соціальних служб для мо/
лоді (ЦССМ), зокрема й Український державний центр соціаль/
них служб для молоді. Загалом, за планом розвитку ЦССМ перед/
бачається створення 719 таких центрів. За даними офіційного
сайту центрів мережу спеціалізованих формувань становить 1 191
консультативний пункт та безпосередня робота в центрах ССМ.

Наразі сформованою є досить розгалужена нормативна база
діяльності соціальних служб для молоді. Наприклад, як свідчить
аналіз нормативних актів, прийнятих з 1999 по 2006 р. у м. Києві,
практично всі рішення міської, районних рад народних депутатів
соціального спрямування тією чи іншою мірою стосуються органі/
зації роботи ССМ. Вони регламентують загальні напрями діяльнос/
ті соціальних служб для молоді, передусім такі, що стосуються
місцевих бюджетів та програм соціально/економічного розвитку,
а також питань, які мають особливо важливе значення для міста,
району на цей час. Розпорядження міськрайдержадміністрацій
приймаються здебільшого для визначення конкрентної діяль/
ності. Причому деякі з них вказують на досить велику роль ССМ 
в реалізації соціальних заходів.

Центри соціальних служб для молоді проводять різноманітну
соціальну роботу, яка має досить широкий спектр напрямів, що
реалізуються у центрах і які для зручності аналізу об’єднуються 
в комплексні види допомоги — йдеться про соціально/медичну;
психолого/педагогічну; правову; матеріальну (з поділом на речову
та грошову, інформаційну тощо) допомоги.

До соціально/медичної допомоги належить такий вид роботи, як
надання клієнтам ЦССМ первинної консультаційної допомоги за/
лученими медиками/фахівцями (наркологами, венерологами, сек/
сологами) та переадресація клієнтів до відповідних фахівців; допо/
мога спеціалістів дітям/інвалідам у реабілітаційних центрах ССМ,
оздоровлення соціально незахищених верств дітей та молоді.

Психолого/педагогічна допомога містить проведення бесід, лек/
цій, надання педагогічних порад, психолого/корекційної допомоги,
передбачає об’єктом уваги дітей, молодь та їхніх батьків, працівни/
ків органів освіти, педагогічні колективи притулків, реабілітацій/
них центрів, які її потребують.
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Правова допомога — надання консультаційної допомоги різ/
ним категоріям молоді, сім’ям з питань чинного законодавства та
здійснення правового захисту (оформлення документів, адвокат/
ська допомога тощо.

Матеріальна допомога — речова допомога соціально незахище/
ним верствам населення (багатодітним і малозабезпеченим сім’ям,
дітям/сиротам, дітям/інвалідам) одягом, взуттям, продуктами хар/
чування, предметами побуту, а також грошова допомога — виплати
соціально незахищеним дітям, молоді, різним категоріям сімей.

Інформаційна допомога — просвітницько/інформаційна діяль/
ність, що допомагає клієнтам орієнтуватися в тих максимальних
варіантах допомоги, яких потребує та чи інша конкретна особа.

Загалом, можна констатувати, що в Україні поки що є недо/
статнім власний досвід управління і відсутні належні механізми
суспільного контролю за діяльністю органів, які розпоряджають/
ся коштами соціального забезпечення молоді. Кабінет Міністрів
України досить широко залучає досвід розвинутих держав у про/
цесі вирішення низки проблем соціального захисту населення, хо/
ча це не завжди виправдано.

Осмислюючи досвід європейських країн у плані державної по/
літики соціального захисту молоді, цікавою є шведська модель со/
ціальної політики стосовно молоді. Відповідно до неї в центрах 
і на місцях повинні існувати детально розроблені програми соціа/
льного захисту молоді, побудовані на двох ключових принципах:
самозабезпеченні і цільовому захисті. У чому їх суть? Спинимося
на цьому коротко.

Принцип соціального забезпечення. Соціальні подачки не 
в змозі забезпечити серйозне і довгострокове вирішення проблеми
молоді. Тому важливо створити умови, за яких молоді люди та їх/
ні сім’ї зможуть забезпечити себе самі. Важливо усунути пере/
шкоди, що стримують ініціативу і самостійність молоді, її потяг
до самоствердження. Отже, молодь отримує практичні навички,
які дають змогу реалізувати як потреби, так і інтереси.

Принцип цільового захисту. У зв’язку з тим, що одні групи мо/
лоді опинилися в більш скрутному, а інші — в більш ураженому
становищі і не в змозі захистити себе, їм повинен бути забезпече/
ний гарантований мінімум зарплати, послуг тощо. Це стосується
насамперед молодих інвалідів, молодих матерів (особливо непов/
нолітніх), сиріт. Багато з них перебувають на межі виживання і по/
требують допомоги. Саме таким чином суспільство реалізує цільо/
вий захист молоді, яка його потребує.
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До речі, для усвідомлення всієї конструкції ДМП, що здійсню/
ється в Україні, підхід з точки зору теорії і практики соціального
проектування видається найпродуктивнішим. Проективне мис/
лення стає базовим у сфері управління соціальними процесами на
макро/ та мікрорівнях, а робота за проектами дедалі ширше упро/
ваджується у світову практику соціальних перетворень.

Ключевые слова: социальная защита молодежи, демократизация уп9
равленческой деятельности, направления государственной социальной
помощи, психолого9педагогическая помощь, социально9медицинская по9
мощь, правовая помощь, материальная и информационная помощь.

Key words: youth social protection, management democracy, social and po9
litical activity direction, psychological and pedagogical assistance, social and
medical assistance, legal assistance, financial and informational assistance.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФІЗКУЛЬТУРНО9СПОРТИВНОГО
СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

В статье рассмотрена проблема физкультурно9спортивного
сопровождения и обучения студентов с физическими особеннос9
тями. Описаны инновационные подходы усовершенствования си9
стемы физического воспитания.

Physical training of students with special needs is an unexplored
area in higher education system. In order to study this field the follow9
ing methodology is offered: research of physical training and sports
influence on students with special needs and forms of introducing
physical and athletic accommodation at the University «Ukraine».

Постановка проблеми. За даними ВООЗ, на початок ХХІ ст.
10% населення земної кулі становлять люди з особливими потре/
бами, 100 млн з них — це діти/інваліди. В Україні наразі нарахо/
вуються понад 2,8 млн інвалідів, що дорівнює 5,4% населення.

Відповідно до Конституції України та цілої низки законодавчих
актів, наша держава повинна забезпечувати людям з особливими по/
требами, відповідно до їхніх побажань і інтересів, доступність та без/
оплатність освіти у державних і недержавних навчальних закладах
на рівні, що відповідає індивідуальним здібностям та можливостям.
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Фізичне виховання молоді у вищих навчальних закладах — не/
від’ємна частина системи освіти, складова гуманітарного вихован/
ня, умова оптимізації фізичного та психічного стану, фізичного
розвитку особистості, підготовка до умов життєдіяльності. Органи
влади надають програмного значення питанням розвитку фізично/
го виховання і спорту, розглядаючи їх як найбільш економічно ви/
гідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнен/
ня генофонду і вирішення інших соціальних проблем. Достатньо
згадати базові положення Концепції національного виховання: ба/
зову навчальну програму для вищих закладів освіти України «Фі/
зичне виховання», цільову комплексну програму «Фізичне вихо/
вання — здоров’я нації», Державну національну програму «Освіта»
(Україна ХХІ ст.), положення законів України «Про фізичну куль/
туру і спорт», «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про
державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості насе/
лення України, «Концепцію фізичного виховання в системі освіти
України» (23.04.97 р.), Державні стандарти освіти, «Державні ви/
моги до навчальних програм з фізичного виховання в системі осві/
ти» (7.08.98 р.), проект «Національної доктрини розвитку освіти
України у ХХІ ст.» (жовтень 2001 р.). Основним документом, що
регламентує ставлення у країні до фізичного виховання та спорту, 
є Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня
1993 р., який визначає загальні правові, соціальні, економічні 
й організаційні основи фізичного виховання і спорту в Україні.

Не менш важливим документом у галузі фізичного виховання 
і спорту, специфічним з огляду на його внутрішньовузівське за/
стосування, є базова навчальна програма «Фізичне виховання»
(1998) для вищих закладів освіти України Ш і IV рівнів акреди/
тації. Вона декларує введення обов’язкових навчальних занять 
з фізичного виховання в обсязі не менше чотирьох годин на тиж/
день протягом усього періоду навчання студентів.

Наразі навчання людей з особливими потребами у вищих на/
вчальних закладах ВНЗ стає однією з умов інтеграції їх у суспіль/
ство [6; 7]. Однак якісне навчання молоді з особливими потребами
залежить не тільки від втілення сучасних технологій у навчальний
процес ВНЗ, але й від середовища, в якому студенти з особливими
потребами почувалися б комфортно. В Університеті «Україна» інте/
гроване студентське середовище — це соціально/психологічний фе/
номен, метою якого є сприяння соціалізації особистості, піднесення
рівня якості її життя, наповнювання її новим змістом, емоціями, що
зумовлює рівноцінне спілкування, навчання, розваги, відпочинок
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та інші форми нормального життя і студентів з особливими потре/
бами, і студентів, які не мають вад і захворювань.

В Університеті «Україна» разом із філіями навчається близько
45 тис. студентів, з них 1 835 студенти з особливими потребами,
що становить 4,5% їх загальної кількості. У базовій структурі
Університету «Україна» (м. Київ) загальна кількість студентів
10 110 осіб, з них 805 — студенти з особливими потребами, або 8%
загальної кількості студентської молоді.

Однією з найважливіших складових соціальної та психічної
адаптації до навчання у ВНЗ студентів з особливими потребами 
є фізичне виховання та спортивна діяльність, які максимально
відволікають їх від своїх вад і захворювань, проблем у процесі на/
вчання в інтегрованих групах.

Використання різноманітних форм фізичного виховання і спорту
для студентів з особливими потребами є надзвичайно ефективним
для досягнення безпосереднього оздоровчого ефекту, підвищення
інтелектуальної та фізичної працездатності, пізнання можливостей
власного організму, боротьби зі шкідливими звичками, організації
корисного і цікавого дозвілля, формування стійкого мотиву та по/
треби в систематичних, самостійних заняттях фізичними вправами
різного спрямування.

На жаль, реальні факти яскраво засвідчують, що теоретичні 
й методичні засади фізичного виховання студентів з особливими
потребами, внаслідок слабкої матеріально/технічної бази, надто
важко пробивають собі шлях, щоб посісти гідне місце в навчаль/
ній програмі з фізичного виховання. Ще й сьогодні заняття з фі/
зичного виховання у сучасних ВНЗ не вирізняються ані змістов/
ністю, ані оригінальністю, ані глибиною. Закономірно, що вони
не можуть зацікавити молодь, виробити в неї бажання та мотива/
цію займатися фізичною культурою та спортом самостійно, орієн/
тувати на здоровий спосіб життя. Навпаки, зростає прагнення
будь/якими шляхами уникнути таких занять.

Беззаперечно, мета фізичного виховання у ВНЗ — формування
фізичної культури молоді, створення умов для загальнонаукової та
професійної підготовки студентів, накопичення інтелектуального,
творчого та культурного потенціалу держави. Але сьогодення ви/
магає поставити питання таким чином, щоб для студента з особли/
вими потребами головним стало не стільки бажання уникнати 
занять з фізичного виховання, скільки застосувати вміння та навич/
ки задля раціонального використання засобів фізичної культури 
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і спорту, свідомо поставитись до власного здоров’я, сформувати
стійкі мотиви та потреби у систематичних, самостійних заняттях
фізичними вправами різного спрямування.

Мета роботи: науково/експериментальне обґрунтування сис/
теми фізкультурно/спортивного супроводу навчання студентів 
з особливими потребами протягом навчання у ВНЗ.

Методологія дослідження. Досягнення мети передбачено роз/
роблення науково/теоретичних положень, що пояснюють суть уп/
равління фізичним станом людини з особливими потребами, його
компонентів, зв’язків, відношень, розкривають основи його роз/
витку і функціювання в системі фізичного виховання. Теоретична
концепція базувалася на основі збирання й обробки первинного
матеріалу (експериментальних методів) та їх інтерпретації, яка
містить сукупність методів, підходів, методичних прийомів, тоб/
то: аналіз, синтез, абстрагування, індукцію, дедукцію, пояснен/
ня, узагальнення тощо.

Фізичне виховання — це складне, організоване явище, цілісна
система, тому основою його інтегративного пізнання було обрано
системний підхід, методологічним підґрунтям якого є категорія
«цілого». З точки зору системного підходу ми розглядали також сис/
теми: стан — середовище, фізичний стан — фізичне виховання, сту/
дент з особливими потребами — викладач фізичного виховання.

У комплексі дослідницьких підходів були використані методи
моделювання та прогнозування. Об’єктами моделювання були по/
казники фізичного стану студентів з особливими потребами, спів/
відношення між ними та їх структура. Теоретичне прогнозування
використовувалося для визначення вірогідності змін досліджува/
них явищ, тобто показників фізичного стану під впливом запро/
грамованих засобів у перспективі.

Методи отримання первинної інформації містили: теоретичний
аналіз і обґрунтування даних спеціальної літератури та докумен/
тальних матеріалів; опитування (бесіди, анкетування); педаго/
гічні спостереження, експериментальні методи та методи матема/
тичної статистики.

Результати дослідження. Фізкультурно/спортивний супровід
навчання студентів з особливими потребами розроблено кафедрою
фізичного виховання та спортивним клубом Університету «Ук/
раїна» [1; 2; 4; 5].

Структура фізкультурно/спортивного супроводу складається 
з трьох взаємопов’язаних розділів: фізичне виховання та спорт,
фізкультурна освіта, і науково/дослідна робота (рис.).

Розділ V Теорія і практика реабілітації та соціального 
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У І розділі «Фізичне виховання та спорт» визначаються фізич/
на підготовленість і психофізичні характеристики студентів 
з особливими потребами. На основі обстеження складових особис/
тості студента та рівня його фізичної підготовленості формуються
групи для занять фізичним вихованням за трьома напрямами:

1) заняття у групах загальної фізичної підготовки, оздоровчого
плавання та аквааеробіки;

2) заняття в спортивних секціях;
3) заняття в системі «Інваспорт».
Для кожної з цих груп проводиться диференціація засобів і ме/

тодів фізичного виховання з урахуванням нозології студента. При
цьому розробляються моделі занять з метою формування основ/
них рухових умінь і навичок, послаблення наслідків функціо/
нальних обмежень і вад фізичного розвитку, сприяння підвищен/
ню розумової працездатності.

За порадами студентів, в Університеті «Україна» відкриті спор/
тивні секції: з легкої атлетики, плавання, боротьби, настільного тені/
су, шахів, шашок, волейболу, баскетболу, футболу, спортивних тан/
ців, атлетичної гімнастики, аеробіки, бойового гопаку (табл.).

Заняття починаються з оперативного контролю за станом здо/
ров’я та фізичною працездатністю студентів з особливими потре/
бами для обрання однієї з варіативних програм фізичного вихо/
вання чи спортивного тренування. Під час індивідуальної роботи
у студентів формується впевненість у собі, у своїх силах, бажання
самостійно займатися фізичним самовдосконаленням, додержу/
вати здоровий спосіб життя.

Обстеження рівня фізичної підготовленості студентів з особли/
вими потребами проводиться 1–2 рази на семестр. При цьому ви/
значаються антропометричні характеристики, показники функції
зовнішнього дихання, серцево/судинної системи, вестибулярного
апарату, психофізичні якості. Таке обстеження допомагає коригу/
вати програми занять з фізичного виховання чи спортивного трену/
вання залежно від динаміки фізичного розвитку та рівня фізичної
підготовленості студентів. Студенти з особливими потребами беруть
участь у вже традиційних спартакіадах Університету з таких видів
спорту, як плавання, шахи, настільний теніс, легка атлетика.

Аналіз підсумкових протоколів Всесвітніх Універсіад, Паралім/
піських та Дефлімпійських ігор за участю збірної команди України
показав, що Україна є одним із лідерів у світовому студентському та
інвалідному спорті. На досить високому організаційному рівні про/
водяться й національні змагання серед студентів і спортсменів/ін/
валідів [3].
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В Університеті «Україна» навчаються чемпіони Паралімпій/
ських та Дефлімпійських ігор, чемпіони світу, Європи з різних ви/
дів спорту.

У 2004 р. Університет «Україна» запропонував розвиток нового
напряму студентського спортивного руху — Всеукраїнські спор/
тивні ігри серед студентів/інвалідів. Пропозиція була підтримана
на державному рівні: Міністерством освіти та науки України,
Національним комітетом спорту інвалідів України, Спортивною
студентською спілкою України, Українським центром з фізичної

захисту молоді з вадами здоров’я Розділ V

Перелік видів спорту для студентів спортивних навчальних
груп Університету «Україна» на 2006/2007 навчальний рік

№
з/п

Вид спорту Відвідувачі Кількість
годин на

групу

Всього
годин 
на вид
спорту

Групи
спортивно/
го вдоско/
налення

Студенти
з особли/
вими по/
требами

1 Атлетична гімнастика + + 240 240

2 Аеробіка + + 240 240

3 Баскетбол (ч., ж.) + + 240 240

4 Боротьба + 480 720

+ 240

5 Бокс + 240 240

6 Волейбол (ч., ж.) + + 240 480

+ + 240

7 Бойовий гопак + 240 240

8 Настільний теніс + 240 480

+ 240

9 Плавання + 240 480

+ 240

10 Спортивні танці + 240 480

+ 240

11 Футбол + 240 480

+ 240

12 Легка атлетика + + 240 240

13 Шахи, шашки + + 240 240

Всього 15 15/5 4 800 4 800 / 
1 200
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культури і спорту інвалідів та Всеукраїнською громадською орга/
нізацією студентів/інвалідів «Гаудеамус».

Отже, починаючи з 2004 року, стартували Всеукраїнські спор/
тивні ігри серед студентів/інвалідів, в яких беруть участь студен/
ти всіх ВНЗ країни з вадами зору, слуху та ураженнями опорно/
рухового апарату.

Змагання проходять на спортивній базі Національного центру
паралімпійської та дефлімпійської підготовки і реабілітації інва/
лідів у Євпаторії. Щорічно близько сотні спортсменів з особливи/
ми потребами змагаються за нагороди та водночас залучаються до
здорового способу життя, відчувають себе повноцінними членами
суспільства.

Ініціатива Університету «Україна» про започаткування Все/
світніх спортивних ігор серед студентів/інвалідів підтримана
Міжнародною федерацією студентського спорту (FISU).

Другий розділ «Фізкультурна освіта» для студентів з особливи/
ми потребами набуває все більшої значущості. Завдяки обраним
формам подання (лекції, семінари, практичні заняття, консульта/
ції, зустрічі з видатними спортсменами, фахівцями в галузі фізичної
культури та спорту) системи знань про фізичну культуру і спорт,
студенти з особливими потребами усвідомлюють потребу у постій/
них заняттях фізичними вправами і додержанні здорового спосо/
бу життя, що сприяє підвищенню інтелектуальної працездатності
у подальшій професійній діяльності, а талановиті студенти залу/
чаються до активних занять окремими видами спорту і беруть
участь у змаганнях різного рівня.

Третій розділ «Науково/дослідна робота». До науково/дослід/
ної роботи залучаються активні студенти — члени студентського
навчально/науково/виробничого підрозділу «Олімпія» (СННВП
«Олімпія») кафедри фізичного виховання та спортивного клубу
Університету «Україна». Члени СННВП «Олімпія» набувають
знань та умінь щодо наукової діяльності у фізичному вихованні,
беруть участь у наукових дослідженнях кафедри, виступають з до/
повідями на наукових конференціях різного рівня.

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна ствер/
джувати, що фізкультурно/спортивний супровід навчання студен/
тів з особливими потребами у сучасному ВНЗ є інноваційним під/
ходом до вдосконалення системи фізичного виховання, але окремі
його складові потребують подальшого глибокого вивчання.
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ДО ПРИРОДИ АГРЕСИВНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
(НА ПРИКЛАДІ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ 13–16 РОКІВ, 
ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В РІЗНИХ ВИДАХ СПОРТУ)

Статья посвящена природе агрессивности учащейся молоде9
жи (на примере юных спортсменов 13–16 лет, которые специа9
лизируются в различных видах спорта). Проанализировано вли9
яние тренировочных нагрузок различной направленности на
формирование агрессивности юных спортсменов по данным ис9
следований индивидуально9типологических особенностей выс9
шей нервной деятельности.

To the nature of the aggressive studying young people (exаmpli9
fied by young sportsmen aged 13–16 specializing in different kinds of
sport). The author of the article analyses the influence of the training
loads of different directions on forming the young sportsmen’s aggre9
ssiveness according to the research of the individual9technological pe9
culiarities of the highest nerve activity.

Загальновідомо, що фізична культура і спорт в нашій державі
стають все більш активнішим фактором у боротьбі за здоров’я лю/
дей, особливо учнівської і студентської молоді, створюють важливі
умови для всебічного гармонійного розвитку нації. У Законі Украї/
ни «Про фізичну культуру і спорт» (від 03.02. 2005 р. № 2416/IV) на/
голошено, що «фізична культура — складова частина загальної
культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, гар/
монійний розвиток, підвищення фізичних, морально/вольових та
інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного форму/
вання її особистості». Зазначимо, що всебічний розвиток людини,
як особистості найчастіше розглядається авторами [1; 2] як ідеал
фізичної, моральної, естетичної й інтелектуальної досконалості. 
У системі дитячо/юнацького спорту під гармонійним розвитком осо/
бистості розуміють таке [13]: формування соціальних (накопичення
знань, умінь, навичок, цінностей у збереженні індивідуального здо/
ров’я тощо) і особистісних (характер, емоції, почуття, мотивації
тощо) якостей, всебічний розвиток фізичних якостей (сили, швид/
кості, витривалості, гнучкості, спритності) та духовний розвиток
(розвиток свідомості, світорозуміння, моральність).
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Незважаючи на той факт, що фізична культура є одним зі скла/
дових елементів гармонійного розвитку особистості, створює фун/
дамент для формування духовних та індивідуальних якостей
спортсменів, визначає їх життєву позицію тощо, останнім часом
збільшилася кількість публікацій [16; 18, С. 6], в яких автори вка/
зують, що фізичне самовдосконалення особистості засобами фіз/
культурно/спортивної діяльності нерідко призводить до прояву
агресивності, яка має місце не лише на змаганнях різного ґатун/
ку, але й також у сім’ї, побуті, спортивному колективі тощо.

Вивчення емоційної сфери особистості (насамперед природи агре/
сивності) є предметом численних досліджень не лише психологів, 
а й фізіологів, біохіміків, філософів, соціологів, валеологів та фахів/
ців у галузі фізичної культури та спорту. Більшість авторів вважає,
що причини агресії (природженої, набутої чи інструментальної) пояс/
нюють три основні теорії [8, 5, 3]. Перша теорія — це теорія агресії,
що розуміється як інстинкт (природна якість), найбільш часто асо/
ціюється з іменем Зігмунда Фрейда, пов’язує агресивність з такими
факторами, як спадковість, біохімія крові (на агресивність людини
і тварини впливає вміст у крові чоловічого статевого гормону тес/
тостерону [7, 9]) та типологічні властивості вищої нервової діяль/
ності. Друга — це теорія фрустрації (від лат. frustratio — невдача)
розглядає агресивність як наслідок глибоких розбіжностей між
рівнем потреб і рівнем реальних досягнень індивіда. Інакше кажу/
чи — це той психологічний стан, який може виникнути внаслідок
незадоволення власною професією, працею, творчим пошуком то/
що, а також тоді, коли людина через певніх обставини не може до/
сягти бажаної мети в житті у контексті самореалізації себе як осо/
бистості. І зрештою, третя теорія — це теорія соціального навчання,
яка розглядає агресію як поведінку, набуту шляхом навчання.

Виходячи з викладеного, було поставлено таку мету досліджен/
ня: виявити специфічність дії тренувальних навантажень різної
спрямованості (на прикладі занять видами спорту циклічного та
ациклічного характеру) на формування агресивності спортсменів/
підлітків за даними досліджень сили нервових процесів — як го/
ловної складової, що характеризує типологічні властивості вищої
нервової діяльності.

Методи та організація дослідження:
— аналіз наукової та науково/методичної літератури з проблем

формування духовних і особистісних якостей спортсменів;
— психофізіологічні дослідження: визначення сили нервових

процесів (працездатності головного мозку) за методикою 
В. Д. Небиліцина у модифікації Н. М. Пейсахова [12];
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— психолого/педагогічне тестування: дослідження агресивнос/
ті спортсменів за модифікованим тестом Розенцвейга [11];

— лікарсько/педагогічні спостереження протягом багаторічно/
го періоду підготовки спортсменів, а також аналіз інфор/
мації за даними опитування вчителів і вихователів училища
фізичної культури про формування у спортсменів духовних
та особистісних якостей (агресивності);

— методи математичної статистики [10].
Дослідження проводилися на базі Броварського вищого учили/

ща фізичної культури та загальноосвітньої школи № 9 м. Бровари
(Київська обл.). Під нашим спостереженням перебували юні
спортсмени 13–16 років (147 осіб), які займалися такими видами
спорту: плаванням, легкою атлетикою (біг на короткі і середні від/
стані, стрибки у висоту і довжину, штовхання ядра, метання диску),
велосипедним і лижним спортом, боксом та вільною боротьбою, які
мали спортивний стаж занять від 1 до 5 років і спортивну кваліфіка/
цію від II спортивного розряду до кандидата в майстри спорту. Конт/
рольну групу становили 30 практично здорових учнів загальноос/
вітньої школи того самого віку, які не займалися спортом.

Проведення психофізіологічних досліджень. Дослідження про/
водилися у кабінеті психофізіологічного контролю. Задля забезпе/
чення високої діагностичної валідності методів психофізіологічного
обстеження спортсменів ми дотримувалися таких правил:

— тестування виконувалося у першій половині дня не раніше
ніж через 2 години після вживання їжі;

— за один–два дні до проведення обстеження спортсмену пропо/
нувалося зменшити фізичні навантаження за обсягом та ін/
тенсивністю на 50%, не вживати тонізуючих і заспокійливих
фармакологічних препаратів, а в день тестування — міцного
чаю чи кави;

— для отримання достовірних даних потрібно проводити при/
наймні два–три індивідуальні обстеження;

— достовірними є ті дані, після обробки яких методом матема/
тичної статистики коефіцієнт варіативності (V) не переви/
щуватиме 10%, тобто коли вибірка вважатиметься однорід/
ною [10].

Дослідження сили нервових процесів (СНП) за допомогою ви/
значення простої рухової реакції проводяться так: досліджуваний
перебуває в звукоізольованій кімнаті у руці тримає спеціальний
циліндр із стоп/кнопкою (ключем), на голові навушники. З іншої
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кімнати (у разі неможливості цього — на відстані 5–6 м від спортс/
мена) експериментатор надає йому відповідні інструкції, через де/
який час подається звук частотою 1 000 Гц, тривалістю 200 мс 
у такій послідовності: 40, 60, 80, 100 і 120 дБ. Інтервал між сигна/
лами 10 с. Проводяться 13 замірів латентних періодів рухових ре/
акцій (3 тренувальних і 10 основних). Для масового обстеження
застосувалися лише дві крайні інтенсивності діапазону звуку —
40 і 120 дБ. Генерація звуку з одночасною його реєстрацією прово/
дилася за допомогою електроміорефлексометра «ЕМР/01».

Оцінка СНП проводилася за значенням показника характеру
нахилу кривої (ХНК/2) за двома інтенсивностями звука, який ви/
значається за формулою:

де⎯X40,⎯X120 — середнє арифметичне значення часу реакції на звук
інтенсивністю відповідно 40 і 120 дБ, мс.

Психолого/педагогічне тестування також проводилось у кабі/
неті психофізіологічного контролю і само по собі було анонімним.
Оцінка агресивності як риси особистості, що виявляється в більш/
менш постійному ворожому ставленні до людей, тварин, предме/
тів природи і матеріальної культури, схильність до їх руйнування
та неспровокованим агресивним вчинкам [11], проводилася за за/
пропонованим нами індексом якості агресивності (IЯA): кількість
агресивних реакцій поділена на кількість неагресивних. Серед/
ньостатистична кількісно/якісна оцінка стану агресивності інди/
відів визначалася за таким ключем:

— до 0,5 бала — низький рівень агресивності (або агресивність
відсутня);

— від 0,6 до 1,2 — агресивність у «нормі» (умовно);
— від 1,3 і більше — високий рівень агресивності.
При плануванні проведення порівняльного аналізу основних

психофізіологічних показників, що характеризують індивідуаль/
но/типологічні особливості ВНД, з показниками, що, відповідно,
характеризують особистісні якості людини (як, наприклад, якість
агресивності), ми виходили з положення про єдність психічної 
і нервової діяльності, на спільність яких вказував ще І. М. Сєче/
нов [14], а академік Б. М. Теплов [15] зробив висновок, що «влас/
тивості нервової системи накладають глибокий відбиток на пси/
хічний стан людини та її поведінку».

40

120

ХНК/2 ,
X

X
=
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Результати досліджень та їх обговорення. У процесі проведе/
них досліджень знаходимо, що спортсмени з видів спорту на витри/
валість (група I) (згідно з класифікацією видів спорту за О. Г. Дем/
бо [4]) з достовірною вірогідністю (Р < 0,05) відрізняються від
спортсменів із видів спорту, які переважно розвивають якості си/
ли і швидкості (група II). Згідно з оцінкою якості агресивності
(табл.) бігуни (800, 1 500, 3 000 і 5 000 м), плавці, лижники та ве/
лосипедисти мають низький рівень агресивності (середньостатис/
тичні значення IЯA становили 0,1–0,4 бала). Відповідно високий
ступінь агресивності, як і потрібно було б очікувати, спостеріга/
ється у борців та боксерів (Р < 0,001), а також у легкоатлетів, які
спеціалізуються у спринтерському бігу (100, 200 м), стрибках у ви/
соту і довжину, штовханню ядра й метанні диска (Р < 0,001) по/
рівняно як з контрольною групою, так і особливо зі спортсменами
з видів спорту на витривалість. Зазначимо, що учні загальноосвіт/
ньої школи, які не займаються спортом, подібно до представників
I групи, мають також низький рівень агресивності.

Як видно з таблиці, внаслідок проведених психофізіологічних
досліджень, спрямованих на вивчення індивідуально/типологічних
особливостей ВНД (за даними реєстрації показника ХНК/2, що ха/
рактеризує силу нервових процесів), установлено, що спортсмени,
тренувальний процес яких спрямований переважно на розвиток
швидкісно/силових якостей, а виконання специфічної для цього
виду спорту роботи пов’язано з включенням механізмів анаеробної
лактатної (гліколітичної) енергопродукції мають збудливу (високо/
чутливу) і слабку нервову систему і, як наслідок, менший латент/
ний період (ЛП) рухових реакцій на звук різної інтенсивності (особ/
ливо на звук 40 дБ), показник ХНК/2 є невисоким (від 1,20 до 1,35).
У представників виду спорту на витривалість, аеробна система
енергопродукції яких є метаболічною основою прояву аеробної вит/
ривалості, відношення ЛП часу реакції на слабкий звук більше,
ніж у представників швидкісно/силових видів спорту, а тому показ/
ник ХНК/2 є високим і перебуває в межах 1,45–1,60 і більше.

Статистична обробка матеріалу психофізіологічних досліджень
показала таке: при порівнянні абсолютних величин ХНК/2 двох
груп спортсменів різної тренувальної спрямованості виявлено, що
різниця між ними є ймовірно достовірною (Р < 0,05); достовірною
(на 0,1% рівні значущості) є різниця у величинах цього показника
між спортсменами швидкісно/силових видів спорту і учнями/не/
спортсменами; не знайдено відмінностей (Р > 0,05) між контроль/
ною групою і групою видів спорту на витривалість.
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Результати лонгітудинальних (динамічних) досліджень, де
один і той самий обстежуваний бере участь у повторних (протягом
багатьох років) обстеженнях, показали, що між показниками
ХНК/2 і спрямованістю тренувального процесу наявний високий
ступінь взаємозв’язку, що, у свою чергу, вказує на те, що назва/
ний показник є генетично детермінований. Не випадково щойно
висвітлений факт надав нам змогу розробити модельну характерис/
тику показників психофізіологічного тестування для проведення
відбору перспективних підлітків для занять різними видами спор/
ту [17]. Більше того, як це видно з наведеної таблиці, між показ/
никами ХНК/2 та IЯA спостерігається переважно негативний ко/
реляційний зв’язок, тобто коли меншим значенням величини
ХНК/2 відповідають більші значення показника IЯA (агресив/
ність більша) і, навпаки, більшим величинам ХНК/2 відповідають
менші значення IЯA (агресивність менша).

Для того, щоб переконатися у тому, що спортсмени не лише
конкретного виду спорту, а й також й видів спорту різної трену/
вальної спрямованості (швидкісно/силових видів спорту та видів
спорту на витривалість) характеризуються певними, властивими
лише для них якостями особистості та психофізіологічними функ/
ціями, ми зробили спробу проаналізувати характер цих змін 
у спортсменів двох груп: одна група — види спорту на витривалість,
друга — швидкісно/силові види спорту. Результати порівняльного
аналізу показано на рисунку, з якого видно, що показники юних
спортсменів видів спорту на витривалість [легка атлетика (біг на се/
редні та довгі дистанції), плавання, вірогідністю на високому (0,1%)
рівні статистичної значущості (при Р < 0,001) відрізнялися від ана/
логічних показників, які були зареєстровані у представників видів
спорту, що переважно розвивають швидкісно/силові якості [види
єдиноборств (бокс, вільна боротьба), легка атлетика (біг на короткі
дистанції, стрибки, штовхання ядра і метання диска)], а саме: висо/
кі показники ІЯА (2,5 ± 0,18) і низькі ХНК/2 (1,26 ± 0,027) мали
спортсмени групи ІІ і, відповідно, низькі показники ІЯА (0,3 ± 0,03)
і високі ХНК/2 (1,52 ± 0,045) — спортсмени І групи. Це означає,
що спортсмени/підлітки, які представляють швидкісно/силові ви/
ди спорту, більш агресивні, ніж їх однолітки — спортсмени видів
спорту на витривалість.

Висновки

1. Специфіка видів спорту зумовлює різний прояв агресивності
юних спортсменів. За даними тесту Розенцвейга високий рівень
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агресивності спостерігається у представників тих видів спорту,
які переважно розвивають швидкісно/силові якості, переважно
характеризуються ациклічністю роботи, а за потужністю самої
роботи у тренувальному процесі належать до видів спорту (згідно
з класифікацією видів спорту за О. Г. Дембо), які здебільшого мають
максимальну та субмаксимальну потужність роботи. У більшості
з них (особливо спортсменів видів єдиноборства) з придбанням од/
них, так потрібних для досягнення високих спортивних результа/
тів, психічних якостей (сміливість, наполегливість, цілеспрямо/
ваність, воля до перемоги тощо) спостерігається «втрата» інших
(як, наприклад, добросердечності).

2. Визначення сили/чутливості нервової системи за даними ре/
єстрації психофізіологічного показника ХНК/2 (характеристику
нахилів кривої за двома інтенсивностями звуку), на нашу думку,
може бути одним із прогностичних показників у визначенні
схильності до агресії.
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3. Нерівномірність розвитку особистісних якостей ( як, наприк/
лад, агресивності) юних спортсменів під впливом тренувальних
навантажень різної спрямованості визначає необхідність корекції
тренувального процесу через використання засобів виховної робо/
ти, які повинні бути гарантом у досягненні гармонії духовного та
фізичного через гармонійний розвиток особистості.

Подальші дослідження в цьому напрямі потрібно спрямувати на
поглиблене вивчення характеру зміни особистісних якостей спорт/
сменів/підлітків під впливом занять спортом різної тренувальної
спрямованості.
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УДК 316.34 
В. М. Шиян

МЕТОДИ РЕСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ У ПРАКТИЦІ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ

ПРАВОПОРУШНИКАМИ

В статье рассмотрены особенности социальной работы с ма9
лолетними правонарушителями, а также их социально9педаго9
гической реабилитации.

The article reviews specifics of social work with juvenile offenders
and their social and pedagogical rehabilitation.

На рубежі ХХ–ХХІ ст. злочинність стала однією з найгостріших
проблем внутрішнього розвитку в усіх країнах світу незалежно від
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їх економічного і політичного статусу. Її зростання зафіксовано не
тільки там, де економіка опинилася у глибокій кризі, але й у дос/
татньо благополучних державах Західної Європи та Америки.

За останні роки кримінологами виявлено низку тенденцій у роз/
витку злочинності, що свідчать про її суттєве якісне переродження.
По/перше, збільшилася кількість заздалегідь підготовлених зло/
чинів, що характеризуються особливою зухвалістю, витонченістю,
жорстокістю. По/друге, збільшилася кількість злочинів, скоєних
представниками так званих груп ризику: алкоголіками, наркома/
нами тощо. По/третє, зросла кількість злочинів, позбавлених мо/
тиву, що зовні виглядають безглуздими. По/четверте, значно змі/
нилася соціально/психологічна характеристика осіб, які скоюють
злочин. Крім того, викликають тривогу значні зміни у віковому
складі злочинних елементів. Із року в рік в Україні зростає кіль/
кість злочинів, скоєних неповнолітніми, що переростає у значну
суспільну проблему.

За статистичними даними, кожен четвертий злочин в Україні
зчинений неповнолітнім. Щоденно підлітками скоюється 104 зло/
чини, зокрема одне вбивство або тяжке тілесне ушкодження, 8 гра/
бежів, 2 розбійних напади, 26 крадіжок. За даними Державного де/
партаменту України з питань виконання покарань, криміногенний
та соціально/демографічний склад неповнолітніх засуджених, які
відбувають покарання в місцях позбавлення волі, є досить склад/
ним. Понад половину з них засуджені за розкрадання та крадіжки,
кожен четвертий — за розбій чи пограбування, практично кожен
десятий — за нанесення тяжких тілесних ушкоджень або вбивство.
При цьому 13% засуджених віком 14–16 років; 28% — 16–17 років
та 39% — 17–18 років.

Майже кожного третього неповнолітнього, який перебуває 
у виховних колоніях, засуджено на термін від одного до трьох років
позбавлення волі, половину — від 3 до 5 років і майже 18% — понад
5 років.

Разом з тим, заклади соціальної ізоляції неповнолітніх не вико/
нують своїх основних функцій — виховання і перевиховання непов/
нолітніх правопорушників. І тому у певній категорії справ можли/
вим було б завершення їх шляхом примирення між неповнолітнім
правопорушником та потерпілим. Але це питання фактично не ви/
рішується, оскільки відсутні відповідні механізми, немає належ/
ної правової бази, кваліфікованих у цьому напрямі працівників,
досвіду примирення, заважають також стереотипи представників
кримінального судочинства. Узагалі це питання вивчається 
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ювенальною юстицією. Отже, йдеться про заходи, спрямовані на від/
новлення попереднього (нормального) стану жертви, суспільного
порядку та суспільних відносин, порушених унаслідок скоєння зло/
чину, інакше кажучи, відновне правосуддя, яке передбачає безпосе/
реднє подолання (компенсацію) конкретних наслідків правопору/
шення самим правопорушником. Найчастіше відновне правосуддя
застосовується стосовно підлітків і молодих людей, які здійснили
делінквентні вчинки та злочини різного ступеня тяжкості [3].

Відновне (реституційне) правосуддя сьогодні є світовим рухом за
переорієнтацію кримінального правосуддя з покарання злочинця
на подолання ним конкретних наслідків своїх протиправних дій 
і на попередження скоєння ним нових злочинів. Джерела відновно/
го правосуддя як концепції підходить до природних, суспільних за/
собів вирішення конфліктів, спрямованих на примирення сторін 
і передбачаючих відновні процедури. Сенс відновного (реститу/
ційного) правосуддя полягає в тому, щоб змінити наявну систему
відносин між постраждалим і злочинцем, дати їм можливість са/
мостійно вирішити конфлікт. Увага приділяється не покаранню,
а примиренню сторін та відшкодуванню збитку. Центральним еле/
ментом реституційної технології є посередництво [mediation] — як
спеціально організована процедура налагоджена на примирення.
Це актуальне питання для України, оскільки стан підліткової
злочинності в Україні викликає глибоку занепокоєність та зумов/
лює потребу у пошуку нових засобів її попередження, вжиття до/
даткових заходів з боку державних органів і громадськості, які 
б сприяли поступовому скороченню злочинних проявів у середо/
вищі неповнолітніх. Упродовж останніх років ідея відновного
правосуддя завойовує дедалі більшу увагу представників громад/
ськості України. Наразі є ціла низка громадських організацій, які
прямо чи опосередковано впроваджують ідеї відновного правосуддя
у своїй діяльності. Усе більше вивчаються й упроваджуються мето/
ди реституційного правосуддя у соціальній роботі з делінквентною
молоддю.

Соціальна робота з молодими правопорушниками — це насам/
перед процес їхньої соціально/педагогічної реабілітації. Специ/
фічними особливостями такого процесу є максимальне сприяння
ресоціалізації особистості дитини, а також спрямованість на по/
вернення підлітку тієї природної сутності, створення відносин,
які сприятимуть подоланню відчуженості індивіда від родини 
й школи, а також надання медико/соціальної й психолого/педаго/
гічної допомоги та підтримки, захисту прав молодої особи [2].
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За останні роки широким колом науковців вивчається питання
щодо можливості та доцільності впровадження в Україні методів
реституційного правосуддя та використання їх на практиці. Методи
реституційного правосуддя неповнолітніх містить виховно/профі/
лактичну діяльність, що здійснюється загальноосвітніми навчаль/
ними закладами, соціально/педагогічними центрами, психологіч/
ними консультаціями, службами довіри, центрами педагогічної
реабілітації тощо.

Відновне правосуддя наразі є світовим рухом за переорієнтацію
кримінального правосуддя з покарання злочинця на подолання ним
конкретних наслідків своїх протиправних дій та на попередження
скоєння ним нових злочинів. Правосуддя базоване на ідеях прими/
рення конфліктуючих сторін, припинення самого конфлікту (вик/
лючаючи засудження та покарання винуватців конфлікту) шляхом
взаємного вибачення, каяття у вчиненому, усвідомлення моральної
та юридичної відповідальності за скоєний злочин та зобов’язання
відшкодувати нанесені жертві фізичну, моральну та матеріальну
шкоди. Що стосується інституту ювенальної юстиції, то він ство/
рювався на принципах підвищеного юридичного захисту молодої
людини, максимальної індивідуалізації судового процесу в юве/
нальному суді, широкого використання у процесі неюридичних
спеціальних знань із залученням до суду відповідних фахівців. 
У механізмі відновлення також можна знайти дію вказаних прин/
ципів. Намагання захистити молодь (особливо молодшого віку)
від кримінального покарання є стійкою специфічною рисою юве/
нальної юстиції.

Одним із таких підходів, що вже здобув широке міжнародне ви/
знання та практичне застосування, є посередництво. Сприйняття
посередництва як нової сфери професійної діяльності ставить низ/
ку питань, зокрема щодо його особливостей, а також професійної
підготовки фахівців до здійснення цього нетрадиційного підходу
до вирішення конфліктних ситуацій. Розгляд посередництва, хоча
й представлений великою кількістю публікацій, переважна части/
на яких є іншомовною, не забезпечує достатнього рівня поінформо/
ваності в українському суспільстві стосовно цього альтернативно/
го способу вирішення суперечки. Водночас є перші приклади того,
що у вищих закладах освіти України вже започатковано процес
упровадження нових навчальних програм для підготовки посеред/
ників з числа майбутніх соціальних працівників, економістів,
правників, а також представників інших професій.

Посередництво (медіація) являє собою спеціально організоване
спілкування двох конфліктуючих сторін за участі соціального
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працівника. У зарубіжних джерелах з психології для позначення
нейтральної сторони використовують терміни «медіація» (посе/
редництво), «медіатор» (посередник) [4].

Механізм посередництва полягає в тому, що наявність третього,
нейтрального учасника дає змогу перенести на нього частину емо/
ційного навантаження конфлікту. Посередник виконує низку най/
важливіших функцій непрямого керування конфліктом, оскільки
він у чомусь замінює його безпосередніх учасників. Процедура ме/
діації в загальному вигляді полягає в тому, що посередник сприяє
тому, щоб опоненти/супротивники захотіли вступити в діалог з ме/
тою вирішення конфлікту. Потім він допомагає опонентам вислуха/
ти позиції одне одного в розгорнутій формі, поступово дійти взаємної
довіри та намітити деякі нові предметно/змістовні й індивідуально/
комунікативні аспекти проблеми та відносини конфліктуючих
сторін. На закінчення конфлікт переходить у фазу прямого діалогу
опонентів/партнерів, що дає змогу знайти конструктивні рішення
й прийнятні компроміси й розробити їх до рівня програми взаєм/
них дій, що задовольняють обидві сторони конфлікту.

Посередник жодною мірою не є суддею чи арбітром у конфлікт/
ній взаємодії, що розгортається. Його завданням є не аналіз змісту
конфлікту або відносин між учасниками, не їх оцінка, а організація
взаємодії між конфліктуючими сторонами на основі психологічних
закономірностей, механізмів і правил.

Вирішення конфліктів за допомогою методики посередництва
містить п’ять основних етапів і відповідно п’ять основних форм
вмінь і навичок, що вимагаються від ведучого процес посередницт/
ва — це організація опосередкування конфлікту, мотивація й ус/
тановлення відносин опонентів, монологічне опосередкування
конфлікту, діалогічне опосередкування конфлікту й підбиття під/
сумків конфлікту.

Організація опосередкування конфлікту полягає у проектуванні
та конструюванні форми сеансів опосередкування конфлікту й під/
готовці учасників конфлікту до майбутньої взаємодії. Оскільки
можливості методики посередництва в нашій культурі мало кому ві/
домі, найчастіше саме посередник виступає ініціатором вирішення
конфлікту. Він окремо зустрічається з обома сторонами, пояснює їм,
у чому полягають мета й процедура посередництва, переконує, що
завдяки посередництву вони можуть гідно вийти з конфліктної си/
туації, і заручається їхньою згодою на участь у процесі медіації [1].

Звичайно, якщо посередникові вже вдалося досягти деякої по/
пулярності як ефективному помічникові у вирішенні конфліктів,
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то бажаючі можуть знайти його зі своєї ініціативи, але й у цьому
разі медіатор особисто зустрічається з кожною стороною й розкри/
ває всі основні особливості майбутньої взаємодії опонентів. Іноді
можна залучити до участі в посередництві ще двох–трьох чоловік,
які, як правило, виявляються спостерігачами.

Мотивація й установлення відносин учасників вирішення конф/
лікту — другий етап посередництва і початок медіаторного процесу.
Користуючись методом валідности, медіатор усіляко підкреслює
серйозність і значущість виниклої ситуації, виражає свою повагу
до сторін конфлікту, намагається переконати в можливості успіху.
Конфліктуючі повинні відчути, що мають справу з урівноваже/
ною, спокійною, твердою людиною, серйозним і впевненим у собі
фахівцем.

Монологічне опосередкування конфлікту — третій етап посе/
редництва. Він полягає в почерговому висловленні сторін конф/
лікту задля вираження своїх позицій, поглядів, почуттів, відно/
син. Головний метод ведучого на цьому етапі — пасивне й активне
слухання, що допомагає сторонам конфлікту глибше й повніше
розгорнути всі аспекти й сторони суб’єктивних картин конфлікту
і, може, вперше відчути й переконатись, що їх слухають, що їх ро/
зуміють, що вони дають вихід переживанням, що переповняли їх до
цього. Психологічна форма даного етапу діалогізації конфлікту —
обмін конфліктуючих сторін монологами, завдання посередника —
спонукати сторони й допомагати їм розуміти й оцінювати позицію
іншої людини в конфлікті, а також показувати, які почуття він
переживає, коли перебуває у цій позиції. Діалогічне опосередку/
вання конфлікту — четвертий етап медіації — полягає в тому, що
після того, як між сторонами конфлікту встановлені ефективні за/
соби спілкування, зроблена корекція їхніх взаємин і розгорнуті
суб’єктивні картини конфліктної події, посередник/медіатор по/
ступово переводить спілкування та взаємодію між ними у форму
прямого, безпосереднього діалогу.

Підбиття підсумків конфлікту — п’ятий, завершальний етап
діалогічного посередництва в конфліктній ситуації. Для переходу
до цього етапу конфлікту медіатор/посередник пропонує учасни/
кам діалогу здійснити короткий огляд конфліктної ситуації: ос/
новних моментів, колізій розвитку і трансформації цих моментів,
головних напрямів її позитивного й конструктивного уможливлен/
ня. Кожна сторона повинна висловити своє розуміння ситуації ко/
ротко, але цілісно, оскільки такий переказ становить важливий за/
сіб взаємної валідації нового бачення й розуміння суті, механізмів 
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і перспектив виходу з конфлікту. Якщо під час такого повторення
й узагальнення не виникло заперечень в жодного з учасників діа/
логу, то, отже, вдалося дійти єдиного усвідомлення конфлікту, 
а також, зрештою, його успішного вирішення [5].

Одна з найважливіших сторін механізму вирішення конфлікту —
це зміна мотивації учасників у процесі його вирішення, і при ус/
пішному вирішенні конфлікту первісна мотивація, як правило,
повністю знімається. Іноді у процесі вирішення конфлікту з’ясо/
вуються якісь обставини («спливає» раніше невідома інформація
або змінюються контексти всієї ситуації), які докорінно зінюють
мотивацію однієї або обох сторін. У цьому разі одна сторона може
вирішити, що розраховувати на компроміс безглуздо і потрібно
поступитись у суперечці, або, навпроти, раптом розуміє, що її шан/
си на виграш досить високі й, щоб їх використати, краще передати
розгляд конфлікту в інші інстанції. Такий результат вирішення
конфлікту посередникові варто вважати позитивним, оскільки
завдяки психологічному впливу було досягнуто певне просування
в розвитку ситуації.

Сімейні групові наради — метод реституційного правосуддя, що
передбачає групове обговорення наслідків правопорушення та по/
шук шляхів виправлення ситуації, яка склалася через правопору/
шення, до якого залучається широке коло родичів правопорушни/
ка, представників його безпосереднього оточення, а також усі ті,
хто постраждав від правопорушення [6]. Сімейні групові наради
проводяться не для примирення сторін чи пом’якшення покарання
правопорушника (хоча такі результати наради теж можливі).

Метою сімейної групової наради є відновлення первісного право/
вого становища, пошук оптимальних шляхів для подолання нас/
лідків правопорушення (матеріальних, психологічних, моральних)
щодо всіх тих, хто від нього постраждав, а також попередження по/
вторних правопорушень.

Сімейна групова нарада охоплює і правопорушника, і постраж/
далого від правопорушення, і все коло осіб, на яких цей вчинок
вплинув. Під час нарад беруть участь принаймні дві підсистеми
суспільства — соціальні мережі правопорушника і постраждало/
го. Можливі учасники наради:

— правопорушник і члени його розширеної сім’ї (батьки, бра/
ти, сестри, інші родичі, зокрема ті, хто проживає окремо від
сім’ї правопорушника);

— особи з безпосереднього оточення правопорушника, ті, хто
певним чином пов’язані з ним (друзі, сусіди, вчителі, керів/
ники, колегії тощо);
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— постраждалий від злочину і члени його розширеної сім’ї;
— особи з безпосереднього оточення постраждалого;
— представники громади, в якій стався інцидент (школи, мік/

рорайону тощо).
Сімейні групові наради проводяться за умови того, що:
— вчинено правопорушення або здійснено вчинок, що має пра/

вові наслідки;
— є потреба у відновленні правого положення та подоланні не/

гативних наслідків учиненого;
— правопорушник беззаперечно бере на себе відповідальність

за скоєне;
— між сторонами не було попередніх перемовин і домовленостей;
— усі учасники добровільно погодились на участь у нараді;
— процес наради є відкритим і прозорим.
За таких умов сімейні групові наради створюють можливість:
— для потерпілого та його оточення:
— висловити свої почуття та думки;
— отримати визнання своїх претензій, стосовно несправедли/

вого і незаслуженого винуватця до себе;
— бачити і чути реакцію правопорушника, отримати його від/

повіді на запитання;
— домогтися вибачення;
— переконатись у тому, що подібне більше не повториться;
— для винуватця та його оточення:
— принести вибачення й отримати визнання свого покаяння;
— виправити наслідки заподіяного;
— поновити попереднє правове становище;
— для суспільства (суспільного осередку, де сталося правопо9

рушення):
— подолати проблеми, викликані правопорушенням;
— відновити позитивні стосунки між своїми членами;
— відновити справедливість [6].
Сімейна групова нарада проводиться нейтральним координато/

ром і передбачає ґрунтовну підготовку. Координатором (фасилітато/
ром) наради може виступати представник правоохоронних органів,
соціальних служб, навчального закладу, громадських організацій.
Процедура сімейної групової наради складається з чотирьох ета/
пів. На першому етапі координатор наради представляє учасників
і описує правопорушення, яке стало приводом до наради. На дру/
гому етапі учасники виражають свої думки і почуття з приводу
правопорушення та його наслідків. На третьому етапі учасники
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обговорюють та ухвалюють можливі дії, спрямовані на подолання
наслідків правопорушення та поновлення правового становища.
На четвертому етапі може відбутися формальне і неформальне
примирення сторін (зокрема й через спільне чаювання).

Результатом наради є план дій сторін, що передбачає найкращий
спосіб вирішення справи. Він містить три основні компоненти:

— встановлення факту визнання правопорушником того, що
він учинив правопорушення;

— інформацію, якою поділилися учасники наради стосовно ха/
рактеру і причин вчинення та наслідків правопорушення;

— рішення про заходи, що мають бути вжиті, чи рекомендації
щодо подальшої поведінки правопорушника, які потрібні
для усунення шкоди та попередження подальших правопо/
рушень.

Укладена угода друкується координатором, підписується всіма
учасниками наради.

Якщо нарада проводилася з приводу злочину, то угода, як пра/
вило, додається до кримінальної справи і може бути врахована
при винесенні вироку, а інколи навіть призвести до припинення
кримінального переслідування. Виконання укладеної угоди може
тривати протягом року після проведеної наради. Формальний
контроль за її виконанням у разі, коли це є умовою звільнення від
кримінальної відповідальності, може здійснювати працівник орга/
ну виконання покарання або особа, на яку покладено обов’язок
щодо нагляду за правопорушником. Неформальний контроль мо/
жуть здійснювати самі постраждалі та представники громади.

При роботі з неповнолітніми, засудженими до альтернативних
покарань, сімейні групові наради можуть проводитись і з приводу
порушення неповнолітніми умов звільнення від покарання, а та/
кож виробничої чи навчальної дисципліни. У таких випадках 
в ролі «потерпілого» виступають представники установи виконан/
ня покарання, навчального за кладу, підприємства, громадських
організацій. Отже, проведення соціальним працівником сімейних
групових нарад, за умов ґрунтовної підготовки та дотримання техно/
логії, дають йому можливість надати дійову допомогу постраждалим
від правопорушення, вчинити єфективний соціально/педагогічний
вплив на правопорушника, активізувати соціально/педагогічні
ресурси його соціального оточення, створити умови для ресоціалі/
зації та виправлення дитини, яка скоїла правопорушення, без її
ізоляції і таврування [1].

Взірцем досвіду, набутого за актуальною проблемою соціуму, 
є приклад російських соціальних працівників, які займаються
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вирішенням проблем молоді, яка порушила закон. Соціальний
працівник працює в тісному зв’язку з комісією у справах неповно/
літніх. Інколи у членів комісії та соціальних працівників виника/
ють протиріччя при розгляді прав їх підзахисних. На думку соціа/
льних працівників, комісії у справах неповнолітніх повинні на
першому етапі розгляду неправомірного випадку прослухати до/
відку з родини неповнолітнього порушника від соціального праців/
ника. Для підготовки наради в комісії у справах неповнолітніх,
соціальний працівник та секретар насамперед можуть оглянути
матеріали і відібрати ті з них, які потребують візиту соціального
працівника в родину неповнолітнього — з тим, щоб вивчити сере/
довище, в якому перебуває і живе підліток. Остаточною дією со/
ціального працівника в цій роботі є написання звіту з проведеної
роботи в родині правопорушника. Цей звіт може допомогти у ви/
рішенні розгляду комісією справи неповнолітнього [4].

Отже, можна стверджувати, що запровадження системи юве/
нальної юстиції в Україні є важливим етапом, оскільки її метою 
і завданням є забезпечення прав неповнолітнього та його захист
від кримінального переслідування у кримінальному процесі, ке/
руючись принципом верховенства права, застосовуючи реститу/
ційний підхід та відновне правосуддя.

ЛІТЕРАТУРА

1. Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних / Под
ред. И. П. Лановенко.— К.: Наук. думка, 2003.

2. Денісова Т. А. Відновне правосуддя стосовно неповнолітніх: яким воно
має бути?// Юридичний журнал.— 2005.— № 12.

3. Землянська В. Запровадження відновлюючих підходів: зміна поглядів
на кримінальне судочинство // Право України.— 2003.— № 10.

4. Зер X. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление 
и наказание.— М., 2006.— 454 с.

5. И. Айртсен. Деятельность в области восстановительного правосудия 
в Европе // Вестник восстановительной юстиции.— М., 2006.— Вып. 3.

6. Сімейні групові наради як метод розв’язання конфліктних ситуацій:
Метод. матер. для тренера / Упоряд.: Т.9Л. І. Авельцева, Н. В. Зимівець,
В. П. Лютий та ін.; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої.— К.: Наук. світ, 2005.

Ключевые слова: социально9педагогическая реабилитация, малолет9
ние правонарушители, методы реституционного правосудия, медиация,
воспитание и перевоспитание, конфликт.

Key words: social and pedagogical rehabilitation, juvenile offenders, resti9
tution methods, mediation, education and re9education, conflict.

Розділ V Теорія і практика реабілітації та соціального 



519

УДК 364.46 
О. В. Пожидаєва

КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

В статье консультирование рассматривается как одно из на9
правлений профессиональной деятельности социального педагога.
Проанализированы содержание и формы консультативной де9
ятельности, а также принципы социально9педагогической помо9
щи. Определены основные аспекты профессионализма социально9
го педагога.

Consulting is considered to be one of the trends of professional
activity of social teacher according to this article. It analyzes the con9
tent of consulting and its forms, it also deals with some principles of
social and pedagogical help. This article determines the main aspects
of being a professional social teacher.

Мета статті: розкрити сутність консультування як одного із
напрямів професійної діяльності соціального педагога.

Завдання статті:
— розкрити зміст та форми консультативної діяльності соціаль/

ного педагога;
— обґрунтувати принципи консультативної соціально/педаго/

гічної допомоги;
— охарактеризувати аспекти професійності соціального педа/

гога у здійсненні консультування.
У професійній діяльності соціального педагога консультування 

є одним із провідних напрямів. Якщо говорити про консультування
як процес допомоги один одному, то історично він виник давно.

Історія розвитку консультативної практики починається знач/
но раніше від того часу, коли вона виокремилась у самостійну га/
лузь діяльності. Цей період не входить у галузь наукового знання,
але діапазон засобів впливу і здійснення допомоги у практиці пов/
сякденного життя був досить широким і різноманітним. Консуль/
тантами/проповідниками називалися лікарі, вихователі, знахарі,
що переймалися пошуком життєвої мудрості, інтерпретацією нас/
троїв і почуттів, релігійними сповідями тощо [3, С. 3–12].

Наразі «консультування» не має єдиного визначення. Це пов’я/
зано здебільшого з широким використанням термінів «консульта/
ція» і «консультування» в різних галузях і сферах людської діяль/
ності.
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В енциклопедичному словнику за редакцією А. М. Прохорова,
консультація (від лат. consultatio — порада) визначається як вид
навчального заняття, тобто як додаткова допомога викладача уч/
ням у засвоєнні предмета і як порада фахівця з будь/якого питан/
ня відповідно до назви установ, що надають допомогу населенню
(психологічна консультація, профконсультація, юридична кон/
сультація) [5].

На думку А. А. Бодалева, «маючи немедичну парадигму і запози/
чуючи прийоми і техніки у психотерапії, будь/який вид консульту/
вання орієнтується не на лікування, а на допомогу людині в подолан/
ні її труднощів, у пошуку шляхів вирішення проблем» [1, С. 11–14].

У якій би формі не здійснювалася консультативна допомога, їй
притаманна одна загальна характеристика — спрямованість на
індивіда.

Вивчення консультування як напряму професійної діяльності
соціального педагога вимагає звернення до науково/теоретичних
джерел тих галузей знань, де це явище стало традиційним і має
наукове обґрунтування.

Уперше за консультативною практикою був закріплений офі/
ційний статус у межах психотерапії, а потім і психології.

Виникнення перших психотерапевтичних і психологічних
шкіл зумовило автономізацію психотерапії. З. Фрейд намагався
обґрунтувати той факт, що «причини деяких хвороб взагалі ле/
жать за межами медицини і не можуть бути подолані з суто медич/
них позицій: це неусвідомлені комплекси, що набуті з дитинства,
забуті конфлікти…» [6]. І як наслідок, поступово склалися два на/
прями у психотерапії: медичний — клінічно орієнтований і пси/
хологічний — особистісно орієнтований, або немедична терапія.

У міру становлення в нашій державі соціально/педагогічної до/
помоги як професійної діяльності, консультування знаходить
своє призначення і в соціальній сфері. Визначається як кваліфіко/
вана порада, допомога особам, які мають певні соціальні пробле/
ми, спрямована на відновлення і оптимізацію соціальних функцій
задля сприяння їх соціалізації, а також генерації соціальних норм
спілкування. Соціальне консультування передбачає надання кон/
сультацій з питань зайнятості населення; соціальної підтримки ді/
тей сиріт та дітей, що залишилися без батьківського опіки; соціа/
льної профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;
соціальної підтримки для людей похилого віку і осіб, які мають
функціональні обмеження.
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Соціально/педагогічне консультування має кілька напрямів,
зокрема: соціально/інформаційний, соціально/правовий, соціаль/
но/психологічний, соціально/профілактичний.

Соціально/інформаційне консультування передбачає надання
інформації клієнту з питань соціального захисту, соціальної допо/
моги і соціальної підтримки, а також діяльності соціально/педа/
гогічних служб і спектра їх послуг.

Соціально/правове консультування містить роз’яснення прав 
і сприяння в реалізації правових гарантій різних категорій дітей
та молоді; соціальне виховання; визначення правових норм соціа/
льно значущої діяльності та поведінки; ознайомлення з норматив/
ними міжнародними державними документами, які забезпечують
розвиток особистості, рівень освіти, вибір професії тощо.

Соціально/психологічне консультування спрямовано на надан/
ня реабілітаційних послуг у центрах, комплексах, службах та ін/
ших закладах з установлення психологічного, морального, емоцій/
ного стану здоров’я, потребуючих цього дітей, молоді, дорослих;
створення сприятливого мікроклімату в сім’ї та мікросоціумі, 
в яких розвивається дитина, усунення негативних впливів, труд/
нощів у стосунках з довкільцями; допомогу у професійному й осо/
бистісному самовизначенні.

Соціально/профілактичне консультування передбачає вияв/
лення психобіологічних умов, психолого/педагогічних факторів,
які зумовлюють відхилення у психічному та соціальному розвит/
ку дітей і підлітків; надання різним категоріям молоді інформації
про можливі наслідки асоціальних дій; подолання педагогічних
помилок і конфліктних ситуацій, що породжують дитячу безпри/
тульність і занедбаність, забезпечення розвитку і виховання дітей
в сім’ях груп ризику; організацію заходів із забезпечення програ/
ми позитивної життєдіяльності особистості.

Названі напрями консультативної діяльності соціального педаго/
га можуть здійснюватись у різних формах. Так, до форм допомоги на/
лежать консультації, що надаються за допомогою засобів листування
і телефонної розмови, які здійснюються в умовах спеціалізованих
інформаційних служб, «Телефонів довіри», «Гарячої лінії» тощо.

«Телефон довіри» — це спеціалізована служба, діяльність якої
спрямована на надання кваліфікованої, анонімної, безкоштовної
психотерапевтичної, психологічної, соціально/педагогічної допомо/
ги по телефону підліткам, молоді, окремим категоріям населення,
що перебувають у кризових станах, потребують довідкової інформа/
ції з різних питань, а також для профілактики і попередження деві/
антної та суїцидальної поведінки.
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Соціально/педагогічна консультативна діяльність у вищеназ/
ваній службі містить: безпосередню психолого/терапевтичну ро/
боту з визначення проблеми абонента і пошуку шляхів її вирішен/
ня; надання соціальної інформації з питань соціальної допомоги,
підтримки і соціально/правових гарантій; пояснення педагогіч/
них помилок і конфліктних ситуацій.

Консультування соціальним педагогом клієнтів здійснюється 
і у структурному підрозділі соціальної служби для молоді — «Гро/
мадській приймальні», метою діяльності якої є комплексна допо/
мога у вирішенні соціально/педагогічних і медико/психологічних
проблем шляхом надання консультацій відповідних спеціалістів:
соціального педагога, юриста, лікаря, психолога та представниц/
тва, у разі потреби інтересів молодої людини в медичних, юридич/
них закладах, інших державних установах задля вирішення її
проблем [2, С. 3].

Безпосередня консультативна діяльність соціального педагога
реалізується в закладах освіти, центрах реабілітації і профорієн/
тації, молодіжних біржах праці, притулках для неповнолітніх.

Комплексна форма надання допомоги клієнту передбачає його
взаємодію з різними спеціалістами, які вивчають різні аспекти
проблеми (соціальні, правові, психологічні, педагогічні тощо). Ця
форма надання послуг реалізується у спеціалізованих закладах
комплексної допомоги: центрах сім’ї та дитини, центрах реабілі/
тації інвалідів, центрах реабілітації наркозалежних тощо.

У центрі уваги спеціаліста соціально/педагогічної діяльності
можуть бути люди різного віку, різних професій, безробітні, діти, їх/
ні батьки, школярі, тобто люди, які виконують різні соціальні ролі
і займають певний соціальний статус. Кожен з них може опини/
тись у ситуації консультування, виступаючи клієнтом і потребую/
чим допомоги. Тому консультативна соціально/педагогічна діяль/
ність утворена на принципах, що відображують її гуманістичну
спрямованість, зокрема: професійної компетенції у визначенні
проблем особистості та шляхів їх вирішення; гуманізму, емпатич/
ної включеності в іншого, діяльнісного милосердя у взаємодії з осо/
бистістю, яка потребує допомоги і перебуває у критичній ситуації;
своєчасності психолого/педагогічної підтримки в соціальній робо/
ті з проблемною особистістю; комплексності й інтегрованості сис/
теми соціального сприяння розвитку людини в мікросередовищі
з урахуванням виховних сил усіх учасників її соціалізації і з про/
ектуванням різносторонньої підтримки, корекції і реабілітації при
особистісному вирішенні життєво важливих завдань.
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Професійність соціального педагога у здійсненні консультатив/
ної діяльності містить кілька аспектів (знання, вміння, цінності).

Важливим аспектом є загальнопсихологічні знання про зако/
номірності консультативного процесу (його компоненти, зміст,
етапи), а також знання спеціальних галузей консультування, на/
приклад, допомога у кризових ситуаціях, допомога у вирішенні
конфліктів, організаційне консультування тощо. Тому дуже важ/
ливо формувати систему знань про закономірності професійного
спілкування, про консультування як процес взаємодії.

Наступним аспектом професійності соціального педагога є фор/
мування системи вмінь і навичок професійного спілкування соціа/
льного педагога: вміння розпізнавати проблему клієнта, вміння
сприяти беспосередній участі клієнта, вміння створювати атмо/
сферу психологічного комфорту, вміння комплексного викорис/
тання психологічних знань, вміння проективного консультатив/
ного процесу, вміння використовувати діагностичні та корекційні
методи, вміння аналізувати й оцінювати процес консультування,
а також використовувати форми зворотного зв’язку та різні види
психологічної підтримки.

Крім того, важливим аспектом виступає формування системи
індивідуальних професійних цінностей, які б співвідносились із
базовими цінностями консультування — це розуміння проблеми,
зосередженість на клієнті, входження у консультативний процес,
розуміння діагностичних і корекційних результатів.

Отже, сутність консультування як одного із напрямів професій/
ної діяльності соціального педагога полягає у наданні допомоги
особам, які мають різні проблеми, задля їхньої соціалізації, вста/
новлення і оптимізації їх соціальних функцій, вирішення конфлік/
тів і засвоєння соціальних норм спілкування. Зміст консультативної
діяльності досить широкий. Він охоплює соціально/інформаційну,
соціально/правову, соціально/психологічну, соціально/профілак/
тичну консультативну допомогу різним категоріям населення. Со/
ціально/педагогічне консультування може здійснюватись у формі
листування, консультування по телефону, безпосередньої бесіди 
з клієнтами.

Професійність соціального педагога у здійсненні консульта/
тивної діяльності передбачає розуміння проблеми клієнтів, ви/
вчення і діагностування рівня їх проблем, надання соціальної під/
тримки.
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УДК 37.013.42 
В. М. Шиян, В. М. Галкіна

ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

В статье изложены технология и пути реализации социаль9
ной помощи людям с ограниченными возможностями.

The article describes the technology and ways of implementation of
social accommodation of people with limited abilities.

Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку
суспільства є гуманне та дбайливе ставлення до людей, які позбав/
лені можливості вести повноцінне життя внаслідок фізичних або
психічних вад. На жаль, в Україні історично склалася ситуація,
за якої означена категорія людей залишилася ізольованою від
соціуму, адже відкрите обговорення проблем людей з особливими
потребами було непопулярним, замовчувалося. Між тим сьогодні
у цілому світі простежується тенденція до формування нової со/
ціокультурної норми — поваги до людей з особливими потребами.
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Для цього потрібно звернути увагу на вирішення певної низки
проблем, головною з яких є подолання соціальної ізоляції інвалі/
дів, що передбачає залучення їх до всіх сфер соціального життя,
наближеного до такого стану здійснення соціальних функцій, яке
притаманне звичайним людям. Під соціальними функціями
(соціальними вміннями) розуміють здатність до самообслугову/
вання і самостійного пересування, здатність до комунікації, тру/
дову діяльність та навчання. Тому можна стверджувати, що на/
вчальний процес людей із вадами наразі є однією з умов інтеграції
їх у суспільство.

Відповідно до Конституції України і законів України «Про ос/
віту», «Про професійно/технічну освіту», «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» держава забезпечує доступність
і безоплатність освіти інвалідам у державних і комунальних на/
вчальних закладах на рівні, що відповідає їхнім здібностям і мож/
ливостям відповідно до їхніх бажань та інтересів, вдосконалення
наукової та професійної підготовки з урахуванням медичних пока/
зань та протипоказань для подальшої трудової діяльності.

У 1994 р. міжнародне співтовариство проголосило провідний
принцип у сфері спеціальної освіти — всезагальність. Більшість
країн керуються ним, тобто використовують змішані підходи на/
вчання, проте пріоритети державної політики різняться серед
країн. Навчання інвалідів в економічно розвинутих державах про/
ходить, наскільки це можливо, у звичайних школах. Заохочуючи
людей з особливими потребами до розвитку індивідуальності, до
критичного мислення, ініціативи, незалежності, прийняття
рішень, викладачі сприяють формуванню громадян, пристосова/
них до життя у демократичному суспільстві. Залучення людей 
з вадами до активного соціального життя є одним із проявів демо/
кратії, оскільки в демократичному суспільстві кожному громадя/
нину надаються рівні права і можливості. Коли разом зі здоровими
людьми навчаються і ті, хто має певні фізичні чи психічні вади, 
у всіх них є рівні можливості досягти успіху. При цьому оціню/
ються конкретні досягнення незалежно від інтелектуального,
фізичного, соціального та емоційного стану. В інтегрованих гру/
пах навчання люди з особливими потребами краще розуміють ши/
рокі можливості людського потенціалу, вони чутливіші до потреб
і труднощів інших, з більшою повагою ставляться до життєвого
досвіду й особливостей одне одного. Витрати на таке навчання від/
носно невисокі порівняно з навчанням у спеціалізованих навчаль/
них закладах.
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У системі загальної освіти України сьогодні ще не створено на/
лежних умов, за яких люди з особливими потребами могли б на/
вчатись у загальних закладах освіти. Основними проблемами, які
заважають інтеграції дітей із вадами в загальних навчальних за/
кладах, є недостатнє матеріально/технічне забезпечення, обмеже/
не фінансування, недостатня кількість фахівців для роботи з інва/
лідами, а також проблеми пов’язані зі створенням безбар’єрного
середовища для студентів з особливими потребами, адаптацією
викладачів до роботи у специфічних умовах; науково/методичним
забезпеченням навчального процесу; адаптацією навчального
процесу до студентів з особливими потребами; організація супро/
воду навчального процесу та соціальної підтримки. Але зважаючи
на усі ці труднощі, окреслюється тенденція до використання в ос/
вітньому середовищі нових переспективних технологій (модульна,
дистанційна освіта), і внаслідок цього виникає потреба у створенні
ефективної моделі супроводу навчального процесу, що спрямована
на соціальний розвиток людей з особливими потребами та інте/
грацію (включення) їх у соціум.

Відомо, що проблема соціально/педагогічного супроводу інтег/
рованого навчання ще не була предметом спеціального наукового
дослідження, а отже, вона вимагає комплексного теоретичного 
і практичного розроблення.

Ідея супроводу (від англ. guideness) виникла як практичне вті/
лення ідеї гуманістичного й особистісно/орієнтованого підходу до
людини. Головним завданням супроводу є створення умов для пов/
ноцінного розвитку і становлення особистості, захист прав на от/
римання освіти, розвиток відповідно до потенційних можливос/
тей людини в реальних умовах існування [6].

Історія запровадження в галузі освіти системи допомоги лю/
дині у розвитку водночас може характеризуватись як багатолітня,
що налічує понад двох століть, і як дуже коротка — всього 10–15
років. Понад 200 років у системі спеціальної освіти розвивається
модель взаємодії спеціалістів різного профілю, взаємодії, спрямо/
ваної на всебічну діагностику розвитку особистості та створення
певних програм. Але лише 10–15 років тому разом із формуван/
ням гуманістичних орієнтацій у педагогіці стала розвиватися віт/
чизняна система супроводу, яка виступає гарантом права людини
на повноцінний розвиток. Концепція супроводу, як нова освітня
технологія повинна базуватися на:

— досвіді допомоги і підтримки дітей у системі спеціальної ос/
віти;
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— досвіді функціювання спеціалізованих служб, які забезпе/
чують різноспрямовану підтримку дітей та їхніх батьків;

— розробці координаційних, науково/методичних і експертних
рад, що забезпечують розвиток освітніх закладів;

— дослідженні різних центрів вищого навчання;
— реалізації у країні міжнародних програм зі створення систе/

ми супроводу людей з особливими потребами в освітньому
середовищі;

— дослідно/експериментальній та інноваційній роботі різних
груп викладачів, соціальних працівників, соціальних педа/
гогів і психологів [5].

Фундаментом для формування теорії та практики соціально/пе/
дагогічного супроводу став системно/орієнтований підхід, відпо/
відно до якого розвиток розуміється як вибір і засвоєння суб’єктом
розвитку тих чи інших інновацій. Кожна ситуація вибору поро/
джує багатоманітність варіантів вирішення, опосередкованих
певним полем розвитку. Супровід може трактуватися як допомога
суб’єкту розвитку у формуванні орієнтовного поля, відповідаль/
ність за дії якого несе сам суб’єкт.

Найважливішим положенням системно/орієнтованого підходу
виступає пріоритет опори на внутрішній потенціал розвитку
суб’єкта — відповідно на право суб’єкта самостійно робити вибір
і нести за нього відповідальність. Але для здійснення права вільно/
го вибору різних альтернатив розвитку потрібно навчити людину
вибирати, допомогти їй розібратися в сутності проблемної ситуа/
ції. Виходячи з цього, під супроводом розуміють метод, що забез/
печує створення умов для прийняття суб’єктом розвитку опти/
мальних рішень у різних ситуаціях життєвого вибору (спрощене
визначення: супровід — це допомога суб’єкту у прийнятті рішення
у складних ситуаціях життєвого вибору). При цьому під суб’єктом
розвитку розуміють як людину, так і систему, що розвивається.
Ситуація життєвого вибору — це численні проблемні ситуації, при
вирішенні яких суб’єкт визначає для себе шлях прогресивного чи
регресивного розвитку [5].

Під супроводом розуміють не будь/яку форму допомоги, а під/
тримку, в основі якої — збереження максимуму свободи і відпові/
дальності суб’єкта розвитку за вибір варіанта вирішення актуальної
проблеми. Саме тому й відбулася заміна класичних термінів — та/
ких, як «допомога», «забезпечення», що не в повному обсязі відоб/
ражують сутність явища. Але, якщо виходити з того, що «супро/
від» — це «забезпечення», тоді під супроводом розуміють метод,
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що забезпечує створення умов для прийняття оптимальних рішень
у різних ситуаціях життєвого вибору. Якщо уявити, що «супро/
від» — це допомога, то тоді під ним розуміють процес — сукупність
послідовних дій, що дають змогу визначитися з прийняттям рі/
шення і нести відповідальність за реалізацію рішення.

Виходячи з того, що між методом супроводу і процесом супро/
воду наявний певний зв’язок, під методом супроводу розуміють
спосіб практичного здійснення процесу супроводу, в основу якого
покладено єдність таких чотирьох функцій:

— діагностика проблеми, що виникла;
— інформування про проблему та шляхи її вирішення;
— консультування на етапі прийняття рішення і розроблення

плану вирішення проблеми;
— первинна допомога на етапі реалізації плану вирішення проб/

леми [2].
Варто зазначити, що в основу супроводу покладено процес вза/

ємодії працівника супроводу і людини з особливими потребами,
результатом якого є рішення і дії, що ведуть до прогресу в розвит/
ку особистості. Важливо й те, що носієм проблеми розвитку люди/
ни, з вадами є не тільки вона сама, але й її середовище: батьки,
викладачі, соціальні працівники тощо. Це вважається основним
положенням теорії супроводу.

Виходячи з цього, доцільно зазначити, що спеціаліст супроводу
повинен застосовувати професійні знання і вміння, які висвітлю/
ють особливості його взаємодії з людиною, що має особливі потре/
би з найближчими її довкільцями, з батьками, вчителями тощо. Ці
професійні знання та вміння виступають мотиваційним компонен/
том готовності до здійснення супроводу людини з вадами в освіт/
ньому середовищі.

Професійно/педагогічні знання соціального працівника у со/
ціально/педагогічному супроводі дітей, студентів з особливими
потребами складаються з методологічних, теоретичних, методич/
них знань [5].

Методологічні та теоретичні знання, виходячи з сутності та зав/
дань супроводу, особливостей взаємодії, функцій спеціаліста супро/
воду, містять знання про:

— сучасні проблеми людей з особливими потребами у суспіль/
стві, їх особливості;

— педагогічне середовище, роль батьків у вихованні;
— особливості виховання та розвитку молоді з вадами, вихо/

вання у колективі;

Розділ V Теорія і практика реабілітації та соціального 



529

— етику роботи з цією категорією людей основи конфліктології
та спілкування;

— права та потреби людей з особливими потребами, права 
й обов’язки учасників педагогічного процесу.

Методичні знання містять знання про:
— методику виховання в колективі;
— соціально/педагогічну і психологічну роботу з такими людьми;
— вирішення конфліктів у колективі.
Уміння — це застосування знань на практиці. Професійні умін/

ня соціального педагога у супроводі людей з особливими потребами
зумовлюються: функціями соціального педагога, метою, завданням
і змістом супроводу в освітньому середовищі, особливостями вза/
ємодії спеціаліста супроводу і людини з вадами. Було виокремлено
інтелектуальні, проектувальні та комунікативні вміння.

Інтелектуальні вміння: аналіз літератури з цього питання,
труднощів у вихованні, їх причин, пошук шляхів запобігання; про/
ведення педагогічної діагностики, оцінка наявних ресурсів; оцінка
й аналіз власної діяльності у роботі з указаною категорією людей.

Проектувальні вміння: проектувати цілі, завдання соціально/
педагогічного супроводу в освітньому середовищі; визначати засоби,
методи, прийоми роботи з людьми, які мають вади, та їхнім середо/
вищем, передбачати труднощі розвитку та виховання, планувати
вдосконалення особистої професійної майстерності.

Комунікативні вміння: встановлювати доцільні взаємостосун/
ки, регулювати конфлікти, орієнтуватись у соціально/педагогічних
ситуаціях, що пов’язані з проблемами виховання та освіти, управ/
ляти емоціями та поведінкою у процесі взаємодії, враховувати ін/
дивідуальні особливості людей з особливими потребами, надавати
інформацію щодо соціального захисту та соціальної підтримки [5].

Враховуючи всі ці знання та вміння, спеціаліст соціально/педа/
гогічного супроводу у своїй роботі в умовах життєдіяльності в ос/
вітніх закладах спирається на такі принципи:

— рекомендаційний характер порад спеціаліста супроводу;
— пріоритет інтересів людини з особливими потребами, «на

боці клієнта»;
— безперервність супроводу;
— мультидисциплінарність (комплексний підхід) супроводу;
— прагнення до автономізації [1].
Розглянемо наведені принципи детальніше.
Рекомендаційний характер. Головною ідеєю супроводу висту/

пає положення про важливість самостійності людини з особливим
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потребами у вирішенні актуальних для її розвитку проблем, саме
тому логіка супроводу і спрямована на відмову від «законодав/
чих» рішень, усі рішення супроводу можуть носити лише реко/
мендаційний характер. Відповідальність за вирішення проблеми
залишається за людиною з вадами, її батьками, викладачами,
близькими людьми. Очевидно, якщо одна зі сторін «суб’єктного
чотирикутника» не може брати участі у прийнятті рішення (на/
приклад, якщо відсутні батьки чи наявною є некомпетентність
довкільців), то функції цієї сторони перебирають на себе інші носії
проблеми. Чим компетентніша у вирішенні своїх проблем людина
з особливими потребами, тим більше прав на остаточне рішення
повинно бути саме в неї. Пріоритет повноваження вирішення тут
може бути визначений у такій послідовності: дитина, студент та
батьки; викладачі; довкільці. На різних стадіях розвитку проблем
спеціалісти системи супроводу прагнуть доповнити своїми порада/
ми «непрацюючі елементи» системи.

«На боці клієнта». Принцип повторює назву відомої монографії
Франсуази Дальто (1985), в ньому відображено базове протиріччя
системи супроводу. Очевидно, що «винуватцем» будь/якої проблем/
ної ситуації розвитку людини з особливими потребами виступає не
тільки соціум чи природній генотип людини, але й особливості її
особистості. Дуже часто на боці клієнта тільки він сам і спеціаліст
системи супроводу, покликання якого вирішити проблемну ситуа/
цію з максимальною користю для клієнта.

Безперервність супроводу. Людині з особливими потребами
гарантовано безперервний супровід на всіх етапах допомоги у ви/
рішенні проблеми. Спеціаліст супроводу припинить підтримку
людини з вадами тільки тоді, коли проблема буде вирішена або
підхід до вирішення буде очевидним. Цей принцип означає також
і те, що люди з вадами, які перебувають під постійним впливом
факторів ризику, будуть забезпечені безперервним супроводом
протягом усього періоду їх становлення.

Мультидисциплінарність супроводу. Принцип потребує уз/
годженої роботи «команди» спеціалістів, в яких єдині цінності,
що входять в єдину організаційну модель і володіють єдиною сис/
темою методів.

Автономність. Один із принципів, які складно реалізувати,
бо, з одного боку, автономність виступає гарантом захисту від ад/
міністративного тиску керівництва, викладачів на ті чи інші реко/
мендації. З іншого боку, спеціалісти супроводу, які залучені з со/
ціальної служби, мало інформовані про життя освітнього закладу,
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їм важче встановити контакт з викладачами порівняно зі спеціа/
лістами, які є членами педагогічного колективу.

Саме тому на практиці потрібно застосовувати модель, для якої
характерним є створення у закладах освіти служб або груп супро/
воду. До складу останніх можуть входити викладачі, об’єднані 
у групу за принципом здійснення діяльності загального або тема/
тичного супроводу учнів (студентів).

Діяльність супроводу спрямована на забезпечення таких двох
відповідних процесів:

1) індивідуальний супровід людей з особливими потребами в ос/
вітніх закладах;

2) системний супровід, спрямований на профілактику або корек/
цію проблеми, характерної не для однієї людини, а для систе/
ми загалом.

Індивідуальний супровід в освітньому закладі передбачає ство/
рення умов для виявлення потенційної та реальної «групи ризи/
ку», а також гарантовану допомогу тим, хто її потребує.

Системний супровід і соціально/педагогічне супроводжувальне
проектування здійснюються за кількома напрямами:

— участь у розробленні та реалізації програм розвитку освітніх
систем зі створенням більш сприятливих умов для розвитку
особистості;

— проектування нових типів освітніх закладів (притулки, со/
ціальні готелі, школа індивідуального навчання тощо), як/
що такі потрібні;

— створення профілактично/корекційних програм, спрямова/
них на подолання проблем, що характерні для багатьох лю/
дей з особливими потребами [3].

Основні етапи індивідуального супроводу. Індивідуальний суп/
ровід людини з особливими потребами в освітньому середовищі
спрямований на всебічний розвиток її задатків і здібностей. Ефек/
тивність навчального процесу залежить від рівня знань виклада/
чем своїх вихованців, уміння здійснювати диференційований під/
хід до них.

Це завдання дає змогу здійснити повну діагностику, яка умож/
ливлює отримання даних про характер і динаміку розвитку, про
особистість людини з її вадами, про стан її здоров’я та соціальне
благополуччя.

І тому першим етапом діяльності супроводу є збирання інфор/
мації про людину з особливими потребами. Це первинна діагнос/
тика соматичного, психічного і соціального здоров’я особистості.

захисту молоді з вадами здоров’я Розділ V



532

При цьому використовують широкий спектр різних методів: тес/
тування, анкетування батьків та викладачів, спостереження, бесі/
да, аналіз результатів різних видів праці та діяльності людини 
з вадами, документація освітнього закладу.

Другий етап — аналіз отриманої інформації.
На основі аналізу визначають, скільки людей потребують не/

відкладної допомоги, кому потрібна психолого/педагогічна під/
тримка, кому соціальна допомога тощо.

Третій етап — спільне визначення рекомендацій для інвалі/
да, викладача, батьків, спеціалістів; складання плану допомоги
для кожного «проблемного» вихованця.

Четвертий етап — консультування всіх учасників супроводу,
пошук шляхів і способів вирішення проблем людини з особливи/
ми потребами.

П’ятий етап — вирішення проблем, тобто виконання реко/
мендацій кожними учасником супроводу.

Шостий етап — аналіз виконаних рекомендацій усіма учас/
никами процесу (що вдалося? що ні? чому?).

Сьомий етап — подальший аналіз розвитку особистості, на яку
спрямовано процес соціально/педагогічного супроводу (що ми ро/
бимо далі?).

Усі етапи умовні, оскільки в кожної людини своя проблема та
її вирішення потребує індивідуального підходу. Але для вирішен/
ня будь/якої проблеми потрібні зацікавленість і висока мотивація
всіх учасників процесу супроводу.

Основні етапи системного супроводу. Одним із напрямів сис/
темного супроводу є проектування та реалізація програм допомо/
ги групі людей з особливими потребами з характерними для цієї
групи проблемами. Системний супровід формується поетапно, але
за певним алгоритмом.

Діагностичний етап. Метою є усвідомлення сутності пробле/
ми, її носіїв та потенційних можливостей вирішення. Діагностич/
ний етап розпочинається з фіксації сигналу проблемної ситуації,
потім розробляється план проведення діагностичного досліджен/
ня. На цьому етапі потрібно встановити атмосферу довіри зі всіма
учасниками проблемної ситуації, допомогти їм вербалізувати
проблему, разом оцінити можливості її вирішення.

Пошуковий етап. Мета — збір важливої інформації про шля/
хи і способи вирішення проблеми, надання цієї інформації всім
учасникам проблемної ситуації, створення умов для усвідомлення
інформації (включаючи можливість адаптації інформації).
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Консультативно�проектний етап. На цьому етапі спеціаліст
супроводу обговорює з усіма зацікавленими особами можливі ва/
ріанти вирішення проблеми, при цьому обговорюються позитивні
й негативні сторони різних рішень, прогнозується ефективність,
обираються відповідні методи. Важливо виявити увагу до будь/
яких способів вирішення проблеми, які називає сама людина з ва/
дами, не оцінюючи їх і не критикуючи. Стимулювання такого роду
активності — одне з найважливіших завдань правильно організо/
ваного процесу супроводу.

Після того як вибір способу рішення проблеми відбувся, важ/
ливо розподілити обов’язки щодо його реалізації, визначити пос/
лідовність дій, визначити термін виконання і можливість корек/
ції планів. У результаті розподілу функцій виникає можливість
для самостійних дій щодо вирішення проблеми як у людини 
з особливими потребами, так і у викладача.

Етап вирішення проблеми. Цей етап забезпечує досягнення
бажаного результату. Завдання спеціаліста супроводу полягає 
у наданні допомоги в реалізації плану як викладачу, так і вихован/
цю. Потрібно допомогти учасникам вирішення проблеми відчути
«смак успіху» у виконанні домовленості. Вирішення проблеми ін/
коли потребує активного втручання зовнішніх спеціалістів — пси/
хологів, юристів тощо. Функції координатора на цьому етапі бере
на себе спеціаліст супроводу.

Рефлексивний етап — період усвідомлення результатів діяль/
ності процесу супроводу у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Означе/
ний етап може стати кінчевим у вирішенні індивідуальної проблеми
або стартовим у проектуванні спеціальних методів попередження та
корекції масових проблем, що присутні в освітньому середовищі.

Отже, люди з особливими потребами до звичайного життя, ста/
ють повноцінними членами суспільства і часто вже не лише не по/
требують підтримки громади, а й, навпаки, роблять свій внесок 
у загальну справу.

Запровадження системи супроводу може бути корисною для
суспільства і з економічного погляду. Навчання людей з вадами
разом зі здоровими ровесниками у більшості випадків дешевше,
ніж створення альтернативних шкіл, ПТУ, ВНЗ. Завдяки змен/
шенню кількості спеціальних освітніх закладів не розпорошують/
ся педагогічні ресурси держави. А інваліди отримують можли/
вість адаптуватися до звичайного життя та, як і усі, працювати на
загальну користь.
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