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У статті розглядається українська версія похо�

дження цивілізації Стародавньої Індії/Ар’я�Варта.

Ключові слова: цивілізація, Ар’я�Варта.

В статье рассматривается украинская версия

происхождения цивилизации Древней Ин�

дии/Арья�Варта.

Ключевые слова: цивилизация, Арья�Варта. 

The article is considered of Ukrainian version of

Indian/Arya�Varta Civilization.

Key words: сivilization, Indian/Arya�Varta Civi�

lization.

Перед тим, як розглянути становлення і роз�

виток давньоукраїнської скіфо�арійської цивілі�

зації у Стародавній Індії/Ар’я!Варта, варто звер�

нути увагу на те, що в Римській імперії був досить

популярним древній (навіть для Рима!) культ

Сонця Індігета (Родоначальника) [54, с. 664]. 

Можливо, це і випадково, але корінь інд
в словах Індія та Індігет (род гетів/хетів/хатів?)

має явно споріднене змістовне навантаження.

Тим паче, що скіфи/арії, які домінували протя�

гом тривалого часу в цій самобутній країні,

сповідували солярні культи. 

Урахуємо, що на узбережжі Азовського моря

(за Геродотом) проживали сінди в країні Сіндіка,

яка була скіфо/арійською (сакською) за своїм

етнічним походженням. Звідси й виходить, що

обидві назви: Індія і Ар’я!Варта — були прине�

сені в цю країну скіфами/аріями.

І ця самобутня індо�арійська цивілізація, яка

розвинулася під впливом цивілізації скіфів/аріїв,

дала світові одну з найдосконаліших світогляд�

них систем.

Протягом ІІІ–ІІ тис. до н.е. арійські племена

кількома хвилями накочувалися на землі Старо�

давньої Індії, котра в ті часи мала назву Ар’я;
Варта (Варта Аріїв?). 

У цій же країні у давнину була провінція

Аратта (сучасний штат Пенджаб) [88], а нині там

є штат Оріса (до 1949 р. — Орія), де проживає

народ ораони. Останні називають свою мову —

орія [31, с. 189]. 

А на території сучасного Пакистану є місто

з арійською назвою Лахор (колись це була час�

тина Індії). 

Арії принесли в ці краї свій світогляд, свою

філософію, культуру і власну релігійно�політич�

ну модель суспільного устрою. 

Як свідчив колишній президент Індії, філо�

соф С. Радгакрішан: «Оріяни (арії, орії, орачі —

В. Б.) принесли з собою певні поняття і віруван�

ня, які вони продовжували розвивати в Індії». 

З ним солідаризується ще один видатний

індійський діяч — фундатор сучасної індійської

держави Дж. Неру: «Народні танці патанів (оріїв)
дивотно нагадують танці українців» [32; 63]. 

І ще одна цитата від Дж. Чокроборті, індійсь�

кого перекладача «Слова про Ігорів похід»:

«У Чернігові я почув весільні обрядові пісні укра;
їнців, такі далекі від сучасних мелодій, але такі
близькі до пісень, що й досі лунають на індійських
весіллях» [32, с. 242].

Можливо, це і чергова «випадковість», але

в індійських танцях серед багатьох інших еле�

ментів є технічні рухи, які називаються тукри
і чаккардар тукри…

Скіфи/арії, які не створили в Ар’я!Варті/Індії
централізованої імперії (лише окремі держави),
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Розділ I
УКРАЇНСЬКА 
ЦИВІЛІЗАЦІЯ

СКІФО�АРІЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ 
У СТАРОДАВНІЙ ІНДІЇ/АР'Я�ВАРТІ (ІІІ–І тис. до н. е.)

Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, проректор Університету «Україна», 

головний редактор журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації»
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постійно боролися між собою та з місцевим на�

селенням. А сама арійська епоха в історії Індії,

яка дістала назву ведійської (веди — староукра�

їнські/індійські релігійно�філософські збірки

текстів), породила такий цікавий суспільно�по�

літичний феномен, як кастовий устрій.

Рис. 1 — Бог Рама

Ведійська епоха характеризується посиленням

соціальної нерівності, суспільним розшаруван�

ням і поділом на чотири варни (які з ускладнен�

ням соціальної структури суспільства трансфор�

мувалися й деталізувались у такі касти): 

брахманів (жерців, священнослужителів); 

кшатріїв (правителів�царів і воїнів�самарів); 

вайшиїв (землеробів і торгівців);

шудрів (осіб фізичної праці, слуг). 

Основна духовна та світська влада була зосе�

реджена в руках брахманів і кшатріїв, а власне

релігійно�філософська система дістала назву

брахманізму (за іменем верховного бога Брахми).

Ці політико�психологічні і соціальні структу�

ри виявилися надзвичайно живучими в індійсь�

кому суспільстві: минуло не менш як 2,5 тисячі

років, перш ніж головою уряду (прем’єр�мініст�

ром) у цій країні став представник найнижчої

касти — шудрів!

У Ведах і коментарях до них — упанішадах

(від імені бога скотарів Пана? — В. Б.) йшлося про

два шляхи здобуття влади: правителя породжу�

ють боги (або його влада засновується з волі бо�

гів) чи обирають люди. Але навіть в останньому

разі правитель був підзвітним і відповідальним

не перед своїми громадянами, а безпосередньо

перед богом, хоча й мусив дбати про підданих

своєї держави (відповідно до дхарми — сукуп�

ності обов’язків людини).

Рис. 2 — Бог Брахма

Отже, попри рудименти договірного похо�

дження держави та влади у скіфсько�арійській,

а відтак і староіндійській політичній теорії та

практиці, домінувала патріархальна концепція

влади. У цій концепції духовна влада мала пріо�

ритет перед владою світською. І це не обгово�

рювалося, оскільки, наприклад, у збірці «Атхар;
ваведа», брахмани взагалі йменувалися богами!

Формування великих держав (наприклад,

у VI ст. до н. е. в Північній Індії таких було 16)

супроводилося заміною панівної ідеології. Як

наслідок, занепад брахманізму з його забобона�

ми, ритуальністю, закритістю до оновлення та

корупцією вищих каст приводить до розквиту

буддизму. 

Засновник цієї релігії Сиддхартха Гаутама, або

Ш(С)ак’я�Муні (563–483 до н. е.), за походженням

був принцем. І, судячи з його імені, він походив

із царської сакської (щака=саки=скіфи) родини.

Так само, як і його перша дружина (двоюрідна

сестра), котра походила з родини удільного саксь�

кого князя Сопрабудди.

Рис. 3 — Велична бронзова статуя пророка Будди у Гонконзі.
На грудях — арійська свастика, яка вперше з’являється
в Мізині (ХІІ тис. до н. е., Україна)
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Як свідчать легенди, в дорослому віці на нього

зійшло просвітлення, звідси й, нібито, прізвись�

ко — Будда. Хоча існує й версія, що він належав

до будинів — народу, який проживав у ІІ–І тис.

до н. е. (за Геродотом) на території Стародавньої

України [20].

Принаймні, на рис. 3 і 4 Будда дуже схожий на

типового українця, хіба ні? 

Рис. 4 — Обожнений Будда на троні (дуже схожий на ти;
пового українця — В. Б.)

Як би там не було, одного разу (тоді йому було

29 років) Будда покинув царський палац, сім’ю

і вирушив у світ шукати істину. Згодом він став

проповідувати своє вчення, яке поступово на�

бирало послідовників. Сам Будда (так само, як

Христос чи Мухаммед). 

На відміну від «державницької» концепції брах;
манізму (який ігнорує права особистості, роз�

ширюючи права держави та влади), «духовно!
ліберальна» концепція буддизму є гуманістично

зорієнтованою і такою, що має психологічне та

етичне підґрунтя. Її мета — перетворити кожну

людину на лагідну, доброзичливу, звільнену як

від страждань, так і від будь�яких бажань і при�

страстей особистість.

«Духовний демократ» Будда відкинув теорію

божественного походження каст і царської вла�

ди (можливо, тому, що його друга дружина з його
гарему належала до касти шудр?). Він пропові�

дував рівність між людьми, але не в соціальній,

а в духовній сфері (хоча й це був доволі револю�

ційний на той час крок).

Характерне й те, що ранній буддизм у переліку

варн перше місце відводив кшатріям, а не брах!
манам, чітко розмежовуючи світське і церковне

життя. І це може бути додатковим підтверджен�

ням скіфсько!арійського походження Будди, оскіль�

ки, на відміну від трипільської цивілізації (в якій

домінував матріархат), у скіфів/аріїв була запро�

ваджена патріархальна модель політичної влади.

Головним у них стає бог війни Арес, котрий, до ре�

чі, був головним божеством і в еллінській Спарті. 

Зрозуміло, що такий рейтинг варн, запропоно�

ваний буддизмом, об’єктивно догоджав світській

владі, сприяючи формуванню на території Ста�

родавньої Індії великих державних утворень.

Проте й брахманізм не пішов у забуття. Він

не боровся з «єретичними вченнями» (як це від�

бувалося в християнстві), а поступово модерні�

зувався, використовуючи елементи доарійських

культів місцевих індійських племен. Так, на ру�

бежі старої та нової ер виник індуїзм, у якому

збереглися всі священні тексти брахманізму.

Що ж до буддизму, то він не зміг втриматися

на висоті своїх філософсько�етичних принципів.

Образ Будди обожнювався, оповивався забобо�

нами та ритуалами, а через це відмінність між

двома системами вірувань ставала дедалі меншою.

Зрештою буддизм був поглинений індуїзмом, але

перш ніж його громади зникли з території Індії

(XIII ст. н. е.), він поширився в Південній та

Східній Азії і став фактично світовою (за часом

та ареалом поширення) релігією [45].

Загалом слід зазначити, що індійська полі�

тична думка того часу, надзвичайно релігійна

й міфологічна, суттєво збагатила скарбницю

політичної науки. Насамперед йдеться про твір

«Артхашастра» (IV–III ст. до н. е.), автором якого

вважається Чанак’я, міністр засновника імперії

Маур’їв Чандрагупти. У цьому творі загальне

благо розглядається як збереження суспільного

порядку, заснованого богом. Намісник бога —

цар, котрий силою тримає підданих у покорі.

У цій книзі наведено й методи політики й уп�

равління державою, ретельно розроблено сис�

тему шпигунства, стеження та контролю.

Привертає увагу й етична основа політики —

владу й багатство слід зберігати та примножува�

ти будь�якими засобами (згодом цю саму тезу

висуватиме європеєць Н. Макіавеллі).

Однак найвідомішим джерелом давньоін�

дійської політичної думки є збірник «Закони
Ману», авторство якого приписують міфологіч�

ному прабатьку людей Ману. Насправді ж цю

книгу писали, як стверджують експерти, почи�

наючи з ІІ ст. до н. е. аж до ІІ ст. н. е. (приблиз�

но стільки ж, скільки писали й Біблію!) [43].

Писали до того ж вельми майстерно, оскіль�

ки майже два тисячоліття «Закони Ману» про�

існували як кодекс соціального життя Старо�

давньої Індії. Там є все: і елементи цивільного та

кримінального права, і міркування щодо життя,

шлюбу, правил очищення, покаяння, прийнят�

тя їжі тощо.

Нас же цікавить насамперед політика. І тут

починається найцікавіше. Політичний аналіз по�
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казує, що в тогочасній Індії перемогу здобув

усе�таки брахманізм — як влада (церковна над

світською) та як провідна релігія (над єретични�

ми вченнями).

Основні тези: влада й варни (в межах остан�

ніх — касти) — від бога, цар — божественного

походження, порядок, встановлений Брахмою, —

вічний.

Проте скіфо�арійський культурно�цивіліза�

ційний вплив, безумовно, позначився на житті

всього тогочасного Азійсько�Тихоокеанського

регіону. Зокрема, на землях сучасних держав

Пакистану та Індії існувала велика Індо�скіфсь�

ка держава (рис. 5), яка не могла не впливати на

розвиток тогочасної індійської цивілізації.

Рис. 5 — Карта Індо#скіфської держави (IІ ст. до н.е. —
ІV ст. н.е.)

Нагадуючи, що на честь скіфо/арійського
воїнського стану самарів з’явилося чимало геог�

рафічних назв не тільки в Україні (річка Самара

та кілька одноіменних населених пунктів на Сум�

щині, в Галичині і в Криму).

Такі самі назви виникали скрізь, де ступала

нога вихідців зі Стародавньої України: м. Орськ

і Орал (Казахстан), м. Самарканд і Бухара (Уз!
бекистан), м. Хорог (Таджикистан), м. С(а)мара

(Західна Сахара, Африка), м. Самаринда, Се(а)ма�

ранг, Нарпух (Індонезія), м. Самарай (Папуа!Новій
Гвінеї), острів Самар (Філіппіни), м. Дархан (Мон!
голія), Яркенд (Китай), Саппоро (Японія) і т. ін.

Окрім того, на присутність аріїв, зокрема

у районі Тихого Океану, вказують і санскритські

назви індонезійських островів Суматра (на

санскриті — океан) та Ява (острів вівса), Малайя

(гора), Сінгапур (місто лева). Крім Індії санск�

ритські (арійські) назви наявні у назвах таких

сусідніх з нею країн, як Непал (житло біля під!
ніжжя) і Бутан (межа Тібету) [25].

І все, згадане вище, дає нам підстави просте�

жити давньоукраїнське скіфо�арійське коріння

(VI–III тис. до н.е.) в цивілізації Стародавньої

Індії/Ар’я�Варта (ІІІ–І тис. до н. е.). 
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У статі узагальнені результати останніх до!
сліджень українських і російських вчених про по!
ходження слова «Русь».

Ключові слова: Русь (рос, рус), авари, Русафа

(Русава), Ruotsі, Мала Русь, Україна.

В статье обобщены результаты последних ис!
следований украинских и российских ученых о про!
исхождении слова «Русь».

Kлючевые слова: Русь (рос, рус), авары, Руса�

фа (Русава), Ruotsі, Малая Русь, Украина.

The last researches of Ukrainian and Russian sci!
entists about the origin of word «Rus» are generalized
in the article.

Key words: Rus (ros, rus), аvаr, Rusafa (Rusawa),

Ruotsі, Small Rus, Ukraine.

Люди старшого покоління не мають сумнівів

у тому, що назву «русь» принесли на нашу зем�

лю варяги. При цьому вони посилаються на «По�

вість минулих літ». Проте більшість сучасних

вітчизняних і російських дослідників вважають,

що слово «русь» першопочатково прийшло до

нас зі Сходу. 

Так, відомий український історик Михайло

Брайчевський з цього приводу пише: «…В оно�

мастиці Кавказу та Середньої Азії відомі назви

з коренем рос!, рус!. Маємо на увазі стародавню

назву Волги (Рос�Аракс)…, Рустем — в ірансько�

му епосі, Арслан — у тюрків, Руслан — у східних

слов’ян. Крім того, як ми знаємо з Біблії, за

Кавказом і Чорним морем проживав страшний

народ Рош з країни Гога і Магога (Іезекіль, 38,2)

[1, с. 160–162].

Але що ж означає це таємниче слово? На

думку ряду російських дослідників, відповідь на

нього дає сучасна осетинська мова — спадко�

ємиця сарматсько�аланської мови. Слово «світ�

лий» (білий) на її іронському діалекті вимов�

ляється як ruhs, а на дігорському — як rohs. 

Із цього приводу відомий російський історик

Г. В. Вернадський відмічає: «Сарматские племе�

на аорсы и роксоланы распространились уже во

втором веке до н.э. по территории Волги, Дона,

Донца и Днепара. Имена этих племен могут

бать выведены из иранских слов ors или uors (бе�

лый) и rukhs (светлый) [2, ІІІ. 1–5]. 

Тепер залишається з’ясувати, коли і яким чи�

ном словом рус (рос) почали називати наших пра�

щурів. Після того, як 544 року анти за згодою

Візантіїї розмістили свої війська в Тирасі (сучас�

ний Білгород�Дністровський), імператор Юстіні�

ан І Великий (правив імперією з 527 по 565 рік)

додав до свого титулу епітет «антський» [2, IV.1–5].

Отже, у Візантії союз подніпровських слов’ян

ще не називали «Руссю». 

Проте в цей самий час про народ Рос (Hros
або Hrus), що жив на північ від Меотійського

болота (Азовського моря), пише в своїй «Цер�

ковній історії» сирійський (арабський) історик

Псевдозахарія Ритор [9, с. 161]. З кінцем прав�

ління імператора Юстініана цей термін почина�

ють вживати візантійські і європейські хронікери,

зокрема Гвідо Равенський і Баварський Анонім

[9, с. 163]. 

Виникає закономірне питання: а з якого це

дива наші пращури — поляни почали себе нази�

вати цим чужим ім’ям? Відповідь на нього оче�

видна. Вказані згадки про народ рус (рос) вини�

кають після вторгнення авар у 561 році до

Центральної Європи. За допомогою залізних

стремен, лат і важкого списа вони перетворили

симбіоз вершника і коня на страшну зброю, від

якої не було рятунку на відкритій місцевості.

Слідом за гунами і булгарами авари розорили

вже нечисленні поселення антів�землеробів

в Північному Причорномор’ї, яке після цього

більш ніж на тисячу років перетворилося на Ди�

ке Поле. 

Варто зауважити, що до вторгнення гунів цей

благодатний край впродовж століть був поста�

чальником збіжжя до Греції і Риму. Після цього

авари захопили Панонію. Прикарпатські хорва�

ти були вимушені тікати від них аж на Адріати�

ку. На їхнє місце авари силоміць переселили

з Волині дулібів. «Повість минулих літ» з жахом

розповідає, як обри (готська назва авар) задля

розваги їздили в колісницях, запряжених дулібсь�

кими жінками, та про заслужену кару, послану

їм з небес: «... Були ж ці обри великі тілом, а ро�

зумом горді, і бог знищив їх, і померли всі, і не

залишилося жодного обрина. І є прислів’я на Ру�

сі до цього дня: «Загинули, мов обри» — їх же

немає ні племені, ні нащадків» (20/21). 

Незважаючи на впертий опір кочовикам,

подніпровські анти також зазнали нищівної по�

разки [9, с. 164–165]. Наочним свідченням тих

нелюдських часів є хижа, оскалена морда коня

на фібулах антського поясного набору з Черка�

щини VI–VII століть, що експонується в Націо�

нальному музеї історії України: 
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Рис. 1 — Фібули антів (Черкащина, VI–VII ст.)

Залишається лише дивуватися надзвичайній

інтуїції Миколи Гоголя, який в епіграфі до

«Мертвих душ» порівняв Русь із трійкою коней

у русі.

І тільки у 791–796 рр. аварську державу в цент�

рі Європи з допомогою словен розгромив король

франків, імператор Священної римської імперії

Карл Великий.

Поразка слов’ян призвела до того, що біль�

шість тогочасних європейських хронік почала

ототожнювати їх з аварами [4, с. 19]. Останні

широко використовували наших пращурів, як

«гарматне м’ясо», першими кидаючи у бій, на�

самперед при штурмі укріплень та при перепра�

вах через ріки. 

Кочовики, природно, знали, що алани та ін�

ші представники північно�кавказьких народів,

яких вони силою примусили служити у своєму

війську, називали антів русами (росами). Тому

вони поступово нав’язали цю назву й самим ан�

там. Взагалі, авари називали русами усі біляві та

світлі народи, які їм траплялися по дорозі. 

Саме таким чином на теренах Південно�Схід�

ної Німечинни з’явилися численні Русдорфи

(Russdorf) та Росбахи (Rossbach) [4, с. 20]. Слуш�

ність цієї думки підтверджують Прокопій Кеса�

рійський та інші візантійські хронікери. Усі во�

ни відзначають червонястий колір шкіри антів. 

Такий ефект виникає лише тоді, коли незас�

магла білява людина з помірних широт раптово

потрапляє на південь. У ті часи всі походи відбу�

валися в теплу пору року. Отже, за кілька тижнів

подорожі під палючим сонцем шкіра у полян і

деревлян з незвички обгоряла і всі вони ставали

червонястими. Отже, як це не парадоксально

звучить, але саме найлютіші вороги антів — ава�

ри поклали початок утвердженню в Європі

терміна «Русь» [9, с. 162–165].

Через сто років після цього середньодніп�

ровські анти утворюють нове державне об’єд�

нання під назвою «Руський каганат». Перший

час він перебуває у васальній залежності від хо�

зарського каганату [VII. 1–5, 4, с. 20]. Якщо зга�

дати, що до складу останнього входили племе�

на, які споконвіку називали антів рус (рос), то ця

нова назва є цілком закономірною. 

Однак пригоди терміна «русь» на цьому лише

розпочиналися. У VIII ст. далеко на Півдні за�

роджується нова військова і економічна потуга —

арабський халіфат. У 724–743 рр. столицею

Омейядів замість Багдаду стає містечко поблизу

сучасного Аммана — Русафа.
На думку вітчизняного лінгвіста Костянтина

Тищенка, саме з цією назвою пов’язано виник�

нення у Подністров’ї і Подніпров’ї таких насе�

лених пунктів і річок, як Русава, Русовичі, Роса!
ва і Роставиця [4, с. 20]. Ці назви є свідченням

жвавої торгівлі арабів з нашими пращурами. Ад�

же розорена Європа ще не встигла оговтатись

після потрясінь великого переселення народів. 

За дивним збігом обставин угри та фіни, почи�

наючи з VIII століття, називають Руссю (Ruotsi)
своїх сусідів — шведів. Адже на північ від Сток�

гольма до сьогодні збереглася назва місцевості

Руслаген з містом Рослаге Несбю. 

Тому автор «Повісті минулих літ» вимушений

постійно розрізняти (слов’янську) і (варязьку)

Русі: «В Афетовій же частині сидять русь, чудь

і всі народи («Русь, Чюдь и вси языцъ»): меря,

мурома, весь, мордва, заволочська чудь, пермь,

печера, ям, югра, литва, зимигола, корс, сітьго�

ла, ліб. …Афетове ж коліно і це: варяги, шведи,

нормани, готи, русь, англи, галичани, волохи,

римляни, німці, корлязи, венеціанці, фряги

і прочіе, — на заході вони є сусідами племені

Хама» (8/9). 

Не менш промовистий інший фрагмент

«Повісті» — 48/49 з текстом договору 912 року:

«Ми від роду руського — Карли, Інгельд, Фарлоф,

Веремуд, Рулав, Гуди, Руальд, Карн, Фрелав... —

послані від Олега, великого князя руського і від

усіх світлих бояр, які під його рукою, до вас —

Лева, і Олександра, і Костянтина, великих

у Бозі самодержців, царів грецьких...». 

Отже, з цього часу русичами називають не ли�

ше наддніпрянців, новгородців і варягів, але

й підкорені ними народи Північно�Східної Єв�

ропи. Оскільки на київському столі сиділи Рю�

риковичі, то літописець Нестор без жодних ва�

гань констатував, що «од тих варягів прозвалася

земля Руською» (28/29). 

Не дивно, що для давньоруських князів і ро�

сійських самодержців терміни Русь, Рюриковичі
і варяги були священними і дуже близькими за

змістом. Проте вже у сусідній Візантії «варяга�

ми» називали військових найманців будь�якого

етнічного походження [1, с. 160]. 

Терміном Росія ми маємо завдячувати візан�

тійському правопису, у якому для позначення

назв країн застосовувалося закінчення на �ія.
Крім того в словах іншомовного походження за�

мість звука «у» було прийнято застосовувати лі�

теру «о» (омега). 

Саме тому етнонім русин (житель Київської

Русі), імітуючи грецьку графіку, давньослов’янсь�

кою пишеться, як роусинъ (так, до речі, продов�

жують себе називати закарпатські русини). При�

родно, що таке складне написання дратувало
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візантійських писців. Тому вже з часів Аскольда

паралельно з терміном Русь у візантійських дже�

релах дедалі частіше вживається його синонім —

Росія. З ХІ ст. він стає популярним у київських

князів і митрополитів. Так, на печатці Володи�

мира Мономаха (1053–1125), у хрещенні — Ва�

силя, вирізьблено: «Печать Василя, благород�

нійшого архонта Росії, Мономаха». Вживався

цей термін і в часи козаччини. 

Із часом окремі частини теренів проживання

східних слов’ян одержують відповідні назви: Чор�

на, Біла, Червона Русь. Великий московський

князь Іван ІІІ після об’єднання навколишніх кня�

зівств присвоїв собі титул Государя всея Руссии. 
Петро І мав непереборне бажання одержати

під свою руку всі Русі без винятку і тому перей�

менував у 1721 р. Царство Русское на Российскую
империю. А щоб не виникало жодних сумнівів

у тому, хто в ньому головний, в офіційних доку�

ментах почали широко вживати візантійські

терміни церковно�адміністративного поділу:

Великороссия і Малороссия.
У тогочасній Європі кабінетні географи про�

довжували вживати давню назву Мала Русь. На

карті Гійома Деліля 1723 року до неї віднесені

терени первинної Русі — середня Наддніпрян�

щина і Південна Білорусь. Проте європейці, які

побували у Наддніпрянщині, вже застосовували

інший термін — Україна. 

Які висновки можна зробити зі вказаного?

Виявляється назвою Русь ми маємо завдячу�

вати, у першу чергу, загарбникам зі Сходу —

аварам, у другу — хозарам, у третю — арабським

купцям і лише в четверту — варягам. Хоча пер�

винне значення терміна «рус» — світлий (білий)
необразливе, його нашим пращурам було нав’я�

зано силоміць. 

Київські князі перенесли цю назву на підко�

рені ними народи Північно�Східної Європи —

літописні: меря, мурома, вєсь, мордва, заволочсь�

ка чудь, пермь, печера, ямь. З часу переймену�

вання Петром І Царства Русского (Московії) на

Российскую империю, замість споконвічного ру!
син, наших пращурів почали офіційно іменува�

ти малороссами. 

Природно, це їм не подобалося. Тому один

одного вони стали називати українцями. Уперше

в письмовому вигляді назва «Україна» з’явля�

ється в Іпатієвському літопису за 1187 рік. Там

повідомляється про смерть переяславського

князя Володимира Глібовича: «І плакашася за

ним всі переяславци, за ним же Украйна много

постона». 

В основі цієї назви — праслав’янський імен�

ник край, що має два значення: країну (землю) та

кінець, межу, кордон [5, с. 73]. Вона дуже точно

відображає гірку долю нашої землі — бути ме�

жею між Диким Полем і Європою. 

Не випадково французький картограф і ін�

женер Гійом Боплан, який подорожував Украї�

ною в першій половині ХVII ст., у вступі до своєї

відомої праці так і вказав: «…опис цього великого
пограниччя — України, розташованої між Моско!
вією і Трансільванією» [6, с. 22]. 

Ця характеристика залишається актуальною

й нині. Адже в географічному і цивілізаційному

сенсі ми й сьогодні продовжуємо знаходитися

на краю чи межі з Євроспільнотою, у складі якої

братні слов’янські народи. І лише від нас зале�

жить, чи зможемо ми нарешті її перейти. 
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Суспільство — це сукупний організм,

який охоплює саму державу,

що є тільки одним із

органів чи функцій цього цілого тіла.

А. Шефле; Г. Спенсер

Сила чи слабкість громадянського суспільст�

ва в будь якій країні є похідною характеристи�

кою від активної участі її громадян у різних гро�

мадських організаціях, які саме і формують

цінності громадянського суспільства. Таким чи�

ном саме збереження функцій і повноважень

інститутів самоорганізації та самодіяльності

громадян, тобто неурядових організацій (далі —

НУО) визначають ступінь розвиненості грома�

дянського суспільства та сприяють розвитку де�

мократії та підвищенню рівня політико�право�

вої культури соціуму. 

Дослідженням проблематики становлення та

розвитку НУО займалися Дж. Бредлі, І. В. Мер�

сиянова, І. А. Скалабан, а місце та роль НУО

в процесі розвитку громадянського суспільст�

ва розглядали Р. Дарендорф, Т. І. Заславська,

Л. М. Романенко, З. Г. Голенкова, Ю. М. Рез�

ник, С. Л. Серебрякова та ін.

Мета статті — проаналізувати поняття й ево�

люцію становлення, розвитку та функціонуван�

ня НУО у сучасному суспільстві. Постановка

мети зумовлює розв’язання таких завдань:

1) провести операціоналізацію поняття НУО;

2) дослідити історію розвитку НУО.

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що

НУО під час своєї інституціоналізації проходять

певні історичні етапи, які можуть бути розгля�

нуті у межах загальноісторичної періодизації та

парадигми і відображають тенденцію еволюцій�

ного посилення впливу НУО на державу.

1. Операціоналізація поняття «неурядова орга;
нізація»

Для того щоб зрозуміти онтологічні чинники

виникнення НУО, насамперед потрібно провес�

ти операціоналізацію поняття НУО та дослідити

теоретичні підходи щодо подальшого досліджен�

ня проблеми їх становлення, розвитку і функ�

ціонування у сучасному суспільстві, а також

проаналізувати такі поняття, як «громадське

об’єднання», «громадська організація», «неуря�

дова організація», «громадянське суспільство»,

«інституціоналізація».

Перш за все, хотілося б зауважити, що обидва

терміни: «громадська організація», «неурядова

організація» — є однаково загальновживаними

і аналогічними за своєю суттю у сучасній су�

спільствознавчій науковій вітчизняній літературі.

Однак все ж доречніше буде вживання терміна

«неурядова організація», оскільки це підкрес�

лює діалектику взаємовідносин держави та гро�

мадських організацій як інститутів громадянсь�

кого суспільства.

Якщо ж ми почнемо розглядати етимологію

слів «об’єднання» і «організація», то побачимо,

що семантично це неоднорідні поняття. І пояс�

нюється це тим, що громадські об’єднання —

є об’єднаннями, які створенні з метою реаліза�

ції захисту громадянських, політичних, економіч�

них, соціальних, культурних прав та інтересів

людини, що сприяють творчій активності та са�

мостійності громадян, їхньої участі в управлінні

державними та громадськими справами. Прий�

нято вважати, що є три основні типи громадсь�

ких об’єднань: державні (органи влади, управ�

ління тощо), прибуткові (фірми підприємства) та

всі інші недержавні й неприбуткові організації

громадян [3, с. 15]. Таким чином, «організація»
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є таким видом «об’єднань», який передбачає його

структурно�функціональну оформленість. Відпо�

відно що стосується самих організацій, то, оскіль�

ки громадська діяльність може здійснюватись

утвореннями, які не мають статусу юридичної

особи, слід зазначити, що поняття «неурядова

організація» може бути вжито у широкому та

вузькому сенсі. На думку С. П. Грицаєва, в ши�

рокому значенні до НУО належать всі організа�

ції, що створені з суспільно�корисними цілями

та виконують соціально�економічні функції,

мають певні права та обов’язки. У вузькому зна�

ченні, громадянсько�правовому сенсі, НУО —

організації, які набули статусу юридичної особи

[6, с. 87].

Діяльність громадських об’єднань, а відпо�

відно і НУО, безпосередньо стосується розвитку

громадянського суспільства. Сучасний погляд

на «громадянське суспільство», на думку багать�

ох дослідників, започаткований Гегелем і поля�

гає в розумінні його як суспільства громадян із

високим рівнем економічних, соціальних, полі�

тичних, культурних і моральних властивостей, яке

спільно з державою утворює розвинені правові

відносини; суспільство рівноправних громадян,

яке не залежить від держави, але взаємодіє

з нею заради спільного блага і керується норма�

ми приватного права [2, с. 17].

Тепер спробуємо з’ясувати місце і роль НУО

в громадянському суспільстві, для чого розгля�

немо поняття «інститут» і «інституціоналізація».

Енциклопедичний словник з державного управ�

ління дає такі визначення соціального інституту:

1) історично сформовані, усталені форми органі�

зації спільної діяльності людей; 2) організована

система зв’язків і соціальних норм, яка об’єднує

значимі суспільні цінності і процедури, що задо�

вольняють основні потреби суспільства; 3) регу�

лярно повторювані впродовж тривалого часу

соціальні практики, що мають велике значення

для структури суспільства, санкціоновані і під�

тримувані за допомогою соціальних норм. Це —

форма організації і засіб здійснення спільної

діяльності людей, що забезпечує стабільне функ�

ціонування суспільних відносин. За допомогою

соціальних норм, прав, принципів і санкцій, що

регулюють різні сфери суспільної діяльності,

соціальні інститути виконують організаційні,

регулятивні, управлінські та виховні функції

у суспільстві. Інституціалізація суспільних від�

носин передбачає створення умов для їх транс�

формації та відтворення. 

Соціальні інститути у демократичних су�

спільствах діють на засадах сталої системі

суспільних цінностей, що часто закріплюється

в конституціях. Завдяки тому, що в них втілю�

ються суспільні цінності, розподіляються соціаль�

ні ролі й структурується мотивація поведінки

людей, вони забезпечують соціалізацію індиві�

дів, спадкоємність культури й передання соціаль�

ного досвіду [8, с. 1].

Інститути громадянського суспільства явля�

ють собою політичні партії, які не представлені

на момент проведення громадської експертизи

у парламентах, громадські організації та рухи,

дитячі та молодіжні організації, професійні

й творчі спілки, організації роботодавців, благо�

дійні організації, релігійні організації, недержавні

засоби масової інформації та інші непідприєм�

ницькі товариства й установи, легалізовані від�

повідно до законодавства. 

Зазначимо, що НУО відіграють важливу роль

у формуванні цінностей та задоволенні потреб

суспільства, а також регулюють різні сфери

суспільної діяльності за допомогою соціальних

норм, принципів і санкцій. Таким чином, НУО,

в ході інституціоналізації — процесу становлен�

ня, упорядкування, формалізації, сприяють

розвитку громадянського суспільства. 

Тепер спробуємо надати визначення понят�

тю «громадська організація», сутність якого

співвідносять із такими словосполученнями, як

«третій сектор», «неурядова», «неприбуткова»

організація, що сформувалися в процесі істо�

ричного розвитку. Проте, зазначимо, що НУО

і «третій сектор» не є тотожними поняттями,

оскільки друге поняття має ширше значення.

Вітчизняна традиція поняття «громадська

організація» вперше офіційно вживає його

в Конституції СРСР 1936 року. У цей самий

період А. І. Щиглик визначає її як «добровільні

об’єднання, що функціонують на основі само�

управління та самодіяльності, основними завдан�

нями яких є стимулювання суспільно�політич�

ної активності та задоволення різних потреб

населення».

У сучасній вітчизняній літературі поняття

«громадська організація» розуміють як добровіль�

ні формування громадян, створені в результаті

їх вільного волевиявлення з метою вираження

колективних інтересів і вирішення громадських

питань і проблем. За визначенням західних уче�

них, до НУО належать поняття «спілки» та

«асоціації», де критеріями для розмежування

з іншими можливими об’єднаннями громадян

беруться ознаки недержавних і неприбуткових

організацій [7, с. 15].

Отже, громадські організації — добровільні,

легальні, організаційно оформлені об’єднання

громадян, які репрезентують інтереси певних

верств населення, діють за статутом на основі

принципів самоврядування і законності.

Поняття ж НУО вживається нами в цьому

контексті з метою актуалізації впливу громадсь�

ких організацій на державний механізм, посилен�

ня діалектичної єдності і боротьби таких катего�
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рій, як «держава» і «громадянське суспільство»

в процесі історичної еволюції людства. 

2. Історичний розвиток НУО
Перший етап зародження неурядових ор�

ганізацій охоплює часи Стародавнього світу,

Античності та Середньовіччя. Причинами ство�

рення перших об’єднань людей стали біологічні

й психологічні чинники: інстинкт самозбере�

ження, потреба у спілкуванні, прагнення до

певних вигод, що передбачає взаємну залеж�

ність і потребу одне в одному. Цей період в іс�

торії розвитку НУО можна назвати латентним.

В Україні становлення та формування НУО

більш яскраво розпочалося з X ст. (Київська

Русь), за часів існування общини як автономної

організації, що мала функції внутрішнього са�

моврядування та регулювала сімейні відносини

в разі, якщо порушення ними традиційних

форм права торкалися інтересів усієї общини. 

Однак найбільше громадська активність

українців виявилася через діяльність братств

XVI–XVIII ст. Братства цього періоду носили

яскраво�виражений характер національно�релі�

гійних громадських організацій українських

православних міщан і відігравали значну роль

у суспільно�політичному й культурному житті,

боротьбі проти політики соціальних і релігійних

утисків, яку проводила шляхетська Польща та ка�

толицька церква в Україні. У зв’язку з подальшим

зміцненням феодальних відносин роль братств

у суспільно�політичному житті послабилася. 

В Європі значний вплив утворення неурядо�

вих організацій відбувся у період ранніх буржу�

азних революцій. Проте сформувалися вони

у часи Великої французької революції. 

Нове піднесення громадської активності ук�

раїнського суспільства припадає на кінець

XVIII — початок XIX ст. Воно пов’язано з від�

родженням національної свідомості в Україні,

яке почалося, як і в усій Східній Європі, під

впливом західних філософських систем, а також

як наслідок становлення української національ�

ної інтелігенції. Почали створюватися так звані

масонські ложі — таємні гуртки, які були досить

поширеними тоді загалом у Росії та Україні. Ак�

тивізації залучення до громадського життя насе�

лення сприяло Кирило�Мефодіївське братство,

що слугувало ідеологічним орієнтиром націо�

налістичного руху.

У XIX — на поч. XX ст. відбувається процес

розкріпачення. На зміну класово�антагоністич�

ному суспільству виникла нова суспільно по�

літична структура, складовими елементами якої

стали самостійно діючі групи людей — це

спілки, товариства, асоціації, організації благо�

дійного, виробничого, політичного, релігійного

та інших напрямів.

Революційні події 1917 року, а також перемо�

га радянської влади в Україні 1920 р., призвели

до ліквідації існуючої системи громадських ор�

ганізацій, оскільки з часом соціальна діяльність

стала цілковито контролюватися державою, бу�

ли принципово змінені функції, завдання та

цілі НУО, їхні місце і роль у громадському жит�

ті, їхні відносини з новими органами державної

влади. При ревкомах створювалися десятки

відділів і підвідділів, які регулювали всі сфери

суспільного життя. Розгорнулися санкціоновані

державою процеси широкомасштабного одер�

жавлення всієї системи самодіяльного руху.

Розпочалося активне творення іншої системи

масових централізованих республіканських

громадських організацій виключно норматив�

но�дозвільним шляхом.

У 50–60�х і навіть 80�х рр. відбувся нове під�

несення суспільної активності в галузях науки,

культури, освіти. Тому Конституції СРСР 1977 р.

та УРСР 1978 р., визначили підвищення актив�

ності громадських організацій як один із фак�

торів демократичного розвитку. Поширювались

об’єднання, що знаходили компроміс з держав�

ними органами або мали вплив на партійний

апарат.

Із середини 1980�х, коли в країні було пос�

тавлено під сумнів наддержавний характер КПСР

і тих громадських організацій, що до неї приля�

гали, почали набирати чинності добровільні

громадські формування, які отримали назву

«неформальні самодіяльні об’єднання». Серед

самодіяльних неформальних організацій особ�

ливе місце займали політизовані клуби «нега�

тивного» напряму, що складали наприкінці

1980�х рр. політичну опозицію. У нових умовах

держава законодавчим шляхом визначила пра�

вила існування об’єднань громадян (Закон СРСР

про «Про громадські об’єднання» від 9 жовтня

1990 р.). У цей період відбувся сплеск громадсь�

ких ініціатив, причинами якого стали різкий спад

життєвого рівня населення, скорочення фінансу�

вання соціально�культурної та гуманітарної сфер,

обмеження централізованого управління та ін. 

Сучасний етап становлення та розвитку НУО
(з 1990�х рр.) виявився досить інтенсивним за

швидкістю процесів, які відбувалися — йдеться

про нарощування організаційної інфраструктури

та матеріальних ресурсів, визнання значущості

та ролі НУО на державному рівні, поглиблення

та розширення функцій, які вони виконують.

Також відмітимо, що з початку 1990�х рр. кіль�

кість громадських об’єднань в Україні неухильно

і стрімко зростає. У 1991 р. в країні діяло близь�

ко 300 організацій, у 1996 р. — понад 12 тисяч,

а в 2000 р. — близько 27 тисяч [7, с. 41].

На сьогоднішній день саме неурядові органі�

зації як соціальний інститут громадянського
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суспільства сприяють вирішенню глобальних

проблем — таких як екологія, гендерна політи�

ка, глобалізація та ін., захищають права й інте�

реси громадян шляхом безпосередньої взаємодії

з державою. Українські громадські організації

виявляють значну активність, надають такі

соціальні послуги, як допомога бідним, інвалі�

дам, дітям, репрезентують інтереси суспільства

перед владою та надають можливість представ�

никам суспільства брати участь у громадському

та політичному житті.

Процеси інституціоналізації НУО у межах

загальноісторичної періодизації відображають

тенденцію еволюційного посилення впливу не�

урядових організацій на державу, сприяють роз�

витку громадянського суспільства.

Висновки. Проаналізувавши історію форму�

вання НУО, можна зробити висновок, що вона

має періодизацію, яка багато в чому подібна до

загальної періодизації історії розвитку суспільст�

ва, його продуктивних сил, культури, духовнос�

ті, політичної думки та політичної системи.

Можна виокремити такі етапи історичного

розвитку НУО:

1) латентний (Стародавній світ, Античність,

Середньовіччя), який характеризується об’єднан�

ням людей з метою задоволення певних психо�

логічних і біологічних потреб, які необхідні для

існування й функціонування як окремих інди�

відів, так і суспільства загалом;

2) муніципальний (Відродження та Просвіт�

ництво), де діяльність братств можна визначити

як перший крок взаємодії НУО з державою,

а також захисту прав і свобод суспільства;

3) національний (Новий та Новітній час), ви�

значальними рисами якого є формування масо�

вої появи громадських об’єднань, особливістю

яких був певний розкол за національною озна�

кою;

4) етатистський (у СРСР), специфіка якого

полягає в тому, що діяльність НУО, яка прак�

тично не існувала самостійно та була підкорена

владі, здобула нарешті законодавче закріплення

статусу;

5) сучасний етап, основними чинниками

якого виступають нарощування організаційної

інфраструктури та матеріальних ресурсів, виз�

нання значущості та ролі НУО на державному

рівні, поглиблення та розширення функцій, які

виконують данні організації. 

Водночас на шляху еволюції НУО можна

простежити розвиток таких тенденцій:

1) прогресивна артикуляція ними інтересів

суспільства, тобто формулювання вимог до орга�

нів влади щодо врахування цих інтересів;

2) НУО виступають каталізаторами участі

громадян у справах держави у міру того, як вони

проходять інституціоналізацію;

3) зростання ролі НУО в агрегуванні, об’єд�

нанні інтересів певних соціальних верств, груп

населення та комунікацій всередині НУО та

з іншими інститутами громадянського су�

спільства.

Таким чином, вектор розвитку НУО в процесі

історичної еволюції вказує на посилення їхньо�

го впливу на державу та її діяльність. Процес

інституціоналізації НУО як результат діалектич�

ної єдності і боротьби таких категорій, як «дер�

жава» і «громадянське суспільство», виявляється

індикатором розвитку не тільки самих НУО, але

й суспільства загалом. 

Тим часом не слід забувати і про неінсти�

туціональні прояви громадської активності та їх

політичний потенціал, який потужно виявля�

ється в сучасному світі у формі масових акцій

протесту, мітингів і страйків. Указані форми

неінституціональної соціально�політичної ак�

тивності наразі є досить результативними. Події

січня�лютого 2011 року у Тунісі та Єгипті, що

закінчились у першому випадку втечею Прези�

дента з країни та відставкою уряду у другому,

події у Лівії зайвий раз свідчать про вплив на

політичну систему не тільки інституціоналізо�

ваних громадських організацій. Тому перспек�

тивним може бути подальше дослідження тео�

ретичних концепцій та парадигм НУО, а також

розвитку неінституціоналізованої частини гро�

мадянського суспільства як подальших науко�

вих розвідок запропонованої теми. 
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У статті розглянуто деякі теоретичні питан!
ня використання банків і баз даних у дослідженні
різноманітних аспектів політичних процесів.
Зроблено висновки щодо можливостей і обмежень
використання банків та баз даних у політо!
логічних дослідженнях.

Ключові слова: бази даних, банки даних, ін�

формація, політичні процеси.

В статье рассмотрены некоторые теорети!
ческие вопросы использования банков и баз данных
в исследовании разнообразных аспектов полити!
ческих процессов. Сделаны выводы относительно
возможностей и ограничений использования бан!
ков и баз данных в политологических исследованиях.

Ключевые слова: базы данных, банки данных,

информация, политические процессы.

In the article some theoretical questions of use of
data banks and databases in research of various
aspects of political processes is analysed. Drawn con!
clusion in relation to possibilities and limitations of use
of data banks and databases in political science
researches.

Key words: data banks, databases, information,

political processes.

Наукове вивчення політичних процесів вис�

тупає вкрай актуальним завданням через їх все�

охоплюючий вплив на суспільне життя людини.

Важливим кроком на шляху більш глибокого

розуміння політичних процесів є побудова та

подальший аналіз моделей цих процесів. На дум�

ку багатьох дослідників, вибір того чи іншого

методу моделювання пов’язаний, крім об’єк�

тивних факторів, ще й з особистими уподобан�

нями дослідника. Значною мірою цей вибір

визначається призначенням моделі, а також на�

явністю тієї чи іншої інформації про систему,

що вивчається [див., напр.: 1, с. 18; 2, с. 7–8].

У різноманітті підходів до моделювання по�

літичних процесів на перший, ніби базовий ща�

бель, можна поставити методи моделювання

цих процесів за допомогою баз статистичної

інформації. Формування банків і баз даних вва�

жається одним із найпростіших, і водночас дос�

татньо інформативних методів моделювання.

Слід зазначити, що моделі політичного про�

цесу, побудовані за допомогою банків і баз да�

них, фактично є своєрідними моделями станів

політичного процесу, оскільки фактично вони

відображають перебіг політичних подій у вигля�

ді певної кількості дискретних образів ситуації.

Роботи з упровадження банків та баз да�

них у політичні дослідження розпочалися ще 

в 60�ті рр. ХХ ст. і набули новий поштовх роз�

витку зі значним здешевленням ЕОМ і появою

персональних комп’ютерів. Серед учених, які

інтенсивно використовували бази даних у ви�

вченні різноманітних аспектів політичного про�

цесу, можна назвати таких, як А. Кемпбел,

Ф. Конверс, У. Мілер, Д. Стоукс, А. Боуг,

Р. Келлер, Б. Байлін, Р. Келлі, Л. Бенсон,

П. Вандемеєр, В. З. Дробіжев, Л. Й. Бородкін.

І. М. Гарскова, Є. І. Пивовар, А. К. Соколов,

Г. А. Сатаров та ін. Тим часом майже немає ро�

біт, які були б присвячені теоретичному аналізу

проблем застосування банків і баз даних у моде�

люванні політичних процесів.

Завданням цієї роботи є аналіз деяких теоре�

тичних проблем застосування банків і баз да�

них, що випливають із сутності інформації та

побудови цього типу моделей дійсності, для мо�

делювання політичних процесів.

Банки і бази даних є сучасною формою орга�

нізації, зберігання та доступу до інформації про

різноманітні процеси [3]. Перш ніж розглянути

сутність моделей баз і банків даних, нагадаємо,

що саме вважається інформацією та даними

у сучасній науці в аспекті використання інфор�

маційних масивів із політичного процесу.

З�поміж визначень інформації, які наводить

Філософський енциклопедичний словник (ав�

тор відповідної статті — А. Д. Урсул), найбільш

придатними для нашого подальшого розгляду

стосовно вивчення політичних процесів вида�

ються наступні: 1) інформація, як повідомлення

про стан справ, відомості про що�небудь, які пе�

редаються людьми; 2) інформація, як зменшувана

невизначеність в результаті отримання повідом�

лень; 3) передавання, відображення різноманіт�

ності в будь�яких об’єктах і процесах [4, с. 222].

Внутрішній, суттєвий зміст інформації відносно

соціальних та політичних процесів найкраще

передає, на нашу думку, останнє визначення, яке

належить А. Д. Урсулу — інформація є відобра�

женою різноманітністю [5, с. 201]. 
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У загальному вигляді інформація про стан

(отже, про різні аспекти різноманітності) будь�

якої матеріальної системи фіксується у вигляді

«даних», які придатні для наступної обробки,

зберігання та передачі, а також для отримання,

як правило, під час переробки й аналізу, нового

знання. Нерідко досить складно розрізнити

інформацію, дані та знання. Існують різні точки

зору стосовно їх співвідношення, що є предме�

том дискусій [див., напр.: 6, с. 19].

Дані зазвичай трактуються як різноманітні

факти та відомості про реальні об’єкти, що збе�

рігаються в пам’яті комп’ютера [7, с. 18]. Прийня�

то вважати, що лише під час аналізу цих фактів

і відомостей та прийняття на його основі рішень

у науковій сфері чи сфері управління, дані ста�

ють інформацією [8, с. 27–28]. 

Більшою складністю відрізняється тракту�

вання співвідношення інформації та знань. На

думку Ф. Махлуп, інформація може бути зведе�

на до поняття знання, оскільки будь�яка інфор�

мація є знанням [9, с. 35]. А. А. Урсул вважає, що

інформація є більш широким поняттям, а знан�

ня вже виводяться з неї [5; див. також: 4, с. 222]

А. І. Ракітов вважає знання вищою формою

інформації, тобто сукупністю відомостей у пев�

ній галузі, яка накопичена в результаті пізнаваль�

ної діяльності людського інтелекту [10, с. 28].

С. Осуга пропонує розуміти знання досить вузь�

ко — як певним чином структуровану інфор�

мацію в пам’яті ЕОМ для вирішення проблем

логічного виводу у завдання штучного інтелекту

[11, с. 9–10]. У цьому контексті поняття знань

наближається до наведеного вище визначення

даних. У даному разі знання відрізняються від

даних лише наявністю надлишкових можливос�

тей та своєю функцією в інформаційній системі

(наприклад, в експертній системі) [12, с. 275–281].

Варто підкреслити, що хоча існує численна

література з приводу розуміння понять «дані»,

«знання» та «інформація», докладний аналіз

різних філософських і наукознавчих аспектів

змісту та співвідношення цих понять виходить

за межі даної роботи. Водночас слід підкреслити,

що в роботах, які присвячуються різним аспектам

створення та використання баз і банків даних як

у політичній, так і в решті суспільствознавчих

наук (як, власне й у технічних науках), поняття

«дані» та «знання» зазвичай розуміються, вихо�

дячи із прикладних потреб. Таке розуміння,

прийнято в теорії баз даних і баз знань, передба�

чає, що знання та дані — це подання певної

інформації про процеси або явища в пам’яті

комп’ютера, які розрізняються за рівнем своєї

складності та, відповідно, за своїми функціями

в інформаційних системах [13, с. 12–14]. 

Цікаві визначення баз даних містяться у су�

часному законодавстві України. Наведемо деякі

приклади: «База даних (компіляція даних) — це

сукупність творів, даних або будь�якої іншої не�

залежної інформації у довільній формі, в тому

числі — електронній, добір і розташування

складових частин якої та її упорядкування є ре�

зультатом творчої праці, і складові частини якої

є доступними індивідуально і можуть бути знай�

дені за допомогою спеціальної пошукової сис�

теми на основі електронних засобів (комп’юте�

ра) чи інших засобів» [14].

Згідно із Законом України «Про Національну

програму інформатизації», база даних — це іме�

нована сукупність даних, яка відображає стан

об’єктів та їх співвідношень у визначеній пред�

метній галузі [15].

Подібного визначення дотримується й Дер�

жавний комітет статистики України: «База да�

них — це пойменована структурована сукупність

даних, що належить до конкретної предметної

галузі» [16]. Державний комітет статистики та�

кож уточнює, що «база даних є формою органі�

зації інформації на машинних носіях. Для вико�

ристання або модифікації баз даних однією чи

кількома особами необхідна система керування

базами даних або програмне забезпечення» [16].

Існує багато визначень банку даних. Одне

з ранніх і досить популярних у технічній літера�

турі визначень стверджує, що «Банк даних — це

система спеціальним чином організованих да�

них (баз даних), програмних, технічних, мовних,

організаційно�методичних засобів, призначених

для забезпечення централізованого накопичен�

ня та колективного багатоцільового викорис�

тання даних» [17; 18; 3].

У цьому визначенні підкреслюється, що банк

даних є складною системою, яка включає всі

підсистеми забезпечення його роботи, необхідні

для функціонування будь�якої системи автома�

тизованої обробки даних.

Не можна, однак, стверджувати, що термін

«банк даних» є загальновизнаним. В англомов�

ній літературі у вигляді його аналогу зазвичай

використовується термін «система баз даних»

(database system). При його використанні вихо�

дять з того, що система баз даних включає базу

даних, систему управління базами даних, відпо�

відне устаткування і персонал [19].

У сучасній політико�правовій практиці Ук�

раїни банк даних визначається в такий спосіб:

«Банк даних — це система програмно�апарат�

них, мовних і організаційних засобів, призначе�

них для централізованого накопичення і колек�

тивного використання даних, а також самі дані,

які зберігаються в базах даних» [20].

Серед головних рис відмінностей баз і банків

даних слід виокремити наступне. За цілком

слушною думкою О. А. Горбачика, банк даних

є більш загальною, ніж база даних, структурою,
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»яка містить велику кількість різноманітних да�

них і надає можливість виконувати досить об�

межену кількість загальних маніпуляцій з дани�

ми — таких як пошук, перегляд тощо. У базах

даних, як правило, надаються можливості для

спеціалізованої обробки даних, що в них збері�

гаються. Наприклад, можливе виконання специ�

фічних розрахунків, які можуть бути застосовані

лише до певного типу даних, представлених

у базі, або якісь механізми узагальнення даних.

У базах даних накопичується множина даних,

об’єднаних певним напрямом дослідження [21]. 

Тоді як база даних зазвичай містить зібрання

даних певного типу, які відображають певну

сферу соціального чи політичного життя, банк

даних має інтегрувати множину різнопланових

баз даних. О. А. Горбачик висуває також до бан�

ків даних вимогу надавати користувачам засоби

для максимально швидкого і точного визначен�

ня, яка інформація і з якої саме бази даних їм

потрібна [21]. Але навіть побіжний огляд існую�

чих банків даних з публічним доступом показує,

що така вимога залишається лише благим поба�

жанням, яке в більшості банків поки що не ре�

алізоване. Причому, з огляду на систему орга�

нізації прийому в банк даних нових баз, складно

очікувати позитивного вирішення названої

проблеми.

Як правильно зауважує О. А. Горбачик, база

містить дані лише з певної (як правило, досить

вузької) сфери наукового знання, що значно об�

межує коло потенційних користувачів її відо�

мостей [21]. На відміну від бази банк даних, що

призначений для зберігання різноманітної ін�

формації у вигляді багатьох баз даних, здатний

викликати зацікавленість значного ширшого

кола дослідників.

Отже, можна констатувати, що за своїм сут�

нісним змістом поняття «база даних» та «банк

даних» є майже тотожними відносно того, що

обидва позначають специфічну форму моделю�

вання дійсності. Водночас поняття «банк да�

них» зазвичай передбачає більший масштаб або

ступінь глибини моделювання інформаційних

ресурсів. Частим є застосування терміна «банк

даних» для позначення певної сукупності або

системи баз даних.

Виходячи з вищевикладеного, ми пропонуємо

таке визначення бази даних у вивченні політич�

них процесів: це система програмно�апаратних,

мовних і організаційних засобів, які передбача�

ють загальні принципи опису, зберігання та

маніпулювання даними, призначених для нако�

пичення й використання даних щодо політич�

них процесів чи явищ, а також сукупність таких

даних.

З огляду на наведені вище певні відмінності

між розумінням понять «банки даних» і «бази

даних», банк даних щодо політичних процесів

ми пропонуємо визначати як цілісну автомати�

зовану електронну інформаційно�аналітичну

систему збирання, обліку, зберігання й аналізу

даних про політичні процеси — модель політич�

ного процесу чи явища, побудовану на підставі

сукупності баз даних, що містять відомості про

даний процес чи явище.

Отже, можна констатувати, що за своєю ін�

формаційною сутністю бази та банки даних ство�

рюються з метою подальшого аналізу інфор�

мації, яка міститься в них, причому формат

зберігання інформації саме у вигляді баз даних

забезпечує, по�перше, принципову можливість

верифікації отриманих висновків іншими дослід�

никами, та, по�друге, можливість подальшого

вивчення зібраної до бази даних первинної

емпіричної інформації. Причому цілком очевид�

ною є можливість постановки інших дослід�

ницьких питань до бази даних та інших методик

аналізу її даних. Вищеозначене надає змогу

стверджувати цілковиту придатність технологій

банків і баз даних для моделювання станів полі�

тичних процесів. Водночас можна констатува�

ти, що в Україні до сьогодні не існує значних за�

гальнонаціональних архівів політичних даних,

однак існують кілька крупних банків даних, 

з�поміж яких слід пригадати банк даних Київсь�

кого міжнародного інституту соціології [22],

а також банк даних, створений на базі Інституту

соціології НАН України [23]. Ці банки містять

результати соціологічних досліджень, які про�

водились чи проводяться цими організаціями,

багато з яких так чи інакше торкалися проблем

політичних процесів у сучасній Україні. Зокре�

ма, в банку даних Київського міжнародного

інституту соціології зберігаються результати

досліджень, що присвячені аналізу політичних

поглядів електорату України. Проблему для по�

дальших досліджень становить аналіз накопи�

ченого досвіду застосування баз даних у вивчен�

ні політичних процесів.
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У статті розглядаються традиційні моделі
підготовки державно!управлінських кадрів у за!
рубіжних країнах. Основна увага зосереджується
на обґрунтуванні особливостей північноамери!
канської та європейської моделі підготовки дер!
жавно!управлінських кадрів. Пропонуються шля!
хи адаптації зарубіжного досвіду до національної
системи підготовки та підвищення кваліфікації
кадрового складу державної служби.

Ключові слова: модель підготовки державно�

управлінських кадрів, країни Західної Європи

та Північної Америки, професійне навчання

державних службовців, державне управління

України.

В статье исследуются традиционные модели
подготовки государственно!управленческих кад!
ров в зарубежных странах. Основное внимание ак!
центируется на обосновании особенностей севе!
роамериканской и европейской модели подготовки
государственно!управленческих кадров. Предлага!
ются пути адаптации зарубежного опыта в на!
циональную систему подготовки и повышения ква!
лификации кадрового состава государственной
службы.

Ключевые слова: модель подготовки государст�

венно�управленческих кадров, страны Западной

Европы и Северной Америки, профессиональ�

ное обучение госслужащих, государственное

управление Украины.

The article is devoted to the review of the tradition!
al models of the training of the state — administrative

staff in foreign countries. The main idea is the ground
of the characteristics of American and European mod!
els of the training. The ways of the adaptation of the
foreign experience to the national system of the profes!
sional training and professional civil service staff are
under study.

Key words: the public administration training pa�

radigm, Western Europe and Northern America, civil

servants’ training, public administration of Ukraine.

Постановка проблеми. Європейський вибір

нашої держави — це рух до реальної демократії,

інформаційного громадянського суспільства,

соціально�орієнтованого ринкового господарст�

ва, що базується на засадах верховенства права

й забезпеченні прав і свобод людини та громадсь�

кості. Кінцева мета євроінтеграційного курсу —

набуття повноправного членства в ЄС — вима�

гає глибоких внутрішніх трансформаційних

процесів на користь європейських цінностей,

реформування інституційної системи нашої дер�

жави в інститути європейського зразка, утвер�

дження європейських стандартів соціально�еко�

номічного та політичного розвитку відповідного

рівня та якості життя населення. Реалізація та�

ких перетворень вимагає спільних зусиль укра�

їнських політиків, керівників держави та самого

суспільства, що першочергово стосується дер�

жавного управління.

Актуальність. Нинішній рівень організуючого

впливу виконавчої влади на суспільні процеси

в Україні не задовольняє потреби динамічного

розвитку громадянського суспільства, енергій�

ного формування цивілізованого соціально�
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економічного укладу та демократичної, со�

ціальної, правової держави. На жаль, Україні за

останні роки не вдалося досягти такого рівня

організації виконавчої влади, який властивий

функціонально ефективній і структурно злагод�

женій системі.

Наразі вихід українського суспільства із сис�

темної кризи потребує такої організації виконав�

чої влади, яка б забезпечувала істотне підвищення

дієвості державного управління. Актуальність

статті полягає у тому, що досягти такого стано�

вища неможливо без широкого використання

наукових підходів до реформування всіх основ�

них інститутів державного управління. Саме цьо�

го бракує нині в ході підготовки і проведення

в Україні докорінної адміністративної реформи.

Сьогодні в умовах реалізації конституційних за�

сад демократичної, правової, соціальної держа�

ви та формування громадянського суспільства

питанням із питань постає проблема удоскона�

лення кадрового забезпечення державного апа�

рату висококваліфікованими і компетентними

фахівцями, здатними ефективно працювати

в органах державної влади та місцевого самов�

рядування.

Метою статті є обґрунтування традиційних

моделей професійної підготовки управлінських

кадрів у зарубіжних країнах та дослідження

шляхів упровадження інноваційного досвіду за�

рубіжних країн у процес підготовки нової гене�

рації управлінців в Україні. Стаття передбачає

дослідження моделей професійної підготовки та

підвищення кваліфікації державно�управлінсь�

ких кадрів переважно північноамериканського

регіону (США, Канада), країн Західної та Цент�

ральної Європи (Франція, Німеччина). Тим ча�

сом досвід професійної освіти державних служ�

бовців країн Східної Європи потребує окремого

детального розгляду та аналізу. 

У вивченні проблем сучасного «глобалізовано�

го і водночас глокалізованого» суспільного життя

ключову роль відіграють міжнародні порівняльні

дослідження. Таке твердження, зокрема, цілком

стосується державно�управлінської науки. Під�

нестися на новий рівень у межах зазначеного

комплексу понять дає змогу звернення до мето�

дологічних і концептуальних напрацювань так

званого порівняльного державного управління.

Тому, незважаючи на необхідність звертатися до

досвіду всіх без винятку регіонів світу, його по�

рівняльна цінність, з точки зору державноук�

раїнських проблем, вирішуваних в Україні, не

є однаковою.

Суспільство і держава потребують підготовки

нової генерації і підвищення кваліфікації вже

працюючих керівників і фахівців органів держав�

ної влади та місцевого самоврядування, форму�

вання реального та перспективного резерву їх

кадрів з тим, щоб своєчасно були підготовлені

фахівці для заміщення нових посад, у тому числі

у нових структурах державного апарату, а також

з тим, щоб поліпшувалась якість та підвищува�

лась ефективність управлінського процесу. Та�

ким чином, одним із пріоритетних напрямів

соціально�економічного розвитку України є якіс�

ний розвиток системи підготовки, перепідго�

товки та підвищення кваліфікації державних

службовців.

В її основу Програмою кадрового забезпечен�

ня державної служби, затвердженою в листопаді

1995 р. Указом Президента України № 1035, бу�

ла покладена соціальна природа професійного

розвитку. Програмою були визначені гарантії

громадянам рівних прав і можливостей для про�

фесійної підготовки та цілісного розвитку осо�

би, пріоритетність гуманістичного та демокра�

тичного спрямування, випереджальний характер

змісту навчання, структурна оптимізація всієї

системи, відкритість новим технологіям, особ�

ливо на шляху індивідуалізації навчання дер�

жавних службовців. 

Сьогодні немає фактично жодного питання

організації й функціонування органів державної

влади та місцевого самоврядування, державної

служби загалом, яке б не було пов’язано з про�

фесіоналізмом і компетенцією службовців. Зап�

ровадження адміністративної реформи, форму�

вання на сучасних засадах механізму держави та

державного апарату, розвиток державної служби

органічно пов’язані з професійною підготовкою

кадрів [12, с. 264]. Для ефективнішого розв’язан�

ня стратегічних і тактичних завдань поточної

розбудови української державності важливе зна�

чення має передусім глибоке осмислення і творче

запозичення досвіду світових лідерів у запрова�

дженні та постійному вдосконаленні демокра�

тичної практики управління — високорозвину�

тих у політичному й економічному сенсі країн

Західної Європи та Північної Америки. 

Для України цінним є досвід зарубіжних країн

щодо організації професійної освіти державних

службовців. Історично склалося так, що Євро�

па, яка характеризується багатою палітрою що�

до організації системи підготовки державних

службовців, традиційно поєднує різні концепції

та моделі. У контексті даної наукової розробки

особливий інтерес викликає наукове досліджен�

ня Г. Опанасюк стосовно проблеми особистісно�

орієнтованої підготовки державних службовців.

Авторкою, зокрема, як один з принципів осо�

бистісно�орієнтованої підготовки державних

службовців, розглядається принцип єдності

професіоналізму й етики [13, с. 265], а серед її

функцій виділяється виховна, яка має на меті

сприяння моральній зрілості кадрів державної

служби, формування в них високих норм загаль�
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нолюдської культури, виховання відповідаль�

ності за доручену справу, створення атмосфери

взаємної вимогливості, дисципліни й організо�

ваності [13, с. 267]. На наш погляд, тема осо�

бистісних вимірів професійно�етичного навчання

представників бюрократії потребує свого подаль�

шого спеціального вивчення. Згідно з дослі�

дженнями вітчизняних науковців Г. Опанасюк

[13, с. 268], Л. Титаренко [19, с. 209], постра�

дянські країни беруть за основу одну з моделей

підготовки (як правило, англійську, німецьку або

французьку), адаптуючи її відповідно до істо�

ричних, національних, ментальних чинників. Це

передбачає приведення законодавчої бази пост�

радянських країн у відповідність до європейсь�

кого законодавства, що, у свою чергу, не лише

сприяє зближенню національних систем підго�

товки управлінських кадрів, а й значно актуалізує

потребу в компетентних спеціалістах, здатних

орієнтуватись у новому законодавчому просторі.

Створення системи безперервного професій�

ного навчання державних службовців є актуаль�

ною потребою і важливим фактором зміцнення

державності та становлення якісно нових рин�

кових відносин і в Україні.

Останнім часом в державній службі євро�

пейських країн поширюється тенденція вдоско�

налення й підвищення рівня професійної підго�

товки кадрів. Створення системи безперервного

професійного навчання державних службовців

є актуальною потребою і важливим фактором

зміцнення державності та становлення якісно

нових ринкових відносин і в Україні.

Основні аспекти проблеми професійної під�

готовки державно�управлінських кадрів аналізу�

ються у працях таких дослідників, як В. Гриненко

[4], В. Луговий [8; 9], М. Міненко [10], О. Слю�

саренко [16], Л. Титаренко [19], Ж. Таланова

[18], Г. Опанасюк [13] та ін., які у своїх працях

розглядають характерні ознаки добору та фахо�

вого навчання в системі кар’єрного розвитку

державних службовців країн Північної Америки

та Європи.

Вітчизняний учений В. Гриненко [4] окрес�

лює професійне навчання вищих керівних кадрів

для державної служби в зарубіжних країнах, по�

діляючи моделі навчання на відкриті (Авст�

ралія, Канада, США, Великобританія) і закриті

(Німеччина, Франція, Японія), окремо він ак�

центує увагу на таких прикладах, як європейсь�

кий, американський, британський досвід нав�

чання державних службовців.

У відкритій системі державної служби (Авст�

ралія, Канада, США, Великобританія) характер�

ними рисами є мобільність і конкурентоспро�

можність персоналу. Система кадрового добору

в цих системах здійснюється на підставі вільно�

го доступу з урахуванням університетського

диплома та незалежного конкурсу у вигляді спів�

бесіди чи екзамену (письмового, усного). Опла�

та праці визначається переважно за результата�

ми праці чиновника. Також для цієї моделі

характерним є досить суворий контроль з боку

громадянського суспільства [4, с. 165]. Безпе�

речно, важливо підкреслити, що за аналізу до�

свіду зарубіжних країн у галузі навчання дер�

жавних службовців виникає низка труднощів,

пов’язаних тим, що система і методи підготовки

можуть розглядатися лише в контексті тієї сис�

теми державної служби, для якої вони впрова�

джувалися. У Великобританії, як стверджує

дослідник М. Міненко, навпаки, державна слу�

жба, що веде традиції з другої половини ХІХ ст.,

вважалася роботою універсала; спеціалісти були

меншістю, їх очікувала менш блискуча кар’єра,

ніж універсала [10]. Разом з тим жодна з означе�

них трьох країн, як і більшість розвинутих євро�

пейських держав, не змінила своєї системи

початкової підготовки державних службовців,

а намагалася всіляко розвивати систему підви�

щення кваліфікації. Якщо ж порівнювати Євро�

пу і Північну Америку, то в першому випадку

вони в цілому значною мірою централізовані,

у другому — навпаки, децентралізовані. Країни

континентальної Європи більше тяжіють до ви�

користання закритих, або елітарних моделей

адміністративних систем, тоді як країни Північ�

ної Америки — до відкритих або загальнодо�

ступних. Однак є суттєві розбіжності і в підходах,

і в межах європейського континенту. Зважаючи на

підсилення процесів європейської та євроатлан�

тичної інтеграції України, становить науковий

і практичний інтерес аналіз основних систем�

них компонентів професійного розвитку дер�

жавних службовців, що реалізуються в країнах

Північної Америки та Європи. Адже одним із

засобів інтеграції України у світову спільноту

є вивчення й адаптація найкращого зарубіжно�

го досвіду. На думку науковця В. Лугового, між

різними країнами є певні відмінності в органі�

зації професійного навчання кадрів для держав�

ного управління, проте чітко виокремлюються

дві основні (за домінантою) моделі навчання

(як, до речі, і побудови цивільної служби) — це

північноамериканська (США, Канада) та захід�

ноєвропейська континентальна (типові пред�

ставники — Іспанія, Італія, Франція) Уособлен�

ням північноамериканської моделі підготовки

фахівців з державного управління є США, де про�

фесійне навчання кадрів для державного управ�

ління в основному зосереджено в університетах

[8, с. 5–6; 18]. За даними дослідниці Ж. Талано�

вої, відомо, що таку підготовку здійснюють

школи, коледжі, факультети, які органічно вхо�

дять до складу великої кількості університетів

відповідно до північноамериканського способу
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організації вищої освіти. Окремі позауніверси�

тетські коледжі навчають управлінський персо�

нал найнижчих рівнів. У системі фахової освіти

з державного управління у США запроваджено

академічні ступені: Associate (молодший спеціа�

ліст), бакалавр, магістр, доктор, а також комбіно�

вані за рівнями й напрямами (спеціальностями)

підготовки: бакалавр�магістр, магістр�магістр,

магістр�доктор. Крім того, в університетах (та

для нижчих управлінців в окремих коледжах)

існує різнорівневе (доступеневе та ступеневе)

підвищення кваліфікації [18].

У США адміністративно не визначається го�

ловний загальнонаціональний заклад з підготов�

ки державно�управлінського персоналу. Однак

за фактичним рейтингом, фаховою репутацією

таким «де�факто» у багатьох випадках виступає

Школа урядування імені Джона Кеннеді Гарва�

рдського університету [22]. Сюди на навчання

(магістерське, докторське, сертифікатне) запро�

шуються посадовці вищого та середнього рівнів

управління [14, с. 7]. Американський підхід до

професійного навчання державних службовців,

зокрема вищих керівних кадрів, ґрунтується на

принципах відкритості державної служби. У США

немає закладу, подібного до французької НША

(Національної школи адміністрації), який би

готував кадри для вищих ешелонів державної

влади. Більшість державних службовців вийшли

з великих університетів. А відтак американці

вважають, що завдяки такому вільному доступу до

університетів, бізнесу та промисловості державна

служба забезпечила основу для певної соціаль�

ної мобільності й утримання державної служби

від наслідування жорсткої класової структури,

яка передбачає кастовий характер формування

корпусу вищих управлінських кадрів і властива

закритим системам [4, с. 167; 16, с. 206].

В Америці існує багато джерел формування

управлінських кадрів і немає чітко визначеної

ієрархії. Підготовкою професійних менеджерів

у США займаються 1500 американських вищих

навчальних закладів, зокрема школа ім. Дж. Кен�

неді у складі Гарвардського університету та шко�

ла ім. Р. Вагнера Нью�Йоркського університету.

Також система навчання включає вечірні курси,

американські асоціації менеджменту (Амери�

канська асоціація державної служби, Асоціація

політичного аналізу й управління, Рада з майс�

терності управління тощо), внутрішньовідомчі

курси підвищення кваліфікації; центри підви�

щення кваліфікації при коледжах, університе�

тах, навчальних центрах тощо [4, с. 167–168].

З огляду на це корисним може бути досвід

Канади, де призначення на державну службу

відбувається на підставі здобутків і заслуг, без

впливу політичних міркувань, політичної заан�

гажованості чи політичного патронажу. Грома�

дяни країни мають реальні можливості пропо�

нувати свої кандидатури на посади та розгляда�

тися як кандидати на працевлаштування на дер�

жавній службі. У Канаді діє Комісія державної

служби, що є незалежною агенцією й відповідає

за збереження й охорону цінностей професійної

державної служби: компетентності, незаанга�

жованості (аполітичності) та репрезентатив�

ності. За законом, повноваження призначати на

всі посади державної служби Канади належать

цій комісії. Комісія державної служби Канади

відповідає за всі призначення на державну

службу, а також за ротацію всередині держслу�

жби, коли люди, скажімо, переходять із одного

міністерства в інше. Тобто вона керує системою,

якій делегується певна частина повноважень.

Але всі заявки від кандидатів на роботу в межах

державної служби мають подаватися до комісії.

Слід зазначити, що хоча Канада здебільшого

наслідує США, вона водночас має певні націо�

нальні особливості, пов’язані із впливом фран�

комовної частини європейського регіону. Тут

також підготовка фахівців з державного управ�

ління сконцентрована, в основному, в універси�

тетах, їх школах і коледжах, проте існує кілька

окремих самостійних навчальних центрів. На�

вчальні заклади взаємодіють з органами дер�

жавної влади на федеральному, регіональному

й місцевому рівнях, однак безпосередньо не

управляються ними. Якістю фахової підготовки

опікуються Канадський інститут державного

управління — неурядова організація, яка функ�

ціонує з 1947 р. [23], та Канадська асоціація

програм з державного управління (1987 р.), яка

є іноземним асоційованим членом американсь�

кої НАШДСУ [21]. Крім згаданої в США бака�

лаврської, магістерської і докторської підготов�

ки та сертифікатного підвищення кваліфікації,

в Канаді надається дипломне (без присвоєння

академічного ступеня) довготривале (0,5–2 роки)

навчання. Державна служба Канади свідчить

про високі етичні вимоги, де найвищою цін�

ністю усіх її структур вважається особистість та

формування прогресивного демократичного

світогляду державних службовців. 

Варто наголосити на тому, що аналіз стану під�

готовки державних службовців у Європі також

підтверджує зростання ролі політичних і про�

фесійних міжнародних організацій у підготовці

державних службовців. Міжнародні організації —

Рада Європи, Європейський Союз, Організація

Європейського співробітництва та розвитку —

забезпечують країни потрібною інформацією,

здійснюють значну фінансову підтримку та по�

рівняльні дослідження в галузі управління [3; 5; 6].

Професійне навчання державних службовців

розглядається як одне з першочергових завдань,

без розв’язання якого неможливо забезпечити
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ефективність суспільно�політичних перетворень,

зробити реальним входження України до спіль�

ноти провідних європейських держав [7, с. 9].

Не підлягає сумніву, що від професійної компе�

тентності, моральності, бажання до самовдос�

коналення та службового зростання кадрів зале�

жать динамізм і успішність проведення реформ

в Україні. Нові реалії вимагають від управлінців

усіх рівнів уміти знаходити нестандартні рішен�

ня, обстоювати свої погляди, бути гнучкими,

комунікабельними. Їм мають бути притаманні

незалежність суджень, громадська мужність,

почуття власної гідності [11, с. 356]. 

Отже, Україна нині перебуває у трансформа�

ційному періоді, коли докорінно змінюються

базисні засади суспільства, здійснюється фор�

мування суверенної та незалежної, демократич�

ної, соціальної, правової держави.

Важливим чинником формування держав�

ності України є створення сучасної ефективної
системи державного управління, що має бути за�

проваджена шляхом проведення адміністративної

реформи. Її метою є запровадження динамічних

змін в інституціональній системі державного

управління, включаючи такі напрями, як запро�

вадження сучасної парадигми державного управ�

ління, яке має бути спрямовано на забезпечення

реалізації прав і свобод людини та громадянина,

політичного та соціального партнерства, функ�

ціонального управління соціально�економічними

сферами, делегування певних функцій держави

іншим, відмінним від державного апарату, ор�

ганізаціям для опосередкованого їх регулюван�

ня через застосування економічних важелів або

соціальних пріоритетів.

Державна служба має забезпечити державно�

му управлінню системний характер та програм�

но�цільовий підхід до надання управлінських

послуг на основі управлінського професіона�

лізму, правової компетентності, організованості

та дисципліни державних службовців, закон�

ності, результативності, раціональності, ефек�

тивності їхньої праці.

Висновки. У підсумку можна стверджувати,

що розвиток державної служби передбачає по�

слідовне здійснення систематизованих за напря�

мами й етапами комплексів практичних заходів

(правових, організаційних, інформаційних, ма�

теріально�технічних, фінансових та інших),

спрямованих на забезпечення єдності всіх еле�

ментів, що складають державну службу, на

чіткий взаємозв’язок усіх її інституціональних

положень з діяльністю корпусу державних

службовців. Становлення та функціонування

ефективного управління державною службою

неможливе без удосконалення функціональної

та формування організаційно�методичної вер�

тикалі управління, що забезпечить єдину ре�

алізацію норм права у сфері державної служби

на всій території України, в усіх органах держав�

ної влади та місцевого самоврядування неза�

лежно від рівня управління (центрального або

місцевого) та гілки влади (законодавчої, вико�

навчої або судової).

Однією з найважливіших функцій системи

управління державною службою є забезпечення

контролю і нагляду за реалізацією державної

політики та спеціального законодавства про

державну службу. Мова йде насамперед про по�

силення надвідомчого контролю та нагляду що�

до всіх органів державної влади, незалежно від

того, до якої гілки влади (законодавчої, вико�

навчої, судової) вони належать, та органів міс�

цевого самоврядування.

Концептуальних змін потребує характер

діяльності структурних підрозділів органів дер�

жавної влади з питань державної служби. Він

має бути переорієнтований на виконання таких

провідних функцій, як аналіз, прогнозування,

оцінювання ефективності діяльності органу та

його структурних підрозділів, професійної

діяльності державних службовців тощо.

Підвищення ефективності державної служби

та посилення впливу владної вертикалі на ре�

алізацію єдиної кадрової політики у сфері дер�

жавної служби може бути досягнуто шляхом

запровадження інституту спеціальних уповно�

важених, які мають підпорядковуватися цент�

ральному органу виконавчої влади зі спеціаль�

ним статусом з питань державної служби або

запровадженням подвійного підпорядкування

кадрових служб цьому органові. 

Зарубіжний досвід підготовки й удосконален�

ня професійної кваліфікації управлінських кадрів

заслуговує на увагу аналогічних українських на�

вчальних закладів, тож він не має залишитися по�

за увагою національного досвіду підготовки фа�

хівців сфери управління державними справами.
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Зроблено спробу проаналізувати державно!цер!
ковні відносини в країнах колишнього Радянського
Союзу. Проаналізовано конституційні норми, які
гарантують свободу совісті в названих країнах. 

Ключові слова: держава, церква, реституція,

державно�церковні відносини, релігійні орга�

нізації, міжцерковні конфлікти.

Сделана попытка проанализировать государ!
ственно!церковные отношения в странах бывше!
го Советского Союза. Проанализированы консти!
туционные нормы, гарантирующие свободу
совести и вероисповедания в этих странах. 

Ключевые слова: государство, церковь, рести�

туция, государственно�церковные отношения,

религиозные организации, межконфессионные

конфликты.

An attempt to analyze the relations between state
and church was undertaken among the former Soviet
Union Republics.

Key words: state, church, state and church rela�

tions, religious body (organ), interchurch conflicts.

Незаперечна актуальність проблеми. Під час

трансформаційних процесів, які проходять в Ук�

раїні, зокрема у сфері державно�церковних від�

носин, важливим є досвід інших пострадянських

країн. 

Після розпаду СРСР і утворення суверенних

незалежних держав, у всіх країнах СНД були

прийняті нові конституції, а в більшості нові за�

кони, які закріпили право громадян на свободу

совісті і віросповідання, а також закони, що

визначили правовий статус релігійних організа�

цій. У всіх країнах СНД церква відокремлена від

держави і закони не надають переваги якійсь

окремій релігії.

Відбулася якісна трансформація державно�

церковних відносин, країни принципово стали

на шлях гармонізації та співпраці з церквою на

благо своїх народів. 

Огляд публікацій із пропонованої теми пока�

зує, що вивчення проблеми релігійної свободи

і релігійних прав належить до сфери зацікавле�

ності багатьох суміжних галузей гуманітарних

знань. Філософські, політологічні і релігієзнавчі

особливості досліджуваної проблеми висвітлю�

вались у працях В. Бондаренка, В. Єленського,

А. Колодного, В. Климова, О. Сагана, О. Са�

мійленка, М. Штокала, С. Здіорука та ін.

Проте обрана нами проблема і досі залиша�

ється малодослідженою, а в багатьох публіка�

ціях вона згадується лише побіжно. 

Автор ставить мету — проаналізувати транс�

формаційні процеси у сфері державно�церков�

них відносин у країнах колишнього Радянсько�

го Союзу.

Постановка проблеми. Головним досягнен�

ням країн СНД стало створення необхідних

правових умов для діяльності релігійних ор�

ганізацій, які здобули статус юридичної особи,

прирівняні до громадських організацій.

У більшості країн СНД прийняті закони про

альтернативну службу, відповідно до яких віру�

ючі, релігійні переконання яких не дають права

тримати зброю в руках, можуть проходити аль�

тернативну трудову службу за місцем прожи�

вання. Альтернативна служба оплачується, а її

строк входить до загального трудового стажу.

У нових кримінальних кодексах вже відсутні

статті, які б обмежували права віруючих та

релігійних організацій. Здійснюється механізм

судового вирішення скарг віруючих та релігій�

них організацій на дії державних органів чи по�

садових осіб.

У країнах Балтії, в Україні, Середній Азії, Ка�

захстані утворені відповідні органи, які регулю�

ють взаємовідносини держави і церкви. В Ук�

раїні, наприклад, таким органом донедавна був

Державний комітет у справах релігії. Сьогодні

в нашій країні в Міністерстві культури створено

спеціальний департамент культів, а питання

реєстрації віднесено до компетенції Міністер�

ства юстиції.

У Киргизії, Туркменістані, Узбекистані конс�

титуції не допускають утворення політичних пар�

тій на релігійній або національній основі, а та�

кож втручання служителів культу у діяльність

державних органів. Релігійним організаціям за�

боронено займатися політичною діяльністю. 

Прийняття в Республіці Узбекистан нової ре�

дакції Закону «Про свободу совісті та релігійні
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організації у травні 1998 р. на думку цілої низки

науковців, є кроком назад в питаннях забезпечен�

ня реальних релігійних прав та свобод [1, с. 17].

Як і російське законодавство, новий закон, з од�

ного боку, декларує загальноприйняті демокра�

тичні принципи релігійної свободи, з іншого —

вводить положення, які заперечують ці принци�

пи, грубо порушуючи загальновизнані норми

міжнародного права. Так, п. 3 ст. 5 Закону забо�

роняє дії, спрямовані перехід віруючих однієї

конфесії в інші конфесії (прозелітизм), а також

будь�яку місіонерську діяльність.

Така заборона розцінюється як акт відкритої

підтримки з боку держави традиційних конфе�

сій, що, відповідно до ст. 2 Декларації ООН про

ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримі�

нації на основі релігії та переконань, визнається

дискримінацією. 

Показовим у цьому сенсі є рішення Європей�

ського суду з прав людини по справі «Кокки�

накіс проти Греції» від 25 травня 1993 р., в яко�

му суд, зокрема, відмітив: «Хоче особа змінити

свою релігію чи ні — справа не держави, а зна�

чить, і не справа держави, чи хоче вона переко�

нати іншого змінити свою релігію» (параграф 14

рішення).

Європейський Суд зобов’язав уряд Греції

виплатити Міносу Коккинакісу компенсацію

моральної шкоди в розмірі 400 000 драхм, а та�

кож погасити вартість судових витрат в розмірі

2 789 500 драхм [2, с. 20].

Слід відмітити, що право на свободу релігії та

переконань останнім часом стало поширеною

сферою судочинства в рамках Європейської

Конвенції [3, с. 2]. Найбільш частими відповіда�

чами виступає саме Греція, чия конституція міс�

тить положення про заборону прозелітизму.

Державна реєстрація релігійної організації,

відповідно до Закону Республіки Узбекистан

«Про свободу совісті та релігійні організації»

є не правом релігійного об’єднання громадян на

отримання статусу юридичної особи, а обов’яз�

ком, бо тільки через реєстрацію від держави

можна отримати дозвіл на релігійну діяльність. 

У законодавстві Киргизстану у привілейова�

ному стані перебувають традиційні релігії, ство�

рюючи певні перепони в діяльності нетра�

диційних релігії та конфесій. Представники

нових релігій не мають права поширювати свої

ідеї в громадських місцях чи в засобах масової

інформації [4].

У деяких країнах СНД законодавство за�

кріпило відносини держави з новими релігійними

рухами. Так, Закон «Про релігійні організації»

Латвійської республіки у ст. 4 визначає, що

«...Нетрадиційними релігійними організаціями

є організації, які відокремились від конфесій

світових релігій, а також національні релігії, які

мають свої вчення (священне письмо, догмати�

ку), традиції релігійних церемоній та органі�

заційної структури».

У статті 5 Закону сказано, що «Статути (ос�

новні закони, положення) нетрадиційних релі�

гійних організацій, які вперше почали свою ді�

яльність в Латвійській Республіці, можуть бути

зареєстровані Департаментом у справах релігії

не раніше, ніж через три роки після їх подання».

У деяких постсоціалістичних країнах є по�

няття «традиційна релігія». Так, Закон «Про

релігійні общини та співтовариства» Литовської

Республіки відмічає, що «держава визнає

дев’ять традиційних для Литви релігійних общин

та співтовариств, які є частиною історичної, ду�

ховної та соціальної спадщини Литви: католиків

латинського обряду, католиків грецького обряду,

євангелістів�реформаторів, православних, старо�

обрядців, іудеїв, мусульманів�сунітів та караїмів»

(ст. 5). Але причому тут держава? Це суспільство

повинно визнавати чи не визнавати їх. Відомий

російський юрист, політик Валерій Борщев, да�

ючи оцінку цьому закону, вважає, що навіть сама

фраза «держава визнає» є неправовою [5, с. 15].

Згідно із законодавством інші нетрадиційні

релігійні общини можуть бути визнані частиною

історичної та духовної спадщини Литви, якщо

вони користуються підтримкою суспільства, а їх

вчення та ритуали не суперечать законодавству

та моральності. Державне визнання Сейм Ли�

товської Республіки одержав лише через 25 ро�

ків після їх первинної реєстрації в Литві. Якщо

прохання не буде задоволено, повторно зверта�

тися можна тільки через 10 років з моменту та�

кого прохання. 

Естонія, як і інші країни колишнього соціа�

лістичного табору, пережила негативний досвід

радянської системи. Намагаючись подолати ре�

цидиви колишньої політики тотального конт�

ролю, наразі в цій країні по відношенню до

релігійних організацій працюють за принципом

«чим менше контролю, тим більше довіри»

[6, с. 22].

Основи відносин між державою та релігійни�

ми організаціями проголошені в Конституції

Естонії, ст. 40 якої стверджує: «Кожен має право

на свободу совісті, релігії та думки. Кожен може

вільно належати до церков та релігійних това�

риств. Державної церкви не існує».

Правові рамки діяльності релігійних органі�

зацій визначені законом 1993 р. про церкви та

об’єднання.

Так, у «Законі про церкви і общини» Ес�

тонської Республіки регламентується утворення

органів правління релігійних організацій. Чле�

ном правління церкви, общини чи союзу общин

та духовним настоятелем може бути особа, яка

має виборче право на виборах у місцевому са�
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моврядуванні і не була раніше судимою. Прав�

ління церкви в Естонії розміщується незалежно

від міста розміщення самого духовного центру.

Церква, община або союз общин мають право

запрошували іноземних священнослужителів,

згідно із Законом Естонії «Про еміграцію».

В Естонії діє Римо�католицька церква, але за

договором зі «Святим Престолом». В Естонії, як

і у всіх інших країнах СНД, школа відокремлена

від церкви.

Відокремлення церкви від держави ніколи не

означало відокремлення релігії від суспільства

чи повної ізоляції церкви з громадського життя.

Використовуючи свій потенціал, найпоширені�

ші релігійні організації Латвійської Республіки

намагаються впливати на державну політику

і право. І не випадково в релігійних організаціях

виникають трудові спори, але у зв’язку з відсут�

ністю правового регулювання ці питання немож�

ливо вирішити в державних судових інстанціях

[7, с. 13]. Ціла низка правових норм, що регулю�

ють діяльність релігійних організацій, суперечать

Європейській Конвенції захисту прав людини

та основних свобод. 

У Законі йде мова про те, що статути нетради�

ційних релігійних організацій, вперше почина�

ючи діяльність у Латвії, можуть бути зареєстро�

вані Департаментом у справах релігії не раніше

від трьох років після їх представлення. Інші

релігійні організації можуть бути визнаними

державою як частина історичного, духовного

і соціального спадку Литви, якщо вони корис�

туються підтримкою суспільства, а їх вчення та

обряди не суперечать закону і моралі. Визнання

державою означає, що держава підтримує ду�

ховне, культурне і соціальне право релігійних

організацій. 

У всіх країнах СНД релігійні організації одер�

жали право займатися видавничою, господарсь�

кою діяльністю, створювати благодійні фонди,

культурно�просвітницькі організації, місії

і центри. Доходи релігійних організацій, отри�

мані шляхом благочинної діяльності, доходи ду�

ховних осіб і їх помічників не обкладаються по�

датками. Також у всіх країнах СНД на громадян,

які працюють за трудовим договором у релігій�

них організаціях, центрах, поширюється трудове

законодавство, а також пенсійне забезпечення.

Свій вплив на релігійні організації держава

також здійснює через їх реєстрацію. Проте, як�

що релігійна організація систематично порушує

встановлені законом правила поведінки, агітує

громадян до невиконання конституційних

обов’язків, діяльність таких організацій припи�

няється.

У 1990�х рр. релігійна ситуація в Білорусії сут�

тєво змінилася. Тільки протягом 1993–1998 рр.

чисельність релігійних общин в Білорусії зросла

з 1537 до 2256, тобто майже в півтора разу [8,

с. 59].

За останні роки в Білорусії прийняті: нова

Конституція, Закон «Про свободу совісті і релі�

гійні організації», закони про освіту, про націо�

нальні меншини та ін. Всі вони разом складають

широку правову базу, яка забезпечує свободу

совісті та віросповідання.

Згідно зі статтею 16 Конституції Республіки

Білорусь: «Усі релігії та віросповідання рівні пе�

ред законом. Встановлення будь�яких переваг

або обмежень однієї релігії або віросповідання

щодо інших не допускається. Забороняється

діяльність конфесійних організацій, їх органів

та представників, яка спрямована проти суве�

ренітету Республіки Білорусь, її конституційно�

го ладу та громадської злагоди чи пов’язана

з порушенням прав і свобод громадян» [9, с. 91].

У Білорусії держава не накладає на релігійні

організації виконання яких�небудь державних

функцій, не втручається в їх діяльність, якщо

вона не суперечить законодавству. Ніхто не може

бути переслідуваним за свою віру або переко�

нання. Всі громадяни є рівними перед законом

незалежно від їхнього ставлення до релігії, ніхто

не може ухилятися від державних обов’язків, мо�

тивуючись релігійною приналежністю [10, с. 40].

Що стосується Молдови, то в ній «релігійні

культи відокремлені від держави і користуються

її підтримкою, зокрема у полегшенні релігійної

присутності в армії, лікарнях, в’язницях та при�

тулках» [11, с. 199]. Релігійні організації своєю

діяльністю підтримують своє матеріальне ста�

новище, водночас вони можуть користуватися

певною фінансовою допомогою з боку правлін�

ня. Згідно з чинним законодавством, кожен

громадянин незалежно від його національної

приналежності має право сповідувати ту релі�

гію, віру яку він вибере і при цьому використо�

вувати свою рідну мову в цьому процесі. Для

реалізації такого права створюються необхідні

умови для задоволення релігійних потреб особис�

тостей, належних до національних меншин. На

території Молдови богослужіння правиться,

крім молдовської, на українській, церковно�

слов’янській, гагаузькій, болгарській, польській

та інших мовах. 

Після відокремлення Молдавії від Радянсь�

кого Союзу Православна Церква в країні розко�

лолося на прихильників збереження зв’язків

з Російською Православною Церквою та при�

хильників підпорядкування Румунському Пат�

ріархату в Бухаресті. Влада відмовляється ви�

знавати Бессарабську Церкву, яка вважає себе

законною правонаступницею Румунської Пра�

вославної Церкви [12, с. 28]. 

Європейський суд з прав людини розглянув

цей конфлікт та постановив, що у даному разі
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мали місце порушення ст. 9 та ст. 13 Конвенції

про захист прав людини та її основних свобод.

Суд постановив, що держава�відповідач повин�

на виплатити заявникам 20 тис. євро як компен�

сацію заподіяної моральної шкоди та 7025 — як

компенсацію за судові витрати [13, с. 37].

Говорячи про державно�церковні відносини

в Грузії, важливим буде визначити роль церкви

в суспільстві. У нових умовах демократичного

розвитку змінилося ставлення держави до Гру�

зинської православної церкви, що знайшло своє

відображення у новій Конституції, в якій сказано:

«Держава визнає особливу роль Православної

церкви в історії Грузії, разом з тим проголошує

повну свободу віри і віросповідання, незалеж�

ність Церкви від держави» (ст. 9).

Грузинська православна церква вважає, що

Грузія, як давня християнська держава, євангелі�

зована і що її духовна юрисдикція поширюється

на всю територію Грузії. Глава церкви є духов�

ним батьком всіх грузинів поза стінами церкви.

Церква визнає себе відповідальною перед душа�

ми померлих. Виходячи з цього, вона вважає,

що жодна конфесія не має права євангелізації

на території Грузії. Статус Грузинської правос�

лавної церкви визначається Конституцією да�

ної держави. Немає закону, який би регулював

відносини церкви і держави. У таких умовах ба�

гато чого залежить від особистих відносин глави

церкви і держави. Взаємостосунки церкви і дер�

жавної влади в сучасних умовах подає надію, що

вони будуть корисними не лише для право�

слав’я, а й для віруючих всіх конфесій на тери�

торії Грузії.

На релігійну ситуацію в Казахстані впливає

політична, соціально�культурна, соціально�

економічна ситуація в державі. В Основному

Законі (Конституції) говориться: «Громадянин

держави має право на свободу слова, переко�

нання, вільне їх вираження. Ніхто не може бути

примушений до відмови від своїх переконань

або підданий переслідуванню за свої переко�

нання» (ст. 40).

«Громадянину держави гарантується свобода

совісті — право самостійно визначати своє став�

лення до релігії, вільно сповідувати будь�яку

релігію, або не сповідувати жодної, поширюва�

ти переконання, пов’язані із ставленням до

релігії і діяти відповідно до них» (ст. 12).

«Релігійні організації відокремлені від дер�

жави. Держава не має права віддавати перевагу

якій�небудь релігії чи атеїзму. Не допускається

створення політичних партій на релігійній основі.

Релігійні об’єднання не повинні переслідувати

політичні цілі і завдання» (ст. 58).

Закон гарантує рівність всіх прав і свобод гро�

мадян держави перед законом, а також рівність

всіх релігійних об’єднань перед державою. Він

закладає міцну основу гідної свободи особис�

тості віруючих громадян республіки і рівних

взаємовідносин всіх релігійних організацій, дає

матеріальні гарантії забезпечення закладених

в ньому норм. Оскільки Казахстан — колишня

складова частина СССР, то можна сказати, що

верховної ролі в житті країни релігія ніколи не

відігравала. З розвитком держави аналіз релігій�

ної ситуації говорить про те, що існуюча мережа

релігійних об’єднань охоплює майже всі облас�

ті, міста і більшість районів республіки. 

Значні зміни в галузі державно�церковних

відносин відбулися й в Україні.

Переживаючи тяжкі наслідки минулого, Укра�

їнська держава в останній період зробила багато

для забезпечення правового статусу церков. Од�

ним із перших законодавчих актів України,

після здобуття державної незалежності, був

закон «Про свободу совісті і релігійні організа�

ції», а також утворення Державного комітету

у справах релігії. Таким законодавчим актом

покладено початок глибокої перебудови дер�

жавно�церковних відносин, зміни пріоритетів

у даній сфері життя. Держава принципово стала

на шлях гармонізації відносин між державою та

церквою.

Закон України «Про свободу совісті та релі�

гійні організації» не допускає обмежень у здійс�

ненні наукових дослідів, зокрема тих, що фі�

нансуються державою, їх пропаганду незалежно

від ознак релігії й атеїзму.

Громадяни мають право вивчати релігійні

вчення (ст. 6) індивідуально або разом з інши�

ми, вільно обираючи мову вивчення. Релігійні

організації мають право відповідно до своїх внут�

рішніх статутів створювати навчальні заклади

і групи, а також проводити навчання в інших

формах, використовуючи для цього приміщен�

ня, що їм належать, або брати їх в оренду.

У ст. 35 Конституції України закріплено право

кожної людини на свободу світогляду та віро�

сповідання. Дане право включає свободу спові�

дувати будь�яку релігію або не сповідувати жод�

ної, безперешкодно відправляти одноособово

чи колективно релігійні культи та обряди, вести

релігійну діяльність.

Церква і релігійні організації в Україні відок�

ремлені від держави, а школа — від церкви.

Жодна релігія не може бути визнана державою

як обов’язкова.

Здійснення даного права може бути обмежено

Законом тільки в інтересах охорони громадсь�

кого порядку, здоров’я та безпеки населення.

Діяльність релігійних організацій прирівня�

на в правах з громадськими організаціями, вони

мають статус юридичної особи.

Питання власності, підприємництва, земле�

користування релігійних організацій, трудових
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відносин в них регулюбться діючим законодав�

чими актами про власність, землю, працю і со�

ціальне страхування. Кожному громадянину

України гарантується право: мати свою релігію

або переконання; міняти релігію чи переконан�

ня; одноосібно чи разом з іншими сповідувати

свою релігію, відправляти обряди, дотримуватись

канонів (приписів) своєї релігії в житті; право

на таємницю сповіді та інші права і гарантії. 

Опираючись на світову практику, Україна бу�

дує свою державну політику у відносинах релігії

і церкви на підставі законності і соціальної

справедливості, а саме:

— громадську згоду і співробітництво людей

незалежно від їх ставлення до релігії;

— створення благополучних умов для діяль�

ності релігійних організацій;

— рівних прав і можливостей для всіх релі�

гійних організацій на підставі соціальної спра�

ведливості;

— взаємної релігійної і світоглядної терпи�

мості, поваги між віруючими та невіруючими;

— визнання статусу релігійних організацій

в міжнародному праві;

— поваги держави до традицій і внутрішніх

порядків релігійної організації;

— рівності перед законом усіх релігійних ор�

ганізацій;

— створення умов для участі релігійних ор�

ганізацій у громадському житті і у засобах масо�

вої інформації;

— вирішення питань, пов’язаних з повернен�

ням майна релігійних організацій, яке незакон�

но було у них відібрано у минулі роки [14, с. 28].

З усіх питань діяльності релігійних органі�

зацій прийняті відповідні законопроекти, що

мають демократичний характер.

Також слід відмітити, що в історію сучасної

України церква входить не тільки як стабільний

фактор. Деякі причини, що привели до такої

ситуації, широко відомі: розкол в православ’ї,

майнові конфлікти з приводу культових буді�

вель, бажання деяких масових релігій зайняти

панівне становище в державі, активізація

місіонерської діяльності нетрадиційних для ук�

раїнського суспільства релігійних організацій

[15, с. 20].

Виступаючи перед депутатами Верховної Ради

в 1995 р., Президент України Л. Кучма визнав

релігійну сферу найбільш напруженою. Понад

60% території України стали ареною гострих між�

конфесійних і міжцерковних конфліктів, до яких

залучені сьогодні найбільш впливові релігійні

організації, відомі церковні діячі, мільйони ві�

руючих. Інколи справа доходить до відкритої во�

рожнечі, грубих порушень громадського порядку. 

Міжцерковні протиріччя в Україні мають

давні історичні корені, вони є віддзеркаленням

загального стану демократичних процесів, зу�

мовлених специфікою перехідного періоду від

тоталітаризму до громадянського суспільства

[16, с. 493]. Разом з тим ці конфлікти підтриму�

ються і нинішньою тяжкою політичною й еко�

номічною ситуацією в країні, невирішеними

проблемами власності на культові споруди, бо�

ротьбою за сфери впливу в релігійно�церковно�

му житті. 

У країні спостерігається політика протекціо�

нізму по відношенню до окремих релігій. Про�

текціонізм носить як загальнодержавний так

і регіональний характер [15, с. 21]. Політичною

підтримкою користуються православні церкви.

В регіонах підтримують найбільш поширену

конфесію. Якщо в Галичині підтримкою місце�

вих органів влади користуються греко�католи�

ки, то на Закарпатті такою підтримкою корис�

тується Українська Православна церква (МП).

В Україні значно підсилилася матеріальна

база церков. Державою повернуто церкві три

тисячі культових споруд, більше вісім тисяч

предметів церковного майна. Повернуто понад

одну тисячу храмів та побудовано нові споруди.

У законодавствах сучасних постсоціалістичних

країнах зафіксовані принципи рівності громадян

незалежно від того чи іншого ставлення до релі�

гії; встановлена рівність релігій перед законом.

Разом з тим наразі у цілій низці постсоціа�

лістичних країн невирішеними залишаються

питання рівного юридичного статусу релігійних

організацій незалежно від часу створення,

термінів існування та чисельності. Проблемою

залишається поділ церков на традиційні і нетра�

диційні, на визнані і невизнані. Не проведена

в повному обсязі реституція церковного майна,

не врегульовані питання використання майна.

Сьогодні невирішеним чи неврегульованими

залишаються питання присутності священнос�

лужителів в армії та в школі.

Країни Центрально�Східної Європи повинні

домогтися, щоб в національному законодавстві

не було більше обмежень, ніж цього допускає

міжнародне законодавство.

Політичні еліти постсоціалістичних країн

розглядають релігію як засіб досягнення певної

політичної мети, хоча історичний досвід і прак�

тика демократичних країн Західної Європи до�

водять, що повністю деполітизувати релігійне

життя неможливо [17, с. 17].

У той час, коли в країнах Західної Європи

спостерігається деякий спад, постсоціалістична

Центральна та Східна Європа стала об’єктом

впливу різних місіонерських структур і нових

релігійних рухів. Нові релігійні течії здобули чи�

малий успіх через добре профінансовані та

мобілізовані структури. Успіх має місце ще й то�

му, що традиційні, історичні церкви нездатні
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вивести благовіст за стіни храмів. Не сприяють

авторитету церкви ще й внутрішньоцерковні

чвари та конфлікти.

Науковець С. І. Головащенко серед причин

відставання місцевих церков виділяє:

— значну залежність церкви від підтримки

держави, а також нездатність до модернізації

(йдеться насамперед про православ’я);

— значне ослаблення місцевих церков при

соціалістичному режимі;

— модель західного способу життя [17, с. 18].

Роблячи висновки, слід врахувати те, що на

сучасному етапі розбудови української, право�

вої, демократичної держави важливе значення

має приділятися конституційно�правовому ре�

гулюванню релігійних відносин та статусу цер�

ков. Подальше просування в напрямі розвитку

демократії неможливе без таких понять, як

«права і свободи громадян», «рівність всіх перед

законом», «свобода совісті» та ін.

В умовах переходу до правової держави роз�

гортається досить повна дія принципу свободи

совісті. Вона отримує свій чіткий законодавчий

статус, захищає невід’ємні права людини як від

надмірної клерикалізації, так і від однобічної

атеїзації. Отже, свобода совісті тісно пов’язана зі

становищем релігії і церкви в суспільстві, спів�

відношенням релігійних чинників з державою та

її політичними інституціями. Тому цікавим є те,

як у стратегічному і практичному планах вирішу�

ється дане питання в різних політичних регіонах.

Аналізуючи свою роботу, автор вважає, що

наразі у багатьох країнах, яких торкнувся соці�

альний (духовний) прогрес, спостерігається ак�

тивізація діяльності релігійних організацій, без

будь�яких обмежень з боку держави, за винят�

ком незаконних дій релігійних утворень; у роз�

виненутих країнах дуже широко і часто застосо�

вується принцип свободи совісті і релігійних

переконань. В нашій роботі описано правове

становище церкви в державі. Також можна зро�

бити порівняння на підставі принципу свобода

думки, совісті та релігії. Зокрема, в Україні да�

ний принцип закріплений і в Основному законі

(Конституції ст. 35).

Висновки. Що стосується державно�церковних

відносин у країнах СНД, то тут можна стверджу�

вати, що створені необхідні умови для задоволен�

ня релігійних потреб віруючих, функціонування

релігійних організацій. По всім основних пи�

таннях діяльності релігійних організацій прий�

няті відповідні закони, які закладають нову, де�

мократичну, партнерську фазу взаємовідносин

держави і церкви.

Також на підставі опрацьованої літератури

можна виділити основні напрямки державної

політики у галузі державно�церковних відносин.

Отже, це:

— забезпечення конституційного положення

про відділення держави і школи від церкви,

рівність всіх релігійних організацій і право гро�

мадян на свободу совісті;

— допомога релігійним організаціям в реаліза�

ції їх завдань, участі церкви в богослужінні тощо.

Таким чином, у країнах СНД накопичений

достатній досвід у сфері державно�конфесійних

відносин. Тут прослідковуються два основні

напрями регулювання свободи віросповідання —

це закріплення свободи совісті як природного

права, визнання релігійних організацій елемен�

том громадянського суспільства, встановлення

конституційних взаємозв’язків держави та

церкви, процедури реєстрації та заборони на їх

діяльність [18, с. 97–98].

Завдяки поліпшенню державно�церковних

відносин у країнах СНД йде помітний процес

відродження релігійного життя, інтенсивний

розвиток церковних структур. Релігія стає час�

тиною духовної культури народу.

У країнах СНД створені діючі механізми щодо

реалізації законів про свободу совісті і віроспо�

відання, утворені відповідальні органи за коорди�

націю відносин держави і релігійних організацій,

розробляються концепції державно�церковних

відносин.

Конституції та національні законодавства

країн СНД гарантують свободу створення та

діяльності релігійних об’єднань, а також визна�

чають їх правовий статус. Вони мають статус

юридичної особи та прирівняні до громадських

організацій. 

Крім того, можна зробити ще такий висно�

вок: у всіх названих автором державах йде бурх�

ливий розвиток духовного життя, який здійс�

нюється на базі демократичних прав і свобод

людини, на підставі принципу справедливості,

рівності гуманізму.

Таким чином, після розпаду тоталітарної мо�

делі церкви від держави сформувалися нові

можливості для переорієнтації влади від вико�

ристання релігійних організацій в окремих

політичних проектах до створення умов для ре�

алізації властивих їм суспільних функцій.

Результатом демократизації суспільного життя

країн СНД стало відродження релігійного життя,

храмів, збільшення кількості релігійних громад.
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У статті висвітлюється зміна позицій пра!
вославних церков України в контексті конфесіо!
нальної політики Президента України В. Януко!
вича. Розглядаються основні проблеми православ’я
і пропоновані шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: конфесіональні відносини,

конфесіональна політика, Помісна церква, пра�

вослав’я, релігійні організації. 

Посредніков Д. В. Православна церква и поли!
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Уже рік, як українське православ’я існує

в нових реаліях. Українська Православна Церк�

ва (УПЦ), здається, як ніколи раніше, може бу�

ти впевненої у своєму становищі. Прихід до вла�

ди В. Януковича спинив тиск із боку колишньої

адміністрації по об’єднанню УПЦ із неканоніч�

ними «національними» церквами. Була надана

допомога в позовах за храми в Донецькій, Луган�

ській, Сумській, Вінницькій, Полтавській, Ки�

ївській та інших областях. Змінився фактичний

статус УПЦ — тепер саме вона освячує офіційні

заходи. 

25 лютого 2010 р. у день інаугурації В. Януко�

вич був присутній на молебні в Києво�Печерській

лаврі, що співслужили найсвятіший Патріарх

Кирил і Блаженніший митрополит Володимир.

Президент був присутній на ньому як державна

особа. ЗМІ в той час задалися питанням: чи має

право Президент України діяти відповідно до

своїх релігійних переконань або це відкрита де�

монстрація зрадництва національних інтересів?

Після перемоги на виборах В. Янукович заявив,

що влада не буде більше порушувати Закон

«Про свободу совісті та релігійні організації»

і втручатися у внутрішньоцерковні справи. У ході

виборчих кампаній він не шукав підтримки ні

у Всеукраїнської ради церков (до якої входять

основні релігійні організації), ні в інших кон�

фесій, крім УПЦ. Цим він викликав дорікання

з боку керівництва Української Православної

Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) із

приводу припинення екуменічних молебнів «за

Україну». 6 січня 2011 р. глава держави не по�

здоровив віруючих «національних» православних

церков і українських греко�католиків. Взаємини

між Київським Патріархатом і вищим керівницт�

вом країни тепер не виходять за рамки формаль�

ного рівня, тобто це обмін вітаннями по святах,

присутність на загальнодержавних заходах. Але

насправді при В. Януковичі «дискримінація»

канонічно невизнаних церков радше символіч�

на. Так, якщо абсолютний приріст релігійної

мережі УПЦ за 2010 р. становить 2,1%, то Укра�

їнської Православної Церкви Київського Пат�

ріархату — 10,4% [1].

У липні 2010 р. Патріарх Московський Ки�

рил вручив В. Януковичу орден Святого рівно�

апостольного Князя Володимира. Влітку йому

була присвоєна вища нагорода УПЦ «За заслуги

перед Українською православною церквою». 

Влада у 2011 р. демонструє готовність іти на�

зустріч церковним ініціативам. Якщо в поперед�

ні роки головним спонсором УПЦ був концерн

Донецксталь («Енерго»; В. Л. Нусенкіс), то на

будівництво Свято�Воскресенського кафед�

рального собору були виділені засоби з бюджету

м. Києва. Протягом року священноначаліє УПЦ

неодноразово зверталося безпосередньо до

Президента і Прем’єр�міністра України з різни�

ми проханнями, і влада, як правило, відгукува�

лася на ці просьби. Найбільший резонанс мали

звернення до Президента щодо вирішення про�

блем ювенальної юстиції, прийняття нового по�

даткового кодексу, а також із приводу державного

визнання духовних навчальних закладів [9].

21 квітня 2011 р. предстоятель УПЦ (МП) Воло�

димир попросив президента В. Януковича на�
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дати церкві статус юридичної особи, що дозво�

лить Церквам приватизувати храми і залишати

приміщення за собою навіть при зміні кон�

фесійної приналежності громади.

Очевидне зближення УПЦ з владою стало

об’єктом для критики на адресу ієрархії УПЦ із

боку преси, опозиційних політичних сил, пред�

ставників науки й культури. 14 лютого 2011 р.

90 народних депутатів України підписали звер�

нення до Президента про порушення принципу

рівності конфесій і надання пріоритету УПЦ

[6]. Тож проблема відносин влади й релігійних

організацій, по суті, залишається невирішеною:

подальше зближення має як конструктивну, так

і конфліктну тридцятилітні. 

Головний аргумент на користь найшвидшого

подолання розколу озвучений і підтримується

духівництвом усіх православних конфесій, екс�

пертами та громадськістю: якби православні

громади України об’єдналися, Українська Пра�

вославна Церква була б найчисленнішою По�

місною Церквою. Українські експерти ставлять

проблему самовизначення України й євроінтег�

рації в залежність від створення Помісної Церк�

ви через об’єднання всіх, як вони називають,

православних «юрисдикцій» і, якщо можливо,

греко�католиків. 

Українська Православна Церква (УПЦ) на

1 січня 2011 р. — це 12043 релігійних громад

і 9680 священнослужителів [1]. УПЦ має статус

самокерованої церкви у складі МП. Її каноніч�

ний статус багато в чому визначається авторите�

том Блаженнішого митрополита Володимира

(Сабодана). Основне завдання — як воно усві�

домлюється в УПЦ — це зберегти єдність, по�

етапно рухаючись до помісності.

Інша проблема УПЦ — співіснування в церк�

ві носіїв двох ментальностей — «західної»

і «східної». Київська митрополія, діючи за фор�

мулою: придбати Захід, не втратити Центр, не

відпустити Схід і Південь, — побоюється будь�

якої політизації, що загрожує УПЦ внутрішнім

поділом. Наприклад, у разі радикальної украї�

нізації, Схід і Південь можуть проситися в РПЦ,

тоді як активність УПЦ у фарватері проросійсь�

кої політики може призвести до психологічного

відчуження в центральному та західному регіо�

нах, де в 2011 р. діє 47,3% громад [1]. 

Українська Православна Церква — Київський
Патріархат (УПЦ КП) займає іншу позицію

з 4401 релігійною громадою (зареєстровано

4371) і 3021 священнослужителем [1]. УПЦ КП,

невизнана світовим православ’ям, тісно пов’я�

зана із Філаретом (Денисенко), що в 1992 р.

об’єднався з автокефальним рухом, а в 1995 р.

був проголошений Патріархом Київським і всієї

Русі�України. Він структурував стихійний авто�

кефальний рух, розширив його соціальну базу.

Однак на Сході й Півдні України УПЦ КП не

вдалося істотно закріпитися, тут Філарет — сим�

вол анафеми й розколу. На Заході України, напро�

ти, його фігура згуртувала значну частину інте�

лігенції, що тотожна ідеї: «незалежній Україні —

незалежну церкву». Нове покоління єпископату

й духівництва мислить себе в дусі національно�

визвольного трактування історії України. 

Глава УПЦ КП Філарет, президенти України

Л. М. Кравчук, Л. Д. Кучма, В. Ющенко напо�

легливо, але безуспішно домагалися від Москви

визнання автокефалії УПЦ КП. У 2000 р. Філа�

рет навіть намагався створити паралельну «ро�

дину православних церков», об’єднавши всі

збіглі в розкол православні релігійні організації.

Водночас йшли перемови із Вселенським

Патріархом Варфоломієм, які в 2008 р. ледве не

привели УПЦ КП і УАПЦ до складу Константи�

нопольського Патріархату на правах митрополії.

Однак у липні 2009 р. московський і константи�

нопольський патріархати досягли взаєморо�

зуміння (що виявилося під час поїздки делегації

Константинопольського Патріархату на Ук�

раїну в жовтні 2009 р.), і для УПЦ КП стало яс�

но: у доступній для огляду перспективі визнан�

ня Константинополя досягти неможливо. 

Якщо раніше Філаретові вдавалося переко�

нати владу й суспільство, що будівництво Авто�

кефальної «національної церкви» можна вести

навколо УПЦ КП, то нарада в Шамбезі в грудні

2009 р., коли Міжправославна підготовча комі�

сія попередньо погодила, що Помісна Церква

може засновувати та скасовувати всередині себе

Автономні Церкви на свій розсуд, і це не вимагає

ні ствердження, ні визнання з боку Константи�

нополя або повноти помісних церков, не зали�

шила на це надій. А перемога на президентських

виборах В. Януковича позбавила УПЦ КП дер�

жавної підтримки. Тому сьогодні в УПЦ КП рев�

нісно стежать за розвитком статусу УПЦ, яка в су�

часних умовах тільки одна може претендувати

на канонічну автокефалію. У квітні 2011 р. Філа�

рет виступив із заявою, що канонічна автокефа�

лія на базі Московської патріархії неможлива. 

Найбільша проблема УПЦ КП — канонічна,

оскільки, не знайшовши підтримки у правос�

лавному світі, вона може втратити внутрішню

необхідність у визнанні, що може затвердити

церковний розкол назавжди (за прикладом Анг�

ліканської церкви). Не передбачається й «мо�

ментального розпаду» УПЦ КП після того, як

Філарет «природним чином» покине кафедру,

оскільки церковне розділення в Україні, що ви�

никло з національно�державних міркувань,

існує на підставі культурно�цивілізаційної, мен�

тальної ідентичності. 

Українська Автокефальна Православна Церк;
ва (УАПЦ) посідає третє місце за чисельністю
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громад — 1190 з 699 священнослужителями [1].

Перемовини по об’єднанню УАПЦ з УПЦ КП

в 2005 р. завершилися нічим, тому що сторонам

не вдалося знайти компромісу. УАПЦ, закор�

донна частина якої вже перебуває у складі

Константинопольського Патріархату, подала

прохання про прийняття до складу Константи�

нопольського Патріархату на правах автономії.

Але, судячи з висловлення Патріарха Варфо�

ломія під час візиту в Москву в 2010 р.: «Те, що

робить наша Церква, вона робить із повагою до

діючого канонічного порядку (в Україні)», пи�

тання про УАПЦ буде законсервовано. Діалог

між УАПЦ і УПЦ із приводу прийнятної моделі

об’єднання ведеться кілька років; УПЦ КП

підозрює їх у «змові». 

Що стосується внутрішнього церковного жит�

тя, то одним із індикаторів може бути порівняння

числа ченців. В УПЦ 186 монастирів з 4576 на�

сельниками, а серед віруючих, приналежних до

«національних церков», число бажаючих черне�

чого життя невелике: на 48 монастирів УПЦ КП

припадає 147 ченців і черниць (по 3 на монас�

тир), а в 9 монастирях УАПЦ проживає всього

10 ченців [1]. Загальне число воцерковлених

віруючих усіх православних релігійних органі�

зацій (при майже загальному хрещенні) не пе�

ревищує 3–5 млн осіб. 

В УПЦ проблема подолання розколу усві�

домлювалася так. Щоб об’єднання відбулося,

необхідно гідна кандидатура на пост Першо�

ієрарха, однодумність єпископату з питання

помісності, одержання нового канонічного ста�

тусу УПЦ, визнаного світовим православ’ям.

Однак у ситуації, коли механізми подолання кри�

зи ще не вироблені, будь�яке несвоєчасне дійст�

во може породити лише ще один імпульс до

фрагментації. Усередині УПЦ зацікавлених

у такому сценарії, звичайно, немає.

У минулий рік перемовний процес пригаль�

мувався як через незацікавленість у ньому вла�

ди, так і через усвідомлення реальності ситуації.

Адже навіть якщо ієрархи УПЦ КП і УАПЦ

ухвалять рішення щодо приєднання до УПЦ,

їхні дії не знайдуть належного схвалення в біль�

шості їх пастви. Державна влада акцентує увагу

на цінності церковної єдності між Україною та

Росією. Вселенській Патріархат за роки підго�

товки «Святого й Великого Собору Православ�

ної Церкви», мабуть, уже вніс корективи в «ук�

раїнський проект» — дії погодяться із РПЦ

і УПЦ. Патріарх Ієрусалимський Феофіл, який

відвідував Україну 28 березня 2011 р., підкрес�

лив, що українські православні ієрархи повинні

домовлятися між собою, а не розраховувати на до�

помогу Вселенського Патріарха Варфоломія [5].

У РПЦ проблема статусу УПЦ виглядає так,

що при подальшому збільшенні єпископату УПЦ

вона одержить «контрольний пакет» голосів

на Архієрейському Соборі. Адже вже сьогодні

з 220 архієреїв РПЦ 70 (тобто третина) — це

архієреї УПЦ, що й далі може висвячувати єпис�

копів самостійно за Статутом. 

Усередині УПЦ є прихильники помісності

серед єпископату, духівництва, що вірують, які

цураються загальноросійських процесів, не ба�

жають і посилення російської ідентичності.

У попередній період виразником цієї позиції став

секретар митрополита Володимира єпископ

Переяслав�Хмельницький Олександр (Драбин�

ко), який тісно співпрацював з адміністрацією

В. Ющенко. Однак більшість єпископату РПЦ

вважає автокефалію УПЦ недоречною або нес�

воєчасною. Супротивником країнської автоке�

фалії відкрито виступав митрополит Одеський

Агафангел (Саввин). 

27 жовтня 1990 р. Найсвятіший Патріарх

Алексій II видав Грамоту про дарування УПЦ

незалежності й самостійності в керуванні. На

сьогоднішній день основними документами, які

регулюють статус і права УПЦ у складі РПЦ, є:

визначення Архієрейського Собору РПЦ

25–27 жовтня 1990 р. про Українську Правос�

лавну Церкву; Благословенна Грамота (Томос)

Патріарха Московського й всієї Русі Алексія ІІ;

глава VIII п. 18 Статуту РПЦ, що вилучає УПЦ

з�під дії норм Статуту, які регулюють статус само�

керованих, а тепер і автономних церков у складі

Московського Патріархату [3]. 

У 2000 р. в УПЦ проводилася робота з «удос�

коналювання канонічного статусу». Митрополит

Київський і всієї України Володимир (Сабодан)

звернувся до Архієрейського Собору підтверди�

ти право УПЦ на автономію, дане їй Помісним

Собором РПЦ в 1918 р., що підтримав Прези�

дент України Л. Д. Кучма. Архієрейський Собор

РПЦ обґрунтував відмову в автономії УПЦ тим,

що для її одержання потрібен «прогрес у справі

подолання розколу». 

Наприкінці 2007 р. в УПЦ виникла дискусія

з огляду на те, що стали висловлюватися припу�

щення стосовно того, що священноначаліє

прагне до законного отримання автокефалії.

21 грудня 2007 р. до Статуту УПЦ були внесені

виправлення, згідно з якими УПЦ самостійно

вирішує питання канонізації святих, має неза�

лежний церковний суд, самостійно приймає

й затверджує Статут, Предстоятель поминається

як «Господин и Отец наш Блаженнейший Мит�

рополит Киевский и всея Украины», УПЦ буде

самостійно підтримувати всі «міжправославні,

міжхристиянські й міжрелігійні зв’язки», й, імо�

вірно, створювати приходи для української

діаспори [8]. Прийняття змін у Статуті УПЦ по�

родило протести церковної громадськості, від

якої до священноначаллі УПЦ 15 квітня 2008 р.
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»був звернений заклик привести Статут УПЦ

у відповідність до Статуту РПЦ, прийнятого

у 2000 р. за участю всіх архієреїв УПЦ.

16 липня 2008 р., напередодні Архієрейсько�

го Собору РПЦ у Москві, Синод УПЦ направив

звернення до патріарха Алексія ІІ з проханням

внести до Статуту РПЦ уточнення, зумовлені

правами розширеної автономії УПЦ: «Просимо

Вас внести до пункту 5 розділу VII («Церковний

суд») норму, за якою право накладати такі кано�

нічні сваріння, як довічну заборону у священ�

нослужінні, виверження з сану і відлучення від

Церкви в межах Української Православної Церк�

ви, було б передано Предстоятелю і Священно�

му Синоду Української Православної Церкви».

Улітку 2008 р. у ситуації протистояння Мос�

ковського й Константинопольського патріар�

хатів через Україну, напередодні візиту Патріарха

Варфоломія, тоді ще Голова ВЗЦС митрополит

Смоленський і Калінінградський Кирил запро�

понував Синоду УПЦ просити в Патріарха

Алексія II статус Автономної Церкви. Але ієрар�

хи УПЦ просити відмовилися, оскільки прого�

лошення автономії УПЦ в однобічному порядку

означало б імовірність її ізоляції з боку проко�

нстантинопольських помісних церков. 

Помісний Собор РПЦ 2009 р., що обрав

Предстоятелем Руської Православної Церкви

Найсвятішого Патріарха Московського Кири�

ла, затвердив рішення архієрейських соборів

з 1990 по 2008 р. (тобто Грамоту (Томос); гл. VIII

п. 18 Статуту РПЦ), однак статус УПЦ окремо

не обговорювався. 

Під час візиту патріарха Кирила в Україну

президент В. Ющенко заявив: «Найбільше ба�

жання українського народу — це жити в єдиній

помісній православній церкві». На що патріарх

відповів: «Ця церква, пане президенте, існує.

Є помісна церква в Україні. Якби її не було, не

було б сьогодні України» [11]. 

На нараді в Шамбезі у грудні 2009 р., як уже

зазначалося, було погоджено рішення, за яким

Помісна Церква може засновувати та скасовувати

всередині себе автономні церкви на свій розсуд,

тобто Московська Патріархія може вирішувати

долю УПЦ без узгодження з іншими помісними

церквами й Константинополем. 

18 жовтня 2010 р. митрополит Володимир,

виступаючи в Київській духовній академії, на�

гадав, що «Київська митрополія протягом своєї

багатовікової історії завжди «користувалася

правом широкого самоврядування». Причому

Православна Церква в Україні дістала права ав�

тономії ще 1918 р. за рішенням Всеросійського

Церковного Собору [9]. 

4 лютого 2011 р. на Архієрейському Соборі

РПЦ були внесені зміни до Статуту РПЦ із при�

воду Автономної Церкви (глава VII.I). В Україні

було помічено, що статусні повноваження Авто�

номної Церкви виходять набагато вужчими, ніж

існуючі сьогодні права самоврядної УПЦ. Це

стосується призначення предстоятеля УПЦ,

обов’язковості рішень помісного й архієрейсько�

го соборів і Священного Синоду РПЦ, обов’яз�

ковості загальноцерковного суду, змін Статуту.

Тобто, не знімаючи на перспективу питання про

автокефалію, для УПЦ статус Автономної церкви

може знецінитися. Виступаючи на Соборі, мит�

рополит Володимир сказав, що всі визначення,

які стосуються УПЦ, отримали загальноцерковну

рецепцію [10]. Справді, при правлячому митро�

политі Володимирі зміни неможливі, але вони

можуть відбутися під час виборів наступного ук�

раїнського першоієрарха.

Перший візит Патріарха Московського і всієї

Русі Кирила в Україну влітку 2009 р. був відзна�

чений підвищеною увагою українських ЗМІ,

викликав величезну кількість різних коментарів

і набрав великого суспільного резонансу. Мож�

на припустити, що візит патріарха зупинив про�

цес автокефалізації УПЦ. «Наш патріарх — Ки�

рил!» — звучало в місцях служіння Патріарха,

що було почуто на Банковій, Пушкінській, на

Фанаре, і в Києво�Печерській лаврі. Інтерес до

візитів літа 2010 р., коли патріарх відвідав Київ,

Одеську й Дніпропетровську єпархії УПЦ, було

сприйнято українським суспільством як черго�

вий робочий пастирський візит. В Україні було

проведено кілька заходів Руської Православної

Церкви: відбулося засідання Священного Сино�

ду РПЦ, проведені засідання декількох комісій

Міжсоборної присутності. Журналісти заговори�

ли про Київ як про одну з «синодальних столиць»

Руської Церкви. Підготовка візитів у травні

2011 р. свідчить про пріоритетність для Патріар�

ха «українського напрямку». 

Українські ЗМІ подають місії Патріарха Ки�

рила і «Руський світ» як доктрину агресивного

російського націоналізму, неоімперіалізму, що

впроваджується для перетворення України в ма�

лоросійську губернію. Справді, концепція «Русь�

кого світу» постійно звучала у виступах і про�

повідях Найсвятішого Патріарха Московського

й всієї Русі Кирила під час візиту в Україну

в 2009 р., коли вона спричинила величезний

і неоднозначний резонанс. В Україні дуже не�

звично пролунали слова, вимовлені Патріархом

Кирилом обраному Президентові України:

«Спадкоємцями Святого благовірного рівноа�

постольного великого князя (Володимира)

є братні народи, які зв’язані єдиною історич�

ною традицією. І як важливо, щоб ці тридця�

тимільйонні частини єдиної Святої Русі завжди

зв’язували дружба, мир, співробітництво» [7].

Водночас єдність церкви для Патріарха ще не

означає об’єднання держав, а значення Києва



не принижується по відношенню до Москви.

Так, улітку 2010 р., як і під час своїх попередніх

візитів, при святкуванні Хрещення Русі (2008),

Патріарх звертав увагу на київоцентричність ць�

ого торжества. Він постійно підкреслював, що

Україні призначається провідна, почесна роль

у духовній єдності слов’янських народів. В єди�

ній слов’янській цивілізації Україна не втрачає

своєї державної незалежності, — це те, що зна�

йшло позитивний відгук у частини суспільства,

яка не втрачає єдності з руською цивілізацією. 

Таким чином, проблеми, породжені поперед�

нім періодом, поки не знайшли свого вирішен�

ня. Разом з тим можна вважати, що почалося

переформатування загального контексту життя

УПЦ. Ідеї «Руського світу» в Україні поляризу�

ватимуть суспільство. В УПЦ сприйняттю цієї

концепції протистоїть концепція «київоцент�

ризму». Голова українського МЗС К. Грищенко

визначив майбутні контури української зовніш�

ньої політики: Україні не підходить шаблон

«руського світу», у неї відмінний від Росії шлях

у майбутнє (що й відобразилося у ході перемо�

вин із Росією) [2]. Новий глава українських гре�

ко�католиків Святослав (Шевчук) на першій же

своїй прес�конференції заявив, що на противагу

«Руському світу», який будує патріарх Кирил,

необхідно будувати свій «Український світ» [4].

Загалом проблема зовнішньополітичної орієн�

тації, що стоїть перед Україною, продовжує

залишатися актуальною й для Української пра�

вославної церкви.
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У статті здійснюється теоретичний аналіз
деяких важливих психологічних аспектів проблеми
релігійності. Розкриття ролі відповідної складової
у становленні особистості емпірично доповню!
ється описом результатів анкетування студент!
ської молоді. Зокрема, розглядаються типові
особливості релігійних уявлень студентів!першо!
курсників педагогічного ВНЗ.

Ключові слова: релігійність, духовність, ста�

новлення особистості, студентська молодь, ан�

кетування, релігійні уявлення.

В статье осуществляется теоретический
анализ некоторых важных психологических ас!
пектов проблемы религиозности. Раскрытие роли
соответствующей составляющей в становлении
личности эмпирически дополняется описанием ре!
зультатов анкетирования студенческой молоде!
жи. В частности, рассматриваются типические
особенности религиозных представлений студен!
тов!первокурсников педагогического ВУЗа.

Ключевые слова: религиозность, духовность,

становление личности, студенческая молодежь,

анкетирование, религиозные представления.

The article deals with theoretical analysis of some
important psychological aspects of the religiosity prob!
lem. Revealing the role of corresponding constituent in
the making of personality is empirically completed with
the description of the results of surveying the students
youth. In particular, typical peculiarities of the peda!
gogical higher institution first!year students’ religious
ideas are considered.

Key words: religiosity, spirituality, making of per�

sonality, students youth, surveying, religious ideas. 

Постановка проблеми. Однією з важливих скла�

дових функціонування сучасного суспільства, про

яку в різних її аспектах згадується у найширших

колах і на шпальтах багатьох видань, виступає,

безсумнівно, релігія. Посилення її значущості

вочевидь випливає зі знакової для нашого сьо�

годення глобальної хронічної кризи, при цьому

кризи не тільки й не стільки матеріально�фінан�

сової, скільки духовно�моральної. І хоча людство

стоїть на порозі асиміляції цінностей постмо�

дерної культури з її численними нігілістичними

віяннями, проте продовжують про себе нагаду�

вати майже незмінні архетипові утворення його

колективної психіки. Саме останні, втілюючи

у собі багатовіковий досвід типових ситуацій жит�

тєдіяльності, нерідко змушують нас орієнтува�

тися на щось вище, надіндивідуальне, абсолютне.

Така орієнтація може духовно як об’єднувати

суспільство (прикладом чого виступає запрова�

дження християнської релігії на Русі), так і, на

жаль, роз’єднувати (типова ситуація сьогодення

української нації). Вона також здатна як стиму�

лювати зростання індивідуальної відповідаль�

ності за свій життєвий шлях, так і, що нерідко

трапляється, послаблювати означену відпові�

дальність на тлі приписування чинників власної

поведінки фатуму «вищих сил». Крім того, ре�

лігійність не завжди однозначно корелює з мо�

ральними вчинками людини, інколи трансфор�

муючись у войовничо�агресивні свої форми.

Очевидно, що досліджуване явище — вельми

складний феномен, вивчення якого продовжує

потребувати свого глибокого не тільки філо�

софського, художнього осмислення, а й ретель�

ного наукового аналізу. Далеко не остання роль

при цьому належить і психологічній науці, про

що свідчить помітне зростання останнім часом

кількості відповідних публікацій.

Мета даної статті — розгляд психологічних

аспектів феномену релігійності як складової

особистісного функціонування студентської

молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су�

часній українській і російській науці проблеми

релігійної свідомості та самосвідомості в її пси�

хологічних вимірах торкаються С. Бєлорусов,

М. Боришевський, Ф. Василюк, О. Войнівська,

Р. Грановська, Ю. Зенько, З. Карпенко, В. Лубсь�

кий, О. Любченко, В. Москалець, М. Пірен,

О. Предко, М. Савчин, А. Сафронов та ін. [1; 2;

4; 5; 6].

Як і будь�яке явище, релігійність насамперед

варто розглядати з позицій феноменів вищого

системного рівня, що дає змогу прослідкувати

чимало важливих її аспектів. Виходячи з теоре�

тичного аналізу публікацій названих науковців,

таким утворенням є духовність або духовна

свідомість. Ми не беремося запропонувати в ме�

жах цієї статті певного конкретного її визначення,
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оскільки позначуване відповідним поняттям

явище близьке, на нашу думку, до сфери гра�

ничних абстракцій. Проте спробуємо окреслити

хоча б вузлові моменти взаємозв’язку духовнос�

ті та релігійності особистості.

Як стверджує М. Пірен, релігія завжди була

духовно�моральною опорою суспільства, за до�

помогою якої передавалися через покоління

відповідні принципи, традиції, обряди, зокрема

національні. Вона й по сьогодні продовжує да�

вати відповіді на одвічні запитання про численні

таємниці буття людини. При цьому, на думку

дослідниці, давати так, як цього не може зроби�

ти жодна інша світська інституція. Виходячи

з такої своєї позиції, М. Пірен констатує: поза

релігійною свідомістю ніколи по�справжньому

не утвердяться найкращі цінності громадянсь�

кого суспільства в Україні [4, с. 41].

Проте очевидна на перший погляд позитив�

на кореляція ознак релігійності особистості з її

духовністю при ретельнішому аналізі вияв�

ляється далеко не такою однозначною. Наприк�

лад, як справедливо зауважує М. Боришевсь�

кий, хоча дотримання відповідних настанов

загалом позитивно впливає на розвиток багатьох

рис людини, поза якими важко уявити собі сферу

її духовності (наприклад, рис скромності, від�

повідальності, сумлінності, почуття провини,

прагнення до самовдосконалення, готовності

до прощення, до безкорисливого служіння лю�

дям тощо), про вплив релігійних ціннісних

орієнтацій на прояви тільки моральності у по�

ведінці людини доводиться говорити не завжди

[2, с. 404]. Адже, скажімо, поряд із «войовничим

атеїзмом» часто трапляється й надто експансив�

на, агресивна релігійність, про що уже згадува�

лося вище.

Як бачимо, навіть при поверховому розгляді

цього феномену в ракурсі ознак духовності ви�

мальовується суттєва у психологічному сенсі

проблема: коли, за яких умов, під впливом яких

чинників релігійність і справді сприяє позитивно

спрямованому, здоровому особистісному функ�

ціонуванню людини? Отже, ще однією систе�

мою вищого рівня, в контексті якої необхідно

описувати досліджуване утворення, — це осо�

бистість, її тип і структура.

Обсяг статті не дає можливості глибокого

аналізу всіх цікавих, із цієї точки зору, концеп�

цій, тому спинимося лише на найважливіших

моментах. Насамперед згадаємо про відому у пси�

хології типологію особистостей за Е. Шпранге�

ром, яку також розвивав у своїй теорії Г. Олпорт

[7, с. 300–302]. Серед шести основних типів, які

описуються згаданими дослідниками, розгля�

дається й «релігійна особистість». Незалежно

від інших своїх особливостей, така людина

прагне вбачати у світобудові певну цілісність

і вищий сенс. На думку автора типології, по�

дібні особистості самостверджуються одним із

двох основних способів: беручи активну участь

у світському житті («іманентні містики») та

відсторонюючись чи навіть ізолюючись від усьо�

го публічного («трансцендентні містики»). Мо�

жемо припустити, що наш час більше продукує

особистостей першого типу, аніж другого. При

цьому варто згадати й про третю — демонстра�

тивно�конформну — релігійність, яка зазвичай

не підкріплюється відповідними суб’єктними

утвореннями, а зумовлюється лише певною

соціальною необхідністю.

Розглянута вище типологія, як бачимо, до�

волі абстрактна й узагальнена. Тому звернемося

до більш конкретних показників взаємозв’язку

релігійності з реальними особистісними риса�

ми. За даними низки дослідників, вона корелює

з ригідністю як психологічною властивістю,

низьким рівнем психотизму (тобто із силою «су�

переґо») та інтровертованістю. Крім того, щодо

представників чоловічої статі спостерігається тен�

денція її поєднання з «фемінним особистісним

профілем» [3, с. 309]. Інакше кажучи, релігійність

часто виступає індикатором і водночас свого ро�

ду засобом підтримки схильності певної части�

ни людей до переживання стабільності навко�

лишнього життєвого простору, співчуття до собі

подібних і виваженості у соціальних контактах.

Помітно, що окреслений особистісний порт�

рет аж ніяк не відповідає експансивним і агресив�

ним формам поведінки людини, котра, напри�

клад, зазвичай характеризується високим рівнем

психотизму. Мабуть, і це поки лише попереднє

припущення, в цьому разі йдеться не стільки про

справжню релігійність, скільки про соціально

схвалюваний фасад несвідомих або приховува�

них індивідуалістичних потягів окремих осіб —

потягів, скажімо, впливати на інших, домінува�

ти, досягати певних матеріальних вигод тощо.

Тоді що таке справжня «релігійність»? Конк�

ретне наукове визначення відповідного фено�

мену сформулювати не набагато легше навіть

порівняно з «особистістю» чи «духовністю». По�

перше, у суспільній думці та у колі науковців

співіснують декілька підходів до розуміння по�

значуваної даним поняттям психологічної реаль�

ності. Так, С. Бєлорусов, посилаючись на «Ен�

циклопедичний словник релігії», наводить три

основні розуміння нашого терміна: 1) перебіль�

шена, неадекватна захопленість людини релігій�

ною проблематикою; 2) можливість для особи

вступати у взаємовідносини з Богом; 3) людське

прагнення діяти за межами суто тілесних інте�

ресів, бути членом товариства культури духовно

налаштованих людей [1]. 

Примітно, що перше визначення межує зі

сферою психопатології (ось тут, на нашу думку,
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за певних обставин і може розвиватися вже зга�

дувана «агресивна релігійність»); друге — вик�

ликає асоціації не стільки з реальним буттям

особистості, скільки з абстрактною трансцен�

денцією і навіть релігійною містикою; тоді як

третє є власне найбільш психологічним, перегу�

куючись, наприклад, із відомою концепцією за�

доволення метапотреб (за А. Маслоу). І все

ж навіть останнє тлумачення — все ще надто за�

гальний конструкт.

Конкретніше розуміння досліджуваного по�

няття знаходимо у О. Предко [5, с. 8–9]. Вона

розглядає релігійність як суб’єктну форму проя�

ву буття релігії, пов’язану із сутнісними харак�

теристиками психічних станів особистості та її

способу життя. При розгляді основних компо�

нентів релігійності використовується традицій�

на для психології свідомості та самосвідомості

тріада: називаються когнітивна (релігійне світо�

розуміння), емотивна (релігійне світовідчуття)

та конативна (релігійне світоставлення) скла�

дові відповідного утворення. О. Предко вказує,

що якісні показники всіх перерахованих аспек�

тів в їх динаміці взаємопов’язані із психічним

здоров’ям особистості, оскільки релігійна віра

як вчинковий акт завжди передбачає певний

важливий ціннісно�смисловий, екзистенцій�

ний вибір людини.

Аналіз результатів дослідження. У власній

емпіричній розвідці, здійсненій за допомогою

анкетування, ми спинилися на когнітивному

компоненті релігійності (на релігійних уявлен�

нях), а також на студентській молоді — віковій

когорті, яка перебуває у стадії активного профе�

сійно�особистісного становлення. При форму�

люванні запитань анкети враховувалися п’ять

ключових елементів, спільних, як зазначає

А. Сафронов, для будь�якої релігійної системи.

Отже, це: 1) релігійні образи, які зазвичай пер�

соніфікують щось надприродне, потойбічне;

2) ритуали, до яких належать, наприклад, молит�

ви; 3) міфологічна система, що передбачає певне

структурування релігійних образів у свідомості

їх носіїв; 4) символи, що пов’язані з природни�

ми явищами, предметами релігійних ритуалів,

словесними позначеннями тощо; 5) заповіді —

здебільшого це система обмежень, табу та реко�

мендацій «належного» [6, с. 8–17]. 

Респондентами виступили 68 студентів�першо�

курсників Кременецького обласного гуманітар�

но�педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка

(з різних напрямів підготовки, по 34 представ�

ники від кожної статі — з метою уникнення пев�

них фахових або ґендерних «перекосів» у ре�

зультатах). Анкетування, проведене у лютому

2011 р., було анонімним; серед 21 запропонова�

ного запитання більшість передбачала мож�

ливість вільного висловлювання студентства

поряд із можливістю вибору із заздалегідь сфор�

мульованих автором варіантів. Проаналізуємо

відповіді на найбільш знакові пункти анкети.

Відповідь на перше запитання — «Чи вірите

Ви у Бога?» — виявила той факт, що жоден зі

студентів не вважає себе атеїстом. При цьому

53 (77,94%) з них «вірять однозначно», а решта

15 (22,06%) — мають сумніви в деяких моментах

своєї віри. У зв’язку зі специфікою охопленого

дослідженням реґіону (Волинь), більшість сту�

дентів (62) належать до православної церкви,

4 — греко�католики за віросповіданням, 2 — іден�

тифікували себе як «християни».

Як з’ясувалося за допомогою низки наступних

запитань, центральний для релігійного світогля�

ду образ «Бога» має в уявленнях респондентів

дві основні свої іпостасі: внутрішньо�характе�

рологічну та зовнішньо�презентабельну. Так,

серед рис, які студенти передусім приписують

Всевишньому, пріоритетні позиції з відповідною

кількістю «голосів» займають «доброта, мило�

сердя» (54), і «безгрішність» (24); далі йдуть

«всемогутність» (16), «справедливість» (12) і «муд�

рість» (7). Помітно, що образ Бога у свідомості

піддослідних — це образ переважно взірцевої

гуманності, моральності, в якому тільки незнач�

ною мірою наявний «інтелектуалізм». Інакше

кажучи, він уособлює в собі не стільки «мудрого

Наставника», скільки «милосердного Володаря».

Серед ознак зовнішності нерідко (приблизно

у третині характеристик) трапляються типові

риси старця: сивина, борода, зношений одяг то�

що. А от розбіжності в описах викликає «зріст»

і «довжина волосся» Всевишнього.

Від розкриття уявлень студентів про цент�

ральну постать релігійної системи — Бога пере�

ходимо до одного з найпоширеніших христи�

янських ритуалів — молитви. Одне із запитань

мало на меті прослідкувати регулярність звер�

тання респондентів до неї. Так, майже половина

(31 — 45, 59%) опитаних «моляться щодня», реш�

та — «дуже рідко» (15 — 22,06%), «тільки пере�

буваючи у храмі» (13 — 19,12%) та «ніколи»

(1 особа). Крім того, 8 піддослідних (11,77%)

запропонували власні варіанти, сутністю біль�

шості з яких виступає формулювання «молюся

тоді, коли мені це потрібно». Глибше розкрити

індивідуальну значущість молитви допомогло

таке запитання анкети: «Чим для Вас особисто

є молитва до Бога?», котре передбачало можли�

вість обрати одразу декілька прийнятних

варіантів. Так, у резонансі зі згаданими вище

індивідуальними формулюваннями, для більшос�

ті студентів цей ритуал — «звернення по допомо�

гу» (саме такий варіант обрала 61 особа — 89,71%),

а також «спосіб подяки» (43 — 63,24%). Крім того,

для приблизно четвертої частини респондентів

він також є «способом заспокоєння» (18 —
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26,47%), для деяких інших — «формою спілку�

вання з Богом» (4), ще для одного студента —

«можливістю покаятися». Загалом ритуал молит�

ви для наших піддослідних — це значною мірою

психотерапевтичний засіб довірчого спілкуван�

ня із Всевишнім.

Міфологічна складова релігійності — надто

складний феномен для його вивчення за допо�

могою одного анкетування. Тому ми вирішили

прослідкувати хоча б за її онтогенетичними ко�

ренями. Так, одне із запитань анкети мало на

меті стимулювати студентів пригадувати їх пер�

ший релігійний досвід і приблизну часову

співвіднесеність таких спогадів. Більшість серед

респондентів (61 особа — 89,71%) дали позитивну

відповідь на це запитання («так, пригадую»). При

цьому вікові маркери спогадів розподілилися

таким чином: у 3 роки — 11 осіб; 4–5 років — 19;

6–7 років — 21; 8–10 років — 8; 12 і 14 років —

по 1. У більш ранні періоди (дошкільний вік), як

продемонстрував аналіз відповідей, перші ре�

лігійні уявлення виникли під впливом розпо�

відей бабусі або батьків, інколи — дідуся, їхніх

моральних повчань, спільного читання Біблії,

святкування найбільших релігійних свят (най�

частіше при цьому згадувалася Пасха) та походів

у церкву. Дещо пізніше — у молодшому шкіль�

ному віці, на думку окремих піддослідних, у них

почали виникати первинні уявлення про світо�

будову, життя і смерть близьких, гріх і кару за

нього, що пов’язувалися з поняттям «Бог». Для

ще двох осіб перший релігійний досвід виник

у контексті типових переживань підліткового

періоду — почуттів «душевного болю» чи «без�

виході».

Символіка будь�якої релігійної віри — також

ціла система, яка має свої вузлові моменти. Зок�

рема, у контексті християнської віри важливим

смислоутворювальним символом є «гріх». Зап�

ропонувавши студентству питання «Як Ви ро�

зумієте це поняття? Поясність на прикладі всіх

найбільших, на Вашу думку, гріхів», ми отрима�

ли змогу скласти свого роду відповідний їх

«рейтинг». Так, на першому місці закономірно

опинилося «вбивство» (згадали 47 осіб), далі —

«обман, зрада» (26), «крадіжка» (23), «порушен�

ня заповідей Божих» і «гнів, ненависть, зазд�

рість» (по 16), «неповага до батьків, до інших

людей» (14), «невшанування релігійних свят,

неділі» і «недодержання посту» (по 7), «осуджен�

ня інших» (6), «невіра у Бога» і «лихослів’я» (по 5),

«лінощі», «жадібність», «розпуста», «аборт»,

«вживання алкоголю» (по 3), «осквернення хра�

му», «гординя», «марнотратство», «паління»

(по 2), «самогубство», «зміна віри», «не молити�

ся», «переїдання», «байдужість» (по 1).

Описані результати, як і відповіді на деякі

інші питання анкети, виявили той прикрий

факт, що певні атрибути «вільного дорослого»

життя (вживання алкоголю, паління, лихослів’я

тощо) у свідомості студентської молоді сприй�

маються як такі собі «дрібненькі грішки», які

цілком «пробачаються» Всевишнім. До цієї

ж групи «незначних порушень» для понад тре�

тини піддослідних належить, на жаль, і за�

подіяння моральної шкоди ближньому (обман,

зрада, заздрість і т. п.). Отже, сучасна релігія на�

разі має незначний потенціал впливу на молодь

у вищезазначених аспектах її життєдіяльності. 

Виявити рівень обізнаності респондентів

з останнім найвагомішим елементом релігії по�

винне було запитання: «Які Ви знаєте христи�

янські заповіді?». Як з’ясувалося, студенти зага�

лом обізнані з 7 із 10 Божих заповітів, при цьому

кожен, зокрема, пам’ятає формулювання тільки

3–4. Найчастіше згадувалася заповідь «Не вби�

вай» (39), далі йдуть «Не кради» (35) та «Шануй

батька твого і матір твою» (19); зовсім незначна

кількість осіб відтворили заповіти «Не бажай …

нічого, що у ближнього твого» (8), «Не знай

інших Богів, крім Мене» та «Пам’ятай день свя�

тий святкувати» (по 5), «Не вимовляй імені Гос�

пода Бога твого марно» (2). А 18 респондентів

(26,47%) не пригадали жодної із біблійних за�

повідей, що змушує замислитися про їх начебто

«віру». 

Висновки і перспективи подальших дослі;
джень. Таким чином, релігійність — суб’єктне

утворення ціннісно�смислової природи, яке

містить в собі образ божественного, відповідні

міфологеми, символіку, систему табу (когнітив�

ний і емотивний компоненти), а також ритуали

(конативна складова). Означений феномен, ко�

релюючи з низкою важливих особистісних рис,

є одним із чинників психологічного здоров’я та

соціальних взаємин людини. Водночас, як про�

демонстрували результати анкетування, рівень

розвитку релігійності нашого студентства ще не

досягає того рівня, на якому вже можна говори�

ти про повноцінний моральний зміст. Адже віра

в Бога піддослідних більшою мірою є «індивіду�

ально�егоїстичною надією на допомогу», ніж

«духовною трансценденцією». Поряд із цим

її позитивом є певний психотерапевтичний

ефект.

Перспективами подальших досліджень вис�

тупає вивчення несвідомих складових релігій�

ності за допомогою проективних методик. Адже

саме в цих рівнях цього системного явища —

чималий потенціал впливу позитивної соціаль�

ної сутності християнської релігії на становлен�

ня особистості. 
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Стаття присвячена дослідженню явища слов’ян!
ської взаємності в контексті російського месі!
анства і його ролі у нових геополітичних реаліях.
Автор відмічає, що ідея етнічної і мовної єдності
слов’ян зумовлюється політичною доцільністю.
Об’єднавчі експерименти у слов’янському світі жив!
лять імперські амбіції Росії, але не українське дер!
жавотворення. Робиться висновок, що Україна
сьогодні потребує громадянського суспільства,
а не російської гегемонії.

Ключові слова: національні інтереси, суверен�

на держава, слов’янство, вертикаль влади, тра�

диція, геополітика.

Статья посвящена исследованию понятия сла!
вянской взаимности в контексте российского
мессианства и его роли в новых геополитических
реалиях. Автор отмечает, что идея этнического
и языкового единства славян обусловливается по!
литической целесообразностью. Объединительные
эксперименты в славянском мире питают имперс!
кие амбиции России, но не украинское государствен!
ное строительство. Делается вывод, что Украина
сегодня нуждается в гражданском обществе, а не
в российской гегемонии.

Ключевые слова: национальные интересы,

суверенное государство, славянство, вертикаль

власти, традиция, геополитика.

The article is devoted research of the phenomenon of
slavonic reciprocity in the context of the Russian messiah
and his role in new geopolitical realities. An author
marks that the idea of ethnic and linguistic unity of
slaves is stipulated political expedience. Unifying expe!
riments in the slavonic world feed imperial ambitions of
Russia, but not Ukrainian creation of the state. Con!

clusion is drawn, that Ukraine today needs civil society,
instead of Russian hegemony.

Key words: national interests, sovereign state, slav�

dom, vertical line of power, tradition, geopolitics.

Одвічне устремління українського народу до

суверенного буття пов’язано з перманентним

виборюванням собі геополітичного простору.

Ця боротьба ведеться й сьогодні, але не стільки

мілітарними засобами, скільки інформаційним,

релігійно�конфесійним, економічним впливом

зацікавлених держав з метою встановлення полі�

тичного контролю на відповідних територіях. Із

розпадом біполярної моделі світу відбувається

перерозподіл зон геополітичного підпорядкуван�

ня. Україна продовжує перебувати в орбіті росій�

ського впливу. Цим визначається мета нашого

дослідження — аналіз панславістських амбіцій

російського месіанства не тільки в історичному

контексті, а й у нових реаліях світопорядку. Ав�

тор позбавлений ілюзій вичерпно з’ясувати заяв�

лений об’єкт, бо усвідомлює, що розумом збаг�

нути російську субстанцію досить складно. Ми

з упевненістю констатуємо, що влада Росії живе
за логікою «холодної війни» і функціонує у режимі
«керованої демократії», а тому вона не завжди

адекватна реаліям часу й спроможна запропону�

вати щось прийнятне для зовнішнього світу. Го�

ловною стратегією політики Москви є реінкар�

нація ідеї панславізму та брутальна експлуатація

міфу про те, що Україна є частиною російської

ідентичності. Реалізація цієї політики сприяє де�

суверенізації української держави, нав’язуванню

їй колоніального статусу.

Здійснюючи дослідження означеної пробле�

ми, ми відштовхуємося від апріорного факту

прагнення Росії створити політичний режим авто;
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ритарного типу, який передбачає не тільки три�

мати в покорі автономії й республіки, що є її те�

риторіальними суб’єктами, а й зберегти вплив на

посткомуністичні країни як останній плацдарм

великодержавного шовінізму. Така політика

диктується тим, що Росія переживає один за од�

ним крах своїх імперських проектів: спочатку

банкрутує самодержавство, а потім — комуністич�

на міфологема. Але реакція Москви на ці втрати

стала більш гнучкою й раціональною. Тільки

відносно України позиція російської еліти залиша;
ється непорушною — намагання її приватизувати.
Попри тектонічні зрушення у світовій політиці

«Росія вважає Україну найбільш стратегічно

важливою для себе країною на колишньому ра�

дянському просторі з кількох причин. Українсь�

ка й російська економіки та промислові центри

фактично інтегровані. Приблизно 80% російсько�

го експорту природного газу до Європи йде тран�

зитом через Україну, а український Кримський

півострів є місцем базування російського Чор�

номорського флоту в Севастополі… Коли Україна

перейшла в прозахідний табір під час «помаран�

чевої революції» 2004 року й зробила завданням

своєї національної стратегії вступ до ЄС і НАТО,

це викликало занепокоєння в Кремлі» [18].

Сьогодні українська держава розглядається

російською владою своєрідним буфером від про�

никнення на слов’янську територію західних

цінностей і способу життя.

У наш час набуває нової сили завжди актуаль�

на націонал�шовіністична ідея збирання російсь�

ких земель, яка замінила собою здискредитовані

комуністичні ідеали. Але геополітична експан�

сія у сучасному світі наражається на численні

виклики. Стосовно російської державності такі

загрози чітко артикулює професор Римського

університету «Ла Сап’єнца» О. Пахльовська: «Різ!
ко скорочуючи свій європейський простір і незмірно
розширюючи простір азійський, Росія відмовляєть!
ся тим самим від розвитку європейської частини
своєї багатоскладової ідентичності. Саме тому

питання України стає особливо болюче. Змирив�

шись із втратою Балтії, переконана в «кишень�

ковості» Білорусі, Росія не лише за радянський

період, а й за всі пострежимні роки звикла до фік�

тивності українського суверенітету» [14, с. 418].

У керівних колах Росії домінує думка про те, що

Українська держава є штучним, тимчасовим утво�

ренням. Сучасні амбіції російських націоналіс�

тів найдужче вражені саме незалежністю нашої

держави. Тому вони прагнуть довести, що Украї;
на є зоною стратегічного суперництва і неодмінно
має перебувати в орбіті стратегічних інтересів
Росії. Для реалізації цієї міфологеми необхідна

жорстка вертикаль влади, що активно викорис�

товує пропаганду великодержавності, апелює

до ідеї панславізму. 

Парадигма слов’янської єдності мала довгий

і складний процес еволюції від екзотичної кон�

цепції, що рефлексувалася у вузьких колах фі�

лософіф�ідеалістів, до реального втілення на

практиці. Якщо стисло окреслити сутність ідеї

панславізму, то потрібно відзначити її орієнтацію
на етнічну і мовну спорідненість слов’ян та необхід;
ність їх політичного об’єднання. Першим заявив

про необхідність єднання усіх слов’ян хорват

Вінко Прибоєвич під час своєї промови у Ве�

неції ще у 1525 році. Як теоретична концепція

панславізм виникає в кінці ХVІІІ — на початку

ХІХ століття спочатку в Чехії, Хорватії, Сербії

і Чорногорії, а потім у Росії.

У процесі розпаду імперій, відділення колоній

від метрополій відбувається становлення націо�

нальних держав. На слов’янському ґрунті су�

веренні держави утверджуються на основі

макронаціоналізму, що відомий під назвою пан�

славізм, який об’єднує націоналізми генетично

споріднених народів. В «Енциклопедії націона�

лізму» зафіксовано: «Панславізм — найбільш

стара і найбільш важлива форма макронаціона!
лізму. Ідея союзу всіх слов’ян у могутню коаліцію

з’явилася в кінці ХVІІІ століття в час, коли всі

слов’янські народи були меншинами в Російсь�

кій, Австрійській і Пруській імперіях… Ян Кол�

лар, що прославив мрію союзу слов’ян в «Дочці

Слави», став попереду слов’янських апостолів

націоналізму» [20, с. 309]. Слов’янський націо�

налізм ніс загрозу для існування західних монар�

хій, тому вони системно боролися з націоналіс�

тичним рухом. 

Ідеологія панславізму є досить варіативною

величиною. Впродовж історії вона не мала од�

нозначного і закінченого вигляду. Це пов’язано

з тим, що окремі її носії часто змінювали свої

пріоритети, що нерідко суперечили один одно�

му. Ідею слов’янської взаємності обстоювали

діячі чеського національного руху Й. Добровсь�

кий, П. Шафарик, хорватські політичні діячі

Л. Гай, В. Водник, словаки Я. Коллар, Л. Штур,

росіяни М. Погодін, Ф. Тютчев. У сербського

просвітителя В. Караджича і чорногорця П. Не�

гоша ця ідея видозмінилася і набула яскраво ви�

раженого русофільського характеру.

У Росії панславізм з’явився в кінці 30�х років

ХІХ століття в структурі теорії офіційної народ�

ності. На той час росіяни були єдиним слов’янсь�

ким народом, який мав власну державу. Тому

Росія стала центром єднання більшості слов’ян.

У роботах Михайла Погодіна — «батька панс�

лавізму» були висунуті тези про вищість слов’ян
над іншими народами і про призначення Росії бути
гегемоном у слов’янському світі. У подальшому ідеї

панславізму розвивалися у суспільно�політичних

поглядах слов’янофілів — К. Аксакова, О. Хом’я�

кова, І. Кириєвського. У цей період відбувається
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трансформація слов’янофільства у панславізм

як впливову політичну силу. 

Досліджуючи ґенезу російського слов’яно�

фільства як цілісної світоглядної доктрини

ХІХ ст., А. Валіцький виділяє три періоди її ста�

новлення: «Перший період охоплює майже всю

миколаївську добу, часи, коли слов’янофільство

виступало в своїй класичній, утопічній іпостасі;

другий, проміжний період припадає приблизно

на 1853–1861 роки, — від подій, які передують

східній війні, до смерті О. Хом’якова і К. Аксако�

ва; третій період охоплює часи стрімкого поши�

рення панславістичних ідей в російському су�

спільстві… і зростання залежності панславізму

від слов’янофільської доктрини» [1, с. 572]. Після

смерті Погодіна головним діячем слов’янофільст�

ва стає Іван Аксаков. Він обіймає посаду редак�

тора програмної панславістичної газети «День»,

яка пропагує слов’яноцентричну ідеологію. 

Ставлення слов’янофільства до панславізму

складне, воно проявляється у того чи іншого

мислителя в різних формах. Треба зазначити той

факт, що слов’янофільство було більш широким

напрямком російської суспільної думки, в якій

панславізм займав зовсім не головне місце, а ви�

ступав проявом особистих симпатій представ�

ників націоналістично налаштованої російської

інтелігенції до боротьби південних і західних

слов’ян за політичну і національну незалежність.

Слов’янофіли вбачаючи в російському месіанізмі
втілення особливого, слов’янського, східного ду;
ху, що протиставлявся ними раціоналізму Заходу,
і кардинально розходився у цьому питанні

із західниками — Герценим, Белінським, Гранов�

ським. Слов’янофіли виступали за об’єднання

слов’янських народів під егідою Росії чи то на

базі ліберально�демократичних перетворень, чи

з метою зміцнення самодержавства.

Усупереч назві, слов’янофіли за своїми пере�

конаннями і соціально�політичним світоглядом

були переважно русофілами, ставлячи у центр

своїх теоретичних пошуків не слов’янський світ

як такий, а майже виключно Росію. Класичне
слов’янофільство — це різновид російського кон;
серватизму, який силоміць прагнув повернути до
життя втрачену традицію. В цій утопічності по�

лягала як сила, так і слабкість слов’янофільства.

Його діячі вміли шляхетно апелювати до націо�

нальних цінностей, однак їх амбітні ідеї були

мало придатними для практичної реалізації.

Правлячі кола Росії ставилися до панславіських

поглядів слов’янофілів терпимо, але доктрина

панславізму не відповідала інтересам багатона�

ціональної імперії, яка завжди була ворогом

будь�яких національно�визвольних рухів.

Панславістичні ідеї займали чільне місце

у творчих пошуках М. Данилевського, К. Леон�

тьєва, В. Ламанського, Ф. Міллера та ін. Першою

і єдиною систематичною доктриною панславізму

є робота Миколи Данилевського «Росія і Євро�

па», яку його сучасник М. Страхов назвав «цілим

катехізисом або кодексом слов’янофільства».

Будучи теоретиком войовничого панславізму,

Данилевський засуджує реформи Петра І як

«мавпування Європи», однак схвалює його дер�

жавну політику, що заклала основи могутності

імперії. Її пріоритети визначалися натуральною

експансією. Вчений вважає, що російський на;
род, як і його слов’янські брати, носить у собі за;
родки нового культурно;історичного типу цивілі;
зації, абсолютно відмінної від романо;германської
спільноти. Данилевський переконаний, що у куль�

турно�історичному контексті «Росія не може

вважатися складовою частиною Європи не за

походженням, не за усиновленням; що їй від�

криваються тільки дві можливості: або разом

з іншими слов’янами утворювати особливу, са�

мостійну культурну одиницю, або позбутися

всякого культурно�історичного значення — бу�

ти нічим» [3, с. 397]. Росія, за логікою вченого,

самими своїми розмірами вже становить анома�

лію у германо�романсько�європейському світі.

На фоні російського месіанізму М. Данилевсь�

кий обґрунтовує необхідність злиття слов’ян в од�

ну державу, у єдине політичне тіло. Він вважає, що

експансивна сила Росії значно потужніша, ніж

у країнах Європи, а умовою реалізації ідеї пансла;
візму є створення могутньої федерації слов’янських
народів на основі завоювання Константинополя

і перетворення його на столицю визволеної

й об’єднаної Росією слов’янщини. На думку

М. Данилевського, «ідея слов’янщини» повин�

на бути визначальною після Бога ідеєю кожного

слов’янина, вищою ніж свобода, наука, освіта,

земні блага. Всеслов’янський союз забезпечує

надійне підґрунтя для розвитку самобутньої душі

слов’янського народу і його культури. У розумін�

ні М. Данилевського доля Росії щаслива, адже

для зміцнення своєї могутності їй доводиться не

підкоряти чи пригнічувати народи, а звільнюва�

ти й відновлювати. 

В умовах чужоземного панування об’єднуваль�

ні ідеї відображали намагання південних і захід�

них слов’ян до набуття політичної незалежності,

спираючись на підтримку великої Росії. Панс�

лавізм у цей період мав демократичний харак�

тер, що знайшло відображення у тісних зв’язках

з декабристами і втілювався в діяльності Кири�

ло�Мефодіївського товариства. Братство стави�

ло своєю метою об’єднання всіх слов’янських на;
родів у єдину федеративну республіку, в якій Росія
була б одним із рівноправних учасників, а не
провідною силою. Натомість Україна мала всі під�

стави для об’єднання слов’янського світу. У «Кни�

зі буття українського народу» зазначається:

«І встане Україна зі своєї могили, і знову озветься
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і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні ца�

ря, ні царевича, ні графа, ні герцога… І Україна

буде не підлеглою Речі Посполитої в союзі

Слов’янськім» [16, с. 180]. Представники Кири�

ло�Мефодіївського братства обстоювали ідеали

свободи, рівності і братерства усіх слов’янських

народів, заперечували всі форми соціального

поневолення, виступали проти самодержавства та

кріпосного права. У їхньому розумінні слов’янсь�

кий союз має забезпечувати свободу та плідну

взаємодію між народами, гарантувати їх права

і незалежність. 

Однак не зовсім коректно говорити про те, що

ідеологія Кирило�Мефодіївського братства є ви�

значальною складовою панславізму. На відміну

від кирило�мефодіївців доктрина панславізму

базується на політичному міфі про слов’янську
єдність як альтернативу західному раціоналізму.
Тобто джерелом всіх проблем і негараздів західної

цивілізації прихильники панславізму визнають

панування ліберально�егоїстичного раціоналіз�

му, який виріс із католицької схоластики. Щоб

уникнути асиміляції, слов’яни зобов’язані збе�

регти свою самобутність. При цьому активно

поширюється міф про те, що Росія допоможе
слов’янським народам у боротьбі проти іноземно;
го поневолення. Унікальним синтезом політики

і церкви стала теорія «Москва — Третій Рим»,

що була розроблена псковським монахом Філо�

феєм на початку ХVІ століття. Згідно з цією

теорією людство являє собою історію трьох все�

світніх держав, доля яких вирішувалася волею

Бога. Перша з них (Рим) занепала під впливом

язичництва. Друга (Візантія) була завойована

турками завдяки греко�католицькій унії, укладе�

нії на Флорентійському соборі у 1439 році. Союз

православного Константинополя з Римом був

спрямований на боротьбу проти ментально чу�

жих османів, але не досягнув своєї мети. Після
падіння Константинополя (1453) російська дер;
жавно;церковна потуга почала швидко набирати
національних рис й переймати імперське мислення.
Своєю могутністю Москва витісняє Візантійську

імперію, стає «Третім Римом», охоронцем право�

слав’я і буде ним до призначеного Богом кінця

світу, а четвертому Риму — не бути ніколи. 

Ідея «Третього Риму» покликана утворити

й очолити нову, духовно глибшу, неєвропейську

панслов’янську цивілізацію. Сучасні українські

вчені вважають: «Теорія «Москви — Третього Ри�

му» зародилася у вузькому колі духовної еліти.

Нерушиме «Ромейське царство» у вченні псковсь�

кого монарха Філофея постає ще не конкретним

державно�політичним утворенням, а є особли�

вою морально�релігійною функцією, що пе�

рейшла від римлян до греків, а потім — до Русі.

Московська держава — нове і останнє історичне

втілення «Ромейського царства», оскільки спро�

можна зберегти себе в плоті (на відміну від Ві�

зантійської імперії, що опинилася в руках

«невірних османів») і свою моральну природу —

свою віру (на відміну від Римської імперії на За�

ході — «твердині лживих вірувань» католициз�

му). Московська Русь, таким чином, «по волі

Бога» стала центром і спадкоємницею усіх хрис�

тиянських імперій минулого» [8, с. 72–73].

Насправді ця теорія сприяла ще більшому екс;
пансіонізму російської імперії і відмовлялася чути

невдоволення інших слов’янських народів, які

не хотіли бути молодшими братами росіян. Теза

про загибель Європи і відродження Росії не

підтвердилася реаліями життя, але укорінила

ідею російського месіанства. І нині росіяни не

звикли розглядати себе як націю, обмежену

будь�якими державними кордонами. 

Заміна духовності на користь меркантиль�

ним інтересам індивіда, що відбулося на Заході

впродовж його індустріального розвитку, на дум�

ку слов’янофілів, є шлях до політичної конф�

ронтації, революцій, деградації соціуму. У той же

час православно�слов’янський світ, у розумінні

панславістів, не підпав під вплив раціоналізму,

«другого гріхопадіння людства», і зберіг у чис�

тоті християнську релігію. Таке тлумачення

історичних подій є досить упередженим.

За умови об’єктивної і зваженої інтерпретації

історичних фактів минулого випливає такий вис�

новок: панславізм обґрунтовує утопічну концепцію
про особливий культурно;історичний тип слов’янсь;
ких народів, що суттєво відрізняється від романо;
германського типу європейської спільноти.
Концептуальна парадигма про самобутність на�

ціонально�культурного, ментального, історично�

го розвитку слов’янства слугувала основою для

теоретичних узагальнень та політичних про�

ектів необхідності об’єднання всіх слов’янських

народів на чолі з Росією, але без Польщі, яка

релігійним корінням глибинно зрослася із захід�

ноєвропейською цивілізацією. Крім парадигми

про спільність і самостійність слов’янського ду�

ху внутрішні координати панславізму наповнює

ще один великий стереотип — існування демар�

каційної лінії, що розділила християнський світ

на православний східний і католицький західний.

Не погоджуючись з таким баченням, відверто ан�

тиросійську позицію займали А. Міцкевич, А. То�

вянський, Т. Бродзінський, які вважали Польщу

провідною державою в об’єднанні слов’ян. 

У кінці 50�х років ХІХ століття ідеї панславіз�

му під впливом загострення російсько�польсь�

ких відносин і поразки Росії у Кримській війні

зіткнулися з австрослов’янськими тенденціями

та шовіністичною доктриною пангерманізму.

Вона обґрунтовувала необхідність приєднання

до Німеччини австрійських областей і теорію



вищості німецької раси. На початку Першої світо�

вої війни правлячі кола Росії намагалися вико�

ристати у своїх інтересах ідеї слов’янської вза�

ємності, відродити панславізм, камуфлювати

свої самодержавницькі амбіції у війні закликами

до захисту братів�слов’янів. Під час війни пан�

славізм практично став офіційною ідеологією

ліберально�демократичної інтелігенції, яка утво�

рила партію конституційних демократів. 

Революційні події 1917 року нейтралізують

ідеї панславізму в Росії, які критично оцінюва�

лися К. Марксом, Ф. Енгельсом, В. Леніним.

Так, Ф. Енгельс у статті «Боротьба в Угорщині»

зазначає: «Панславізм виникає не в Росії або

Польщі, а в Празі і Загребі… Безпосередньою

метою панславізму є створення слов’янської

держави під покровительством Росії від Рудних

і Карпатських гір до Чорного, Егейського і Адріа�

тичного моря… Єдність панславізму — це або чис�

та фантазія, або російський батіг» [6, с. 181–182].

Аналізуючи панславізм з класових позицій,

В. Ленін характеризує його як негативне явище

у суспільно�політичному житті Росії. Він бачив
у панславізмі засіб політичного ошуканства, за до�

помогою якого царський уряд вирішував питан�

ня зміцнення позицій самодержавного режиму

і задоволення його шовіністичних амбіцій. Тому

боротьба з великоруським шовінізмом, на його

думку, повинна пов’язуватися в єдиному комп�

лексі загальної боротьби з царською монархією

і вестися до знищення того й іншого.

Подібна класова позиція домінувала і в Радян�

ському Союзі та його відносинах із слов’янсь�

кими країнами. В радянській імперії панславізм
був замінений іншою міфологемою — розбудовою
комуністичного суспільства. Після Другої світової

війни відбулася остаточна перемога російського

варіанта неопанславізму войовничо�космопо�

літичного типу, який пригнічував національно�

культурну автономію народів. Безпосередній

свідок тих процесів І. Дзюба вважає: «Тепер ми

маємо не те що автономну округу, а власну

національну державу, з власним національним

урядом, але цей уряд не дбає ні про збереження

національного етнічного складу населення своєї

країни (процент українців в Україні, особливо

українців за мовою, неухильно знижується); ні

про українське національно�культурне обличчя

республіки; ні про збереження національних

інтересів багатьох мільйонів українців в інших

республіках Союзу» [5, с. 212]. За часів холодної

війни утвердилися держави, що об’єднували по

декілька слов’янських народів — це Югославія,

Чехословаччина, СРСР. Всі об’єднання слов’ян

будувалися за принципом домінуючої ролі наро�

ду�гегемона: серби домінували в Югославії, че�

хи в Чехословаччині, росіяни — в СРСР. У цих

країнах утвердилися жорсткі режими авторитар�

ної влади. Російський панславізм був деформова;
ний комуністичною міфологією, що призвела

до його повної дискредитації. Із крахом радян�

ської імперії відбувається реанімація слов’янсь�

кої єдності за допомогою ідеї «Руського міру»

як оновленої парадигми «Москва — Третій

Рим». 

Питання про об’єднання слов’янських народів

активно ставиться в Україні тоді, коли вектор

зовнішньої політики нашої держави зорієнтова�

ний у європейському напрямку. Росіяни часто

інтерпретують європейський вибір України як

буцімто посилення експансії Заходу, втручання

у внутрішні справи суверенної держави. Якщо

українські громадяни починають чітко артику�

лювати свої національні прагнення, це відразу

інтерпретується великоросами як міф про «га;
лицьку загрозу», мовляв, це західні, католицькі

впливи, які чужі слов’янській душі українців.

Виважений аргумент проти цих закидів форму�

лює відомий вітчизняний публіцист І. Лосєв: «Ук�

раїна мінус Галичина — це Білорусь імені товари�

ша Лукашенка. Справді, Галичина дуже заважає

українофобам і реінтеграторам імперії… найпо�

слідовнішою маніфестацією питомо українських

вартостей. Галичина — це шматок неперетворе�

ної Москвою України. Саме тому Галичина й га�

личани несуть важкий всеукраїнський хрест

найбільш усвідомленої національної відповідаль�

ності» [11]. Усе, що йде в розріз з політичними

амбіціями нашого північного сусіда кваліфіку�

ється як галицьке, націоналістичне, а насправді

є суто українським патріотизмом. 

У наші дні панславістські ідеї притаманні

українській владі, яка поступово піддається

москвофільським настроям. У засобах масової

інформації, в науково�публіцистичних джере�

лах простежується абсолютизація слов’янських

міфологем представниками науки і творчої інте�

лігенції. Слов’янський дискурс і досі перебуває

в орбіті між панславізмом та неославізмом. У цьо�

му дискурсі цікавою є думка І. Дзюби про сучас�

ні виклики, які постають перед слов’янськими

народами. Він вважає, що «перед «слов’янським

світом» стоять насамперед загальносвітові, гло�

бальні проблеми, з якими людство входить

в ХХІ ст., — пов’язані з характером цивілізацій�

ного процесу, руйнуванням традиційних по�

ведінкових установок, банкрутством багатьох

світоглядних і багатьох гуманістичних ілюзій,

великих масштабів ротації людських мас, ідей,

культурних цінностей і альтернатив, стерео�

типів мислення; з жахливими технологічними

проривами у глухий кут розвитку людства як

біологічного виду… Серед проблем, що перейшли

до нас із минулих століть, — утвердження націо�

нальної державності, національної і культурної

ідентичності» [4, с. 208]. Сьогодні будь�які роз�
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мови про слов’янську взаємність треба відмежува�

ти від політичного та конфесійного контексту. 

Користуючись проросійським режимом у Киє�

ві, московські стратеги створюють ідею «Русько;
го міра» як модифікований проект панславізму для

України та Білорусі. Він протиставляється євро�

пейським цінностям. На цю ідею активно пра�

цюють засоби масової інформації та впливові

й розгалужені ресурси православної церкви, яка

давно стала придатком держави. Це нова, але не

менш агресивна ідея панславізму, яку адекватно

трансформовано до політичних реалій сього�

дення. Для російського суспільства характерна

впевненість у винятковому месіанстві своєї дер�

жави, у тому, що саме вона осяяна істиною, яку

зобов’язана нести іншим народам. 

Нині розігрується карта «Руського міра» —

третьої реінкарнації панславізма, що репрезен�

тує нову ідеологему мобілізації слов’янського

світу на чолі з російськими цінностями. Реаліза�

ція цієї ідеї віддана на відкуп патріарха Російсь�

кої православної церкви Кирила, що є теорети;
ком й апологетом неоколоніальних устремлінь
Москви і вирізняється експансіоністською на�

лаштованістю. Він сприймається українською

владою не як духовний наставник, а як ретранс�

лятор проросійської політики. Сучасний політо�

лог А. Окара зазначає, що «концепти «Руського

міра» позбавлені еклезіологічного (церковно�

містичного) змісту і є суто світськими геополі�

тичними й геокультурними доктринами (інакше

кажучи, спроби інтерпретувати «РМ» як церков�

ний простір, як ареал поширення Православ’я

є помилковими)» [13]. Через поклоніння мос�

ковському патріарху відбувається деукраїнізація

громадян нашої держави, посилюється ворож�

неча у православному середовищі. 

Ми є свідками того, що форпостом політичної
експансії сучасної Росії виступає православна
церква. Її активність у посткомуністичну добу

мотивується жадобою до реваншу, відновлення

впливу на слов’янський світ, який сьогодні

поділений на грецьку і римську традиції. Актив�

не втручання політики в сакральну сферу при�

водить до того, що навіть у середині релігійно

ідентичних слов’ян міжусобні протистояння

стають досить небезпечними. Україна є поліго;
ном для реалізації ідеї «Руського міра», а хто його не

сприймає, той зараховується до когорти єретиків

чи розкольників. Це абсолютно середньовічна

ідеологема. Ще з кінця ХVІІ століття московські

ієрархи брутально поводилися як господарі

в українських церковних справах. Цей імперсь;
кий інстинкт поведінки російської православної
церква на українській території й сьогодні продов;
жує бути знаряддям великодержавного шовінізму.
Нестримні амбіції деяких українських церков�

них діячів свідомо підтримуються Москвою.

Протистояння і розкол у стані українського

православ’я спричиняє деградацію української

нації, живить сепаратизм діючої влади. 

Зменшення території і падіння колишньої мо�

гутності Росії, економічна криза, соціальне роз�

шарування і розбрат у суспільстві — все це гли�

боко травмувало росіян, вразило їхні масштабні

месіанські амбіції. Культуролог О. Пахльовська

констатує плебеїзацію російського та українсь�

кого суспільства. «В основі цього плебейства —

динаміка розвитку і розбудови Російської імперії,

яка розширювалася не за рахунок «якості», а за

рахунок «кількості», за рахунок «суми» завойо�

ваних територій. У народів, що жили на цих те�

риторіях, у той чи інший спосіб відбиралася

їхня культура (і тим часом звичаєві коди, етичні

традиції) і насаджувалася культура російська,

однак не у формах культури, а у формах репре�

сивного політичного контролю, імперативних

міфологем («православие, самодержавие, народ�

ность»), не наповнених жодним культурним зміс�

том. У результаті Росія люмпенізувала колосальні
людські простори. А в радянський період вини�

щила фактично найталановитішу частину твор�

чої, наукової, педагогічної інтелігенції — інте!
лектуальну еліту усіх без винятку народів в орбіті
своєї влади» [15, с. 457]. Багато промосковських

політиків і експертів вважають, що руйнування

Радянського Союзу відкинуло російську спільноту

на Північ, куди її колись загнали монголо�татари. 

Апеляція до ідеї панславізму — це прагнення

Росії до відновлення своєї колишньої величі.

Сьогодні очевидним є те, що надмірна експлуа�

тація природних ресурсів веде до стрімкої втра�

ти Росією своїх стратегічних пріоритетів, мож�

ливості контролювати пострадянський простір

за допомогою цін на газ та нафту. Компенсувати

втрату геополітичного лідерства нинішня влада

Російської Федерації намагається за допомогою

експансіоністської політики щодо колишніх своїх
сателітів. Згортання російської демократії запов�

нюється мілітаристськими потугами. В обмін на

енергоносії Росія нав’язує іншим слов’янським

народам, у першу чергу Україні та Білорусі, ін�

теграційні моделі та поширює свій політичний

вплив на території пострадянських республік,

що провокує у них штучні розмежування.

Політичний режим авторитарного типу є органіч�

ною складовою російського суспільства. Воно

консолідується навколо медведівсько!путінської
вертикалі влади, яка хоч і ліквідовує демократію,
але забезпечує геополітичний реванш за поразку
Москви у холодній війні. Такої об’єднавчої ідеї сьо!
годні критично бракує українському політичному
класу. Наша псевдоеліта спроможна лише на ре!
ванш однієї частини країни над іншою. 

Здорові амбіції у політиці є рушієм її розвит�

ку. Саме туга за втраченою владою над широким

55

Р
о

зд
іл

 ІV
«П

О
Л

ІТ
И

Ч
Н

А
К

У
Л

ЬТ
У

Р
А

 Т
А

 ІД
Е

О
Л

О
ГІ

Я
»



геополітичним простором детермінує політичну
поведінку і стратегію розвитку Росії. Щоб відно�

вити історичну справедливість, треба поверну�

тися у свій геополітичний простір, цебто знову

асимілювати території України, Білорусі, При�

балтики. Для закріплення своєї присутності на

чужій території у ХХІ столітті виключно мілі�

тарні засоби є малоефективними. Тому утвер�

джувати великодержавні амбіції Росія прагне

шляхом посилення інформаційного впливу, ви�

користання економічних важелів, вдаючись до

військового шантажу. З урахуванням цього «ми

схильні вважати, що здобувши незалежність ук�

раїнська влада має спиратися на консервативні

цінності та традиції власного народу, які спро�

можні створити надійне підґрунтя для розвитку

демократії та захисту національних інтересів»

[2, с. 50]. Політичний клас сучасної України має

усвідомити, що у ІІІ тисячолітті державність

тримається не віртуальною слов’янщиною,

а патріотичною свідомістю людей, що живиться

національними джерелами. 

Російське месіанство нашої доби тотожне ге�

гемоністській політиці Росії, що суперечить намі�

рам більшості пострадянських країн утверджу�

вати демократію і розбудовувати громадянське

суспільство. Вздовж периметра своїх кордонів
Росія бачить або ворогів, або васалів. Тому майже

всі сусідні держави відмовляються від медвежої

послуги інтегруватися до східноазійського прос�

тору. Рідкісним винятком цього є політичний

режим Президента Януковича, який не локалі�

зує, а всіляко сприяє реалізації проросійської

політики, навіть не переймаючись загрозою

відчуження своєї території. Досить адекватними

з цього приводу є міркування члена�кореспон�

дента НАН України М. Михальченка. Вчений

пише: «В умовах, коли до влади в Україні при�

йшла проросійська політична сила, застосову�

ється політика форсованого процесу зближення

двох держав: продовжуються договори про існу�

вання російської військової бази в Криму, здійс�

нюється економічне вторгнення РФ в економіку

України, розширюється інформаційна присут�

ність РФ в інформаційному просторі України

і т. д. Отже це можна витлумачити як здійснення

неоколоніалістської політики РФ… В середови�

щі російських політиків уже сьогодні поширені

прогнози про «нову Переяславську раду». Отже,

можна констатувати декілька факторів російсь�

ко�українських відносин: по�перше, політико�

правові відносини між державами поставлені

в цілковиту залежність від торговельно�еконо�

мічних; по�друге, пролонгація договору про

військову базу в Криму порушує Конституцію

України…; по�третє, військова присутність Росії

в Україні свідчить, що наша країна втягнута

в реалізацію стратегічних інтересів РФ і Україна

має обмежений суверенітет; по�четверте, в Украї�

ні буде загострюватися ціннісний розкол між

різними регіонами з питань геополітичної орієн�

тації, що не буде сприяти внутрішній стабільності

країни» [12]. Ця форсована активність нашого

північного сусіда зумовлюється усвідомленням

простої істини: чим більшим буде контроль

російської влади над геополітичним простором

України, тим успішнішим буде відновлення вір�

туального конгломерату слов’янських народів. 

Після перемоги Партії регіонів на всіх рівнях

влади різко активізується вплив та авторитет

Росії в українському політичному просторі. Ни�

нішнім пріоритетом української політики є по�

силення зв’язків з Росією і лише символічна

декларація європейської інтеграції. Сьогоднішня

влада дбає про розширення своїх повноважень,

а не про зміцнення національних інтересів Украї�

ни. Відомий дипломат Ю. Щербак стверджує, що

у нашій країні «сформовано одноосібний на�

півавторитарний режим Януковича, який ігнорує

Конституцію і закони України та перетворює

державу … на феодальне утворення, насаджене

на кіл «вертикалі влади», де знищено парламен�

таризм… За кілька місяців Україна стрімко, як

на швидкісній шахтній кліті, опустилася зі сфе�

ри світла і сподівань на позитивні зміни в зону

темряви… Єдиною ідеологією нового режиму —

крім, звичайно, нестримної жадоби наживи —

є безоглядне холуйське служіння Кремлю» [19,

с. 357–358]. Потуги нової влади у цьому напрямку

привели нашу державу до фактичного співучас�

ника російської зовнішньої політики. Чим біль�

ше розпалюються геополітичні апетити Росії,

тим звужуються євроінтеграційні перспективи

української держави. 

Наша компрадорська еліта черговий раз нама�

гається зробити вибір між російською стихією

й національною державою. Суверенна держава

не може успішно розвиватися в умовах нав’язу�

вання панславістських цінностей, які мають

відверто анахронічний характер. Однак відмова

нинішньої української влади від прозахідної

орієнтації, у поєднанні з байдужістю США до

України та неспроможності Євросоюзу відновити

вплив на Київ, створюють сприятливі умови для

просування неоімперської політики Москви.

Після того як ЄС став економічним партнером

Росії, відбулося різке викривлення оптики про;
відних європейських держав. Європа перестала

помічати звуження демократії в Росії, порушен�

ня прав і свобод людини, зовнішньополітичну

експансію Москви. 

Зазначені факти в черговий раз підтверджу�

ють, наскільки політичний популізм і русофільст�

во ускладнюють провадження самостійної

політики і загрожують національним інтересам

суверенної держави. Легковажні політичні реве�
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ранси чинної влади у бік Росії є досить небезпеч�

ними, адже ця країна володіє однією з найбіль�

ших міліарних потуг у світі. Ментальність панс�

лавізму нашого північного сусіда в сучасних

умовах живиться впливовими реакційними си�

лами, які мають підтримку значної частини

російських громадян, а також зумовлюється

слабкими позиціями демократичних сил. Націо;
нальна політика Росії — це випробування на де;
мократичну зрілість української влади, це тест для
наших державних діячів і спільноти. Тільки активна

громадянська позиція і рішучий опір українсь�

кої громади може зупинити руйнацію українсь�

кої державності шовіністичною політикою

північного сусіда. 

Нині українсько�російські відносини програ�

муються за кремлівським алгоритмом постпан�

славізму, що передбачає максимальне дистанцію�

вання від європейського простору і створення

країни, населення якої розмовлятиме однією

мовою, забувши про свою культуру та історію.

Згуртування української нації передбачає не
спекуляції на міфічних ідеях неопанславізму,
а опертя на міцне підґрунтя духовно;культурних
традицій. Про це переконливо писав теоретик

українського консерватизму В. Липинський:

«Бо нація, в розумінню витвореної цілим рядом

поколінь суми, іншої ніж у других націй, духов�

ної та матеріальної культури, для самого свого

буття вимагає здержування і консервування

(а не повсякчасного винищування!) цієї вже ви�

твореної національної культури. Коли кожна но�

ва верства провідників вирізувала б поголовно

попередніх…, і разом з ними винищувала б всю

вже витворену нацією культуру та традицію (вже

здобутий досвід і вже усвідомлені спільні потре�

би та аспірації), то при такім ритмі руху ніякої

нації на даній території не було б» [10, с. 393].

У нинішніх умовах найбільшою шкодою для

державотворчих процесів є пасивний анархізм

своїх громадян та віртуальні проекти слов’янсь�

кого союзу.

Питання про об’єднання слов’ян є актуальним

не в політичному, а в етнокультурному просторі

на засадах горизонтальної взаємодії. Тобто су�

часна слов’янська ідея має розглядатися як

культурний феномен, а не як панславізм у фо�

кусі національних інтересів Росії. Маркером
нового формату взаємовідносин у слов’янському
світі на паритетних засадах може слугувати діяль;
ний патріотизм. Його сутність кваліфіковано

тлумачить Є. Сверстюк: «Патріотизм належить

до складних почуттів. На першому плані — при�

родна любов до свого народу як до себе і своєї

родини. На глибшому плані — обов’язок перед

народом, сторожкий захист його інтересів. На ще

глибшому — готовність служити віддано і без�

корисно, офірувати своїми інтересами і життям

задля добра народу. На поверхні почуття патріо�

тизму широке, як море: майже кожен любить своє

більше, ніж чуже, бо знає і розуміє своє, пам’ятає

з дитинства як перекази батьків�дідів, пам’ятає

їхні пісні, обряди, вірування. Міцна традиція

забезпечує такий рівень патріотизму» [17, с. 49].

Цей формат патріотизму зовсім не вписується

у панславіністичну ідеологію з її великодержав�

ним шовінізмом. Манкурти не можуть бути

опорою національної держави. Суверенна дер�

жава базується на рівноправних відносинах на�

віть з братніми слов’янськими народами. 

Обов’язковим атрибутом новітнього гурту�

вання слов’ян за кремлівським алгоритмом не�

одмінно фігурує концепція культурного та мов�

ного домінування Росії. Такий союз апріорі не

може бути конструктивною альтернативою ніве�

люючій глобалізації. Слов’янська єдність сприяє
не збереженню автентичності національних держав,
а спрямована на їх асиміляцію. Пострадянський
простір сьогодні потребує громадянського суспільст;
ва, а не панславістської гегемонії. Поки російсь�

ка влада заангажована інстинктом підпорядку�

вання, а не демократичними цінностями, союз

з нею рівнозначний анексії державного сувере�

нітету. Як стверджує професор С. Кульчицький,

«сучасна Росія не схожа на тоталітарний Ра�

дянський Союз, хоч залишається авторитарною

державою, а не справжньою федерацією… Метою

російських керівників є не окупація, а поглинан�

ня України. Воно відбувається в штучно створе�

них умовах, але без насилля, лише за допомо�

гою пропаганди і виховання» [9]. Протистояти

культурній та політичній уніфікації українського

суспільства новим панслов’янським проектом

спроможні освічені й національно свідомі грома�

дяни. Отже, формування національної пам’яті

народу тотожне незалежному існуванню держави. 

Російський політичний клас ніколи не роз�

глядав Україну як самостійну політичну силу,

а сприймав її на рівні органічної складової

частини Росії, що живить її шовіністичну сут�

ність. Політика Москви є завжди істиною для

своїх сателітів. Але її не сприймають справжні

українські патріоти. До них належить і мораль�

ний авторитет української нації — Л. Костенко,

якій важко уявити «Росію, що визнала б свої

провини і покаялася. За репресії, за депортації,

за Голодомор. За ту колись пошматовану Поль�

щу. За поневолену Україну. За «сторозтерзаний

Київ». За кров’ю залитий Кавказ. За поневіряння

кримських татар. За вторгнення в Афганістан.

У Будапешт, у Прагу. За Берлінський мур. За Чор�

нобильську атомну, що отруїла наші й суміжні

землі. Та, зрештою, перед своїм власним наро�

дом — за переслідування найдостойніших свої

громадян, за руйнування храмів, за всіх тих уби�

тих хлопців у її неоголошених війнах» [7, с. 128].
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Щоб бути центром інтеграції слов’янських наро�

дів, держава повинна бути взірцем політики,

моралі, економіки, духовності. Слов’янський

союз з великодержавницькими амбіціями, що

в нових умовах уособлюється у концепції «Русь�

кого міра», приречений на створення чергової

неоімперії. 

Підсумовуючи треба відмітити, що об’єднання

слов’ян є привабливим лише в межах теоретич�

них рефлексій. Слов’яни, звичайно, на психосо�

матичному й ментальному рівні мають спільні

ознаки, але сьогодні вони втратили колись ро�

динні зв’язки й етнічну тотожність. Тому на всіх

етапах розвитку панславізму немає значущих

результатів. Спроби практичної реалізації ідеї

слов’янського єднання — від проекту глобаль�

ної імперії до створення єдиного «радянського

народу», завершувалися банкрутством і розби�

валися об гегемонію Росії. Часто об’єднання

слов’ян приводили до анексій, репресій, ворож�

нечі і кровопролиття між братніми народами,

тобто взаємного знищення один одного. Ми ар�

тикулюємо той факт, що проросійська політика
на засадах панславізму — це утопічний анахронізм,
реалізація якого ставить під сумнів саму можли;
вість буття українського народу як самостійного

і повноцінного національного організму. Можна

переконливо стверджувати те, що чим сильні�

шою є примусова інтеграція та її штучне утри�

мання, тим складнішим буде майбутнє розме�

жування. Час припинити жити ідеалістичними

утопіями, завершити об’єднавчі експерименти на
слов’янському ґрунті, які живлять лише імперські
амбіції Росії, але не сприяють українському держа;
вотворенню. Якщо громадяни України прагнуть

зміцнити незалежну державу, утвердити грома�

дянське суспільство, позбутися штучності й гете�

рогенності свого буття, вони мають усвідомити

необхідність дистанціюватися від експансіо�

ністського нав’язування панславізму як модер�

нізованого проекту російської гегемонії. 
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У статті розглядаються механізми викорис!
тання маркетингових підходів, методів і процедур
у діяльності органів державного управління. Виз!
начається роль соціально!політичного маркетин!
гу в оптимізації й раціоналізації діяльності органів
державного управління, підвищенні їх результа!
тивності. 

Ключові слова: державне управління, марке�

тинговий підхід, соціальна сфера, соціально�по�

літичний маркетинг.

В статье рассматриваются механизмы исполь!
зования маркетинговых подходов, методов и про!
цедур в деятельности органов государственного
управления. Определяется роль социально!полити!
ческого маркетинга в оптимизации и рационали!
зации деятельности органов государственного
управления, повышении их результативности. 

Ключевые слова: государственное управле�

ние, маркетинговый подход, социальная сфера,

социально�политический маркетинг.

In the article the mechanisms of the use of market!
ing approaches, methods and procedures are examined
in activity of organs of state administration. The role of
the socio!political marketing is determined in opti!
mization and rationalization of activity of organs of
state administration, increase of their effectiveness. 

Key words: state administration, marketing

approach, social sphere, socio�political marketing.

Якісні зрушення в сучасному українському

суспільстві викликали трансформацію багатьох

базових соціальних інститутів (економічних,

політичних, соціокультурних), а також зміни в со�

ціальній структурі, суспільній свідомості, по�

ширених моделях поведінки та найсуттєвіших

соціальних відносинах, зокрема у відносинах між

носіями влади та суспільством. У такій ситуації

підсилюється роль соціальних наук, зокрема

соціології і політології, щодо пошуку та осмис�

лення оптимальних політичних і управлінських

рішень, розроблення ефективних технологій їх

реалізації, соціального конструювання нової

реальності.

Докорінні соціальні перетворення вимагають

переосмислення концептуального і методоло�

гічного апарату сучасних соціально�політичних

наук. Особливої актуальності набуває викорис�

тання соціально�політичного маркетингу в якос�

ті соціально�політичної та практичної концеп�

ції і, водночас, політичної та соціокультурної

діяльності. Головною метою такої діяльності

в умовах нових соціальних відносин може стати

оптимізація взаємодії між суб’єктами соціально�

політичної дії, у тому числі між органами держав�

ного управління та різними соціальними спільно�

тами. Соціально�політичний маркетинг як один

із перспективних практичних напрямів може

сприяти оптимізації, раціоналізації, підвищен�

ню ефективності діяльності органів державного

управління завдяки впровадженню маркетинго�

вих методів і процедур в управлінську практику.

Розроблення концепції соціально�політич�

ного маркетингу, як прикладного знання, стає

можливим у межах соціології управління, що

бере свій початок із праць Г. Ганта, Ф. Гілберта,

Ф. Тейлора, А. Файоля, Р. Шелтона. В них вирі�

шуються проблеми організації праці, здійснюєть�

ся пошук методів підвищення її ефективності,

відокремлюється управлінська праця від інших

форм діяльності. Значний внесок у розвиток

соціології управління належить теорії соціаль�

ної дії та раціональності, теорії «ідеальної бю�

рократії» М. Вебера.
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Соціально�політичний маркетинг як специ�

фічне соціологічне знання активно розвиваєть�

ся в останнє десятиріччя завдяки використанню

досягнень соціального менеджменту, політології

та соціальної психології. Велику роль в осмис�

ленні його змісту відіграють роботи таких різних

дослідників, як Т. Амблер, Х. Арендт, Г. Болл,

Д. Болдуїн, П. Данлєві, Д. Дьюї, Дж. Еванс,

Д. Істон, Ф. Котлер, Дж. Кемпбелл, Г. Ласуелл,

М. Мак�Дональд, Б. Рассел, Л. Роджер, Б. Шел�

дон, П. Бурд’є, Г. Шилер і багатьох інших.

Соціально�політичний маркетинг як галузь

знання і специфічний вид діяльності активно

застосовується в періоди проведення виборчих

кампаній. Цей аспект проблеми всебічно розроб�

лявся П. Лазарсфельдом, С. Ліпсетом (теорія

вибору на базі партійної ідентифікації), Е. Да�

унсом, М. Флоріне (теорія «економічного голо�

сування»), Й. Шумпетером (теорія «суб’єктив�

ного редукціонизму») та іншими вченими.

Дослідженню окремих аспектів політичного

маркетингу присвячені праці сучасних російсь�

ких учених, а саме: А. Ковлера, Є. Морозової,

С. Фаєра, а також Г. Ділігенського, С. Пліцової

(політичний ринок), О. Малаканової, А. Со�

ловйова (соціально�політичні комунікації),

Д. Гончарова, Є. Онуфрієва, М. Хомської (полі�

тична участь), Т. Лебедєвої Т. Ляпіної (політична

реклама), А. Жмирікова, З. Зотової (соціально�

політичне сегментування), О. Кудінова, Г. Ши�

пілова (моделі проведення виборчих кампаній),

І. Подколзіної, В. Тихомірова (політичні ризи�

ки), Г. Атаманчука (раціоналізація діяльності

управлінських органів) та ін.

В українській соціологічній і політичній на�

уках питання маркетингу в тих чи інших аспектах

досліджуються у працях В. Бебика, О. Вишняка,

Є. Головахи, О. Донченко, О. Князєвої, В. Ко�

ролька, Н. Костенко, О. Куценко, Н. Лисиці,

С. Макеєва, Н. Паніної, А. Петрова, В. Пили�

пенка, Г. Почепцова, В. Полохало, Л. Хижняк,

В. Хмелька та інших. Широкий спектр пробле�

матики маркетингових досліджень у політичній

сфері представлено у працях В. Полторака.

Останнім часом плідно розвивається наука

державного управління (В. Князєв, В. Нижник,

О. Оболенський, М. Пухтинський, І. Розпутенко,

В. Скуратівський, В. Тронь та інші), що сприяє

більш змістовному аналізу досліджуваної проб�

леми.

Разом з тим, незважаючи на істотні науково�

дослідні досягнення в галузі теорії соціального

управління, політичного маркетингу, державного

управління, не до кінця розробленими й обґрун�

тованими як у вітчизняній науці, так і у світовій

практиці залишаються механізми використання

маркетингових підходів, методів і процедур

у діяльності органів державного управління.

Отже, соціально�політичний маркетинг в су�

часному суспільстві не тільки являє собою управ�

лінську технологію в соціальній і некомер�

ційній сферах, але й включає сферу державного

управління (як маркетинг на макрорівні — рівні

суспільства і держави загалом). Для визначення

місця та ролі соціально�політичного маркетин�

гу в системі державного управління розглянемо

поняття і функції державного управління.

Як зазначає В. Цвєтков, «державне управлін�

ня можна розглядати як діяльність органів і ус�

танов усіх гілок державної влади, що спрямова�

на на визначення цілей розвитку, розроблення

та здійснення регулюючих, організуючих і ко�

ординуючих впливів на всі сфери суспільства

для задоволення потреб громадян, які постійно

змінюються, і досягнення поставленої суспіль�

ної мети розвитку» [8, с. 13].

Інший український науковець О. Оболенсь�

кий виокремлює наступні ознаки державного

управління: 

— у процесі його формуються й реалізуються

завдання, функції, інтереси держави та її суб’єк�

тів і конституційні громадянські права, забезпе�

чуються законні інтереси громадян;

— функції управління виконуються спеціаль�

ними суб’єктами, котрі формуються переважно

державою;

— ці суб’єкти діють за дорученням держави;

— вони наділені необхідними повноваження�

ми державно�владного характеру;

— вони діють у межах компетенції, визначе�

ної для них у відповідних правових актах;

— більшість варіантів управлінських зв’язків

опосередковуються також іншими нормативни�

ми актами [4].

Утім, як зазначає В. Авер’янов, у вітчизняній

і зарубіжній літературі не сформувалося сталого

та загальновизнаного визначення державного

управління [3]. Така ж сама думка висловлюєть�

ся Г. Райтом [5].

Розглядаючи державне управління як основ�

ний різновид соціального управління, В. Цвєтков

визначає такі найхарактерніші ознаки держав�

ного управління:

1) державне управління — це передусім со�

ціальне, політичне явище;

2) державне управління і державні органи, що

здійснюють його функції, є складовою єдиного

механізму державної влади;

3) державне управління — це процес реалі�

зації державної влади, її зовнішнє, матеріалізо�

ване вираження і поза ним не існує. Зміст влади

найяскравіше виявляється в державному управ�

лінні [6].

Г. Атаманчук, розглядаючи категорію «управ�

ління» в контексті державного управління, ви�

словлює думку щодо доцільності визначення
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управління через термін «вплив», який вказує

на головне в управлінні — «момент впливу на

спосіб мислення, поведінку та діяльність лю�

дей» [2].

Більш продуктивним, зазначає В. Авер’янов,

є розгляд управління як специфічного виду су�

спільної діяльності, визначення його характерних

рис і ознак, не обмежуючись юридичною оцін�

кою [3]. Представники загальносоціологічних

наукових напрямів визначають управління як

систематично здійснюваний цілеспрямований

вплив людей на суспільну систему загалом або

на її окремі ланки на підставі пізнання та вико�

ристання властивих системі об’єктивних законо�

мірностей і тенденцій в інтересах забезпечення

її оптимального функціонування та розвитку,

досягнення поставленої мети. 

Цією дефініцією, з погляду системного під�

ходу, визначається головне призначення держав�

ного управління — забезпечення функціонуван�

ня та розвитку суспільства з метою досягнення

певної мети. 

Отже, державне управління — це цілеспря�

мований організаційний і регулюючий вплив

держави на стан і розвиток суспільних процесів,

свідомість, поведінку та діяльність особи і гро�

мадянина з метою досягнення цілей і реалізації

функцій держави, відображених у конституції та

законодавчих актах, шляхом запровадження

державної політики, виробленої політичною

системою та законодавчо закріпленої, через ді�

яльність органів державної влади, наділених не�

обхідною компетенцією.

Наразі у науковій літературі деякі автори

роблять акцент на необхідності ширшого вико�

ристання маркетингу для удосконалення дер�

жавного управління. 

На сучасному етапі розвитку українського

суспільства, коли докорінно змінюються роль

і соціальні функції держави загалом й органів

державного управління зокрема, виникає потре�

ба в застосовуванні якісно інших управлінських

методів і стратегій дій органів державного управ�

ління та функціональних обов’язків державних

службовців. Сьогодні однією з найважливіших

функцій для управлінських структур, особливо

на регіональному рівні, є обслуговуюча функція,

тобто надання соціальних послуг населенню.

Прикладною соціальною науковою сферою, що

може сприяти виконанню означеної функції,

є соціально�політичний маркетинг. Як соціаль�

ний процес, він виступає ефективним меха�

нізмом оптимізації соціальної взаємодії у сфері

відносин «влада�народ», а як прикладна науко�

во�практична теорія дає змогу виявити реальні

можливості побудови та розвитку соціального

діалогу між суб’єктами надання і споживання

послуг у межах окремого соціально�політичного

простору, забезпечити раціоналізацію діяльнос�

ті органів державного управління, підвищення

її результативності.

Отже, можна визначити соціально�політич�

ний маркетинг у державно�управлінській діяль�

ності як цілеспрямовану діяльність з вироблення

та реалізації взаємовигідного обміну між органа�

ми державного управління (суб’єктом управ�

ління) і населенням (споживачем управлінських

послуг, представленим різними соціальними

спільнотами) на підставі наявних ресурсів і зу�

мовлених ними соціальних інтересів, з метою

забезпечення динамічного упорядкування про�

цесів соціально�політичної взаємодії.

Для визначення особливостей діяльності ор�

ганів державного управління соціальною сфе�

рою було проведено соціологічне дослідження

серед соціальних працівників і держслужбовців

м. Запоріжжя і Запорізької області. Вибірка

включала 450 респондентів.
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Рис. 1 — Оцінка діяльності органів державного управління соціальною сферою



Основними параметрами дослідження вис�

тупили:

1) оцінка діяльності органів управління со�

ціальною сферою;

2) найважливіші напрями діяльності держ�

службовців;

3) фактори низької ефективності діяльності

органів управління соціальною сферою.

Оцінку діяльності органів управління соціаль�

ною сферою показано на рис. 1.

Як видно з діаграми, держслужбовці оціню�

ють власну діяльність позитивно (що пов’язано

з так званим ефектом соціальної бажаності і кон�

цепцією інгрупового фаворитизму); водночас,

ставлячи себе на місце пересічного громадянина,

їхня оцінка переважає як негативна, що свідчить

про розбіжність в об’єктивності оцінювання ді�

яльності органів держуправління. Даний факт

вказує на необхідність розроблення адекватних

критеріїв оцінювання діяльності системи держав�

ного управління для подальшого впровадження

механізмів соціально�політичного маркетингу.

Найважливіші напрями діяльності держслуж�

бовців зображено на рис. 2. Так, серед основних

напрямів респонденти визначають перш за все

вирішення соціальних проблем населення і, що

важливо, вивчення реальних потреб громадян

з метою оптимізації діяльності органів держав�

ного управління. Ще одним із важливих напрямів

визначається потреба в інформуванні населен�

ня про державну політику в соціальній сфері,

що в сучасний період реформування набуває

значущості й актуальності і може реалізуватися

завдяки технології соціально�політичного марке�

тингу. Ще одним з напрямків діяльності держ�

службовці вважають за значущістю залучення до

прийняття рішень бізнес�структур і населення.

Це висвітлює дуже актуальну проблему в сучас�

ному українському соціумі, а саме: становлення

і розвиток громадянського суспільства, форму�

вання громадянської самосвідомості і визнання

власного права брати участь в державному управ�

лінні через законодавчу ініціативу.

Фактори низької ефективності діяльності орга!
нів управління соціальною сферою. Серед основних

факторів низької ефективності діяльності органів

дежуправління респонденти визначають саме со�

ціально�політичні чинники (недосконалість зако�

нодавства, політична нестабільність у суспільстві,

недостатнє фінансування). Ще одним із значущих

факторів є скоординованість взаємодії як між

різними державними органами і структурами,

так і між держорганами, бізнес�структурами та

інститутами громадянського суспільства.

Отже, результати дослідження вказують на та�

кі групи факторів оптимізації діяльності органів

державного управління, що може бути здійсне�

но за допомогою технології соціально�політич�

ного маркетингу:

— ефективний інформаційний менеджмент

(систематичне інформування про зміни в соціаль�

ній політиці держави; створення позитивного

іміджу органів державного управління);

— ефективна і налагоджена взаємодія орга�

нів державного управління, бізнес�структур та

місцевої громади і громадських організацій;

— розроблення й упровадження чіткої моделі

державної соціальної політики;
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Рис. 2 — Найважливіші напрями діяльності держслужбовців (можна було вибрати декілька варіантів)



— систематична дослідницька діяльність

з сегментування соціального простору та фор�

мування специфічних диференційованих і кон�

центрованих форм маркетингової взаємодії; 

— вивчення якості наданих органами дер�

жавного управління послуг і забезпечення кана�

лів зворотного зв’язку з населенням; 

— розроблення соціальних моделей реаліза�

ції державних програм у межах окремих тери�

торій на підставі принципів соціального парт�

нерства.

Отже, підвищення раціональності державно�

го управлінського впливу, розвиток активних

комунікаційних структур державних служб із

населенням стає можливим завдяки запровад�

женню соціально�політичного маркетингу як

технології оптимізації взаємодій у сфері відно�

син «влада�народ».

Як перспективні доцільно також визначити

такі напрямки напрямки досліджень як суб’єк�

ти соціально�політичного маркетингу і об’єкти

соціально�політичного маркетингу.
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Рис. 3 — Фактори низької ефективності діяльності органів управління соціальною сферою (можна було вибрати
декілька варіантів)



Миротворчі операції на пострадянському прос!
торі, які проводилися для врегулювання етнічних
конфліктів у Грузії, Молдові, Азербайджані голов!
ним чином Російською Федерацією, не принесли ба!
жаних результатів. Навпаки, російська миротвор!
ча політика здійснювалася виключно в інтересах
офіційної Москви, а принцип «ні війни, ні миру»
надовго законсервував процес вирішення етнона!
ціональних суперечностей, зберігаючи потужний
конфліктний потенціал регіону.

Ключові слова: етнічний конфлікт, миротвор�

чі операції, пострадянський простір, російська

зовнішня політика.

Миротворческие операции на постсоветском
пространстве, которые проводились для урегули!
рования этнических конфликтов в Грузии, Молдо!
ве, Азербайджане главным образом Российской
Федерацией, не принесли желаемых результатов.
Напротив, российская миротворческая политика
осуществлялась исключительно в интересах офи!
циальной Москвы, а принцип «ни войны, ни мира»
надолго законсервировал процесс решения этнона!
циональных противоречий, сохраняя мощный кон!
фликтный потенциал региона.

Ключевые слова: этнический конфликт, ми�

ротворческие операции, постсоветское прост�

ранство, российская внешняя политика.

Peacekeeping operations on a postsoviet space, which
were conducted mainly by Russian Federation for the
settlement of ethnic conflicts in Georgia, Moldova,

Azerbaijan did not bring the desired results. Opposite,
the Russian peacemaking policy was carried out excep!
tionally in interests of official Moscow, and principle of
«neither war nor peace», for a long time preserved the
process of decision of ethnonational contradictions,
keeping powerful conflict potential of region.

Key words: ethnic conflict, peacekeeping opera�

tions, a postsoviet space, Russian foreign policy.

Розпад Радянського Союзу й утворення но�

вих незалежних держав на його теренах карди�

нально вплинули на зміну політичної карти да�

ного регіону. Однак демократичні перетворення

у колишніх союзних республіках, їх становлен�

ня як суб’єктів міжнародних відносин відбува�

лися на тлі етнічних суперечностей і конфліктів

(Росія, Грузія, Вірменія, Молдова, Таджикистан),

які апріорі унеможливлювали їх швидкий і успіш�

ний перехід до кола розвинутих демократій.

Окрім того, ситуація ускладнювалася наявністю

комплексу політичних, економічних, соціокуль�

турних та геополітичних факторів, що впливали

на розвиток даних конфліктів. Ці фактори, у свою

чергу, визначали характер миротворчого процесу,

який у більшості випадків демонстрував недіє�

вість застосованих методів врегулювання про�

тиріч, а подекуди — і небажання остаточного

вирішення існуючих проблем.

Одним із вагомих чинників, що й надалі ви�

значає характер етнічних конфліктів на постра�

дянському просторі, залишається російський

зовнішньополітичний фактор. У прагненні збе�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

64

Розділ VI
ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ
ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МИРОТВОРНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ 
НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: 

РОСІЙСЬКИЙ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР

Лариса Коврик;Токар, кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

УДК [327:355.357](470+571)



регти свій вплив у даному регіону російське ке�

рівництво активно застосовувало миротворчість

як інструмент безпосереднього впливу та спосіб

контролю за внутрішньополітичними процесами

у державах, де спалахували конфлікти, незважа�

ючи на норми міжнародного права й очевидні

наслідки для власних «проблемних» суб’єктів

федерації. А беручи до уваги територіаотну

близькість нашої держави до невирішеного при�

дністровського конфлікту, а також можливість

виникнення етнічно забарвленого кримського

питання, дослідження окресленої проблеми

є надзвичайно актуальним.

Названа проблематика цікавить значне коло

дослідників, окрім того, вона не сходить зі шпальт

газет і журналів, широко висвітлюється у все�

світній мережі Інтернет. Серед науковців, котрі

значну увагу приділили питанню розгортання

етноконфліктів на теренах пострадянського

регіону, варто назвати Г. Нодіа [8], Д. Треніна

[11], С. Чернявського [12]; натомість А. Гольц

[6] та Д. Лінч [13] досліджували роль Росії у під�

триманні миру в Грузії, Молдові, Азербайджані,

наголошуючи, що втручання у вказані конфлік�

ти значною мірою пов’язувалося із загрозами

національним інтересам РФ.

Аналізуючи питання російського миротвор�

ства в колишніх союзних республіках, варто на�

голосити на тому, що миротворницькі операції

визначаються як втручання третьої сторони

з метою розділити і примирити учасників конф�

лікту. Зазвичай вони полягають у розміщенні

збройних формувань, які зобов’язані наглядати

за виконанням угод про припинення вогню

і правити за буфер між учасниками бойових дій

[7, с. 401]. Що ж стосується офіційної Москви,

то вона брала активну участь у врегулюванні

міжетнічних конфліктів на пострадянському

просторі, але її військова присутність не дала

бажаних результатів. Можна пристати до думки

Г. Нодіа, професора кафедри соціології Тбілісь�

кого державного університету, про те, що військо�

ва присутність Росії була і залишається основним

методом досягнення впливу Москви на Закав�

каззі. Найефективнішим шляхом забезпечення

цього процесу було маніпулювання конфлікта�

ми, що мали місце в регіоні [8, с. 54]. 

Натомість Кремль у військовому миротворст�

ві убачав не лише можливість контролювати

процеси в цих країнах, а й шлях до врегулюван�

ня напруженості у відносинах поміж власними

суб’єктами федерації — республіками Північного

Кавказу. Як відомо, корінне населення Північ�

ного Кавказу як культурно, так і лінгвістично

тісно пов’язане із етносами, котрі проживають

в Азербайджані, Грузії та Вірменії. Фактично на

карту ставилася цілісність РФ. Конфлікт у На�

гірному Карабасі став причиною напруги по

всьому Кавказу, змусивши тисячі етнічних вір�

мен мігрувати до Краснодарського і Ставрополь�

ського країв, а також у Москву. Таке переселення

загострило міжетнічні взаємини у вищезгада�

них суб’єктах РФ [10, с. 87]. 

Варто, до того ж, додати, що російське керів�

ництво залучало до врегулювання конфліктів на

пострадянському просторі і колективні збройні

формування СНД, але вони лише припиняли

військові дії та не вирішували повністю етнона�

ціональні суперечності. Власне, замороження

придністровського, грузино�абхазького, нагір�

но�карабаського, аджарського, південноосетин�

ського конфліктів, а не їх остаточне врегулю�

вання, стало причиною для незадоволення

Молдови, Грузії й Азербайджану діями Москви.

Це вплинуло і на їхнє бачення ролі та місця

СНД в інтеграційних процесах на пострадянсь�

кому просторі. Для Грузії й Азербайджану Спів�

дружність стала лише певним дорадчим органом,

тому свої відносини із Москвою було вирішено

будувати на двосторонніх засадах, при цьому

зовнішня політика РФ сприймалася ними як та�

ка, що посягає на їх суверенітет. На думку офі�

ційних Баку і Тбілісі, російське керівництво не

повинно штучно прискорювати об’єднавчі й ін�

теграційні процеси на терені СНД. Зближення

не можна форсувати, оскільки у світі, поряд із

об’єднанням колишніх республік пострадянсь�

кого простору, відбуваються по своїй суті ана�

логічні процеси, наприклад, європейська інтег�

рація [9, с. 57]. 

Із початком збройних конфліктів на теренах

СНД, РФ використовувала практику відкритого

і закритого втручання у внутрішні справи ко�

лишніх радянських республік під приводом ми�

ротворницьких або гуманітарних операцій.

Проводячи такі операції, РФ поспіхом шукала

міжнародних санкцій ООН, ОБСЄ та СНД для

підтримання подібних дій. Захід, побоюючись

повернення Росії до імперських амбіцій, не ба�

жав схвалювати таке миротворство, водночас він

не хотів брати на себе велику відповідальність за

врегулювання конфліктів у нових незалежних

державах (ННД). РФ, зі свого боку, чітко дала

зрозуміти, що не схвалить західного втручання

у справи Співдружності.

Загалом участь Росії у миротворницьких опе�

раціях у пострадянських державах (з 1992 по

1995 рр.) відбувалася поетапно. З початку розпа�

ду СРСР у грудні 1991 р. до весни 1992 р. Моск�

ва намагалася дистанціюватися від колишніх

союзних республік, проте нагальні безпекові

питання змусили російське керівництво відмо�

витися від цієї політики вже з травня 1992 року. 

Перший етап (весна�осінь 1992 р.) характери�

зувався помірними публічними заявами Б. Єль�

цина та А. Козирєва щодо інтервенції в сусідні
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країни, яка мала на меті придушення конфліктів

і обстоювання прав людини. Прагненнями залу�

чити міжнародну спільноту до розв’язання конф�

ліктів Москва хотіла продемонструвати дотри�

мання принципу колективного миротворства під

егідою СНД. Також у рамках Співдружності ро�

сійське керівництво переслідувало ідею військо�

вої інтеграції та створення об’єднаних миротвор�

ницьких сил. Проте, крім Таджикистану, об’єднані

миротворчі сили СНД через непорозуміння

країн�членів не дістали багатосторонньої під�

тримки. Після цього Росія вирішила укладати

двосторонні військові угоди із державами�учас�

ницями Співдружності, застосовуючи для цього

термінологію «колективної безпеки» [15, с. 97].

Попри примирливий тон російського керів�

ництва щодо миротворчої діяльності у колиш�

ніх радянських республіках в цей період, реалії

були іншими. Російські війська відправлялися

у гарячі точки для підтримання status quo. Всі вони

були втягнуті у конфлікти, з їх арсеналів конф�

ліктуючі сторони отримували зброю, а військо�

вослужбовці періодично або брали участь

у бойових діях, або з власної ініціативи намага�

лися їх зупинити [6, с. 70].

Ставлення Москви до гуманітарної діяльності

відрізнялося від прийнятих в ООН принципів,

а саме невтручання третьої сторони у конфлікт

без згоди конфліктуючих сторін та вже після при�

пинення вогню. Жодний із даних принципів не

фігурував під час вторгнення російських військ

до Молдови, Грузії чи Таджикистану. ООН ніко�

ли не давала дозвіл на участь у миротворчій

діяльності збройних сил сторін, які брали без�

посередню участь у конфліктах. Натомість РФ

ігнорувала і цей принцип. Адже, дотримуючись

букви закону, Москва не могла б повернути

втрачений економічний, політичний, військо�

вий вплив на теренах СНД.

Поза тим, були випадки, коли рішення та дії

президентської адміністрації РФ не збігалися із

діяльністю військових сил. До прикладу, на

зустрічі з офіцерським складом 14�ї армії у Ти�

располі у травні 1992 р. А. Козирєв говорив, що

він наполягає на чіткому дотриманні збройними

силами нейтралітету. Інакше, з точки зору міжна�

родного права, порушуючи суверенітет незалеж�

них держав�членів ООН та ОБСЄ, Росія стане

агресором. Однак через два місяці міністр обо�

рони РФ П. Грачов висловився з приводу проб�

леми Придністров’я таким чином: «армія зали�

шиться у ПМР, щоб не допустити громадянської

війни. Тут проживає багато росіян, тому Москва

повинна захистити своїх громадян навіть поза

межами своєї країни. Я вірю, що 14�та Армія пе�

ребуватиме у Придністров’ї впродовж декількох

років, але лише на прийнятних для всіх сторін

умовах» [14, с. 98].

Захисту прав 25 млн. росіян та російськомов�

них громадян у близькому зарубіжжі приділялася

дуже велика увага з боку російського керівницт�

ва. Тому після створення російського міністер�

ства оборони у травні 1992 року з метою захисту

етнічних росіян за кордоном Кремль розпочав

так звані миротворчі операції. Найпершою була

проведена операція у Молдові, друга — у Пів�

денній Осетії (липень 1992), третя — у Таджи�

кистані (вересень 1992). 

Протягом другого етапу (осінь 1992 — весна

1994 рр.) зростали розбіжності у баченні миро�

творчої політики між Б. Єльциним і А. Ко�

зирєвим, з одного боку, та міністром оборони —

з іншого; міністерством оборони й командувачем

об’єднаних збройних сил СНД маршалом Ша�

пошниковим (вважав, що миротворчі операції

повинні мати колективний характер, натомість

міністерство надавало першість у даних опе�

раціях російським збройним силам); між войов�

ничою риторикою президента і тими силами,

що виступали за інтервенцію в сусідні країни

[14, с. 99].

Виникнення таких суперечностей пояснюва�

лося двома причинами. 

По�перше, з кінця 1991 р. МЗС недооцінили

рівень хвилювання російських громадян за до�

лю росіян за кордоном. Не зважаючи на думку

свого населення, зовнішньополітичне відомст�

во РФ прийняло рішення про проведення більш

жорсткої й агресивної лінії щодо конфліктів

у країнах СНД, наголошуючи на своїх особли�

вих правах та відповідальності.

По�друге, склалася складна ситуація як все�

редині країни, так і поза її межами. Миротвор�

ницькі операції РФ отримали негативну оцінку

багатьох країн Заходу, зокрема США. Прикла�

дом може слугувати той факт, що окремі групи

російських військових, котрі базувались у Грузії

й Абхазії, виступаючи проти офіційної політики

керівництва РФ, відкрито симпатизували абха�

зам і брали участь у бойових діях на їхньому боці.

Проабхазькі і антигрузинські настрої були харак�

терні і для певної частини вищого керівництва

Росії. Пояснювалися вони певною подвійністю,

невизначеністю коливання політичного курсу

країни стосовно грузино�абхазького конфлікту

[5, с. 303]. У той час, коли російські винищувачі

бомбардували Сухумі, що контролювалося грузи�

нами, інші продовжували забезпечувати зброєю

грузинську армію. Цілком очевидно, що Росія

не могла на офіційному рівні підтримати праг�

нення абхазів бути незалежними від Грузії, але

віддала б перевагу збереженню статус�кво ба�

лансу сил обох сторін, враховуючи, що в абхазів

не було вибору, окрім Росії, і козир Абхазії зміг би

використовуватися для тиску відносно грузинсь�

кої прозахідної політики. Ще однією причиною
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непрямої підтримки абхазів Росією, на нашу

думку, було побоювання відчуження північно�

кавказьких автономій, тобто абхазький конфлікт

(а також і південноосетинський) міг перетвори�

тися на вибух національної енергії північнокав�

казьких народів, особливо адигейців, кабардин�

ців, черкесів і чеченців, які брали участь

у військових діях на боці абхазів під егідою так

званої конфедерації гірських народів Кавказу.

Щоб усунути критику з боку ООН щодо од�

носторонніх операцій Росії, офіційна Москва

започаткувала дві стратегії. Спершу російське

керівництво вимагало дієвої участі ОБСЄ у ви�

рішенні конфліктів на теренах СНД, добре усві�

домлюючи, що дана структура була заслабкою

для розширення своєї діяльності в даному регіо�

ні. По�друге, Кремль здійснював тиск на деякі

колишні союзні республіки з метою їх швидко�

го приєднання до СНД (наприклад, Молдови та

Грузії) та створення механізмів по управлінню

конфліктами на пострадянському просторі. Друга

причина полягала у нестачі підготовлених війсь�

ковослужбовців для ведення миротворчих місій. 

На цьому етапі приймаються рішення про

зосередження військових ресурсів на односто�

ронніх операціях там, де вони найбільш не�

обхідні. Таджикистан і Закавказзя були принци�

повими цілями для Росії. 

Успішними можна назвати Сочинські до�

мовленості про перемир’я, підписані Грузією та

Абхазією при посередництві Росії 27 травня

1993 р. [1], які фактично надали російським війсь�

кам, що опинились у зоні конфлікту, статус ми�

ротворчих сил. Москва взяла на себе роль гаран�

та по виконанню умов угоди, але, коли у вересні

1993 року Абхазія їх порушила, російський

військовий контингент, який не володів чітким

мандатом та інструкціями, виявився неспро�

можним забезпечити дотримання перемир’я.

Водночас, вже у ході конфлікту, з’ясувалося, що

Грузія не бажала присутності російських мирот�

ворчих сил на своїй території.

Ситуація кардинально змінилась у жовтні

1993 р., після того, як у Грузії вибухнула зброй�

на боротьба між прихильниками зміщеного

З. Гамсахурдія і Е. Шеварднадзе. Російські війсь�

ка висадилися на узбережжі Грузії і взяли під

свій контроль найважливіші транспортні кому�

нікації, зашкодивши таким чином просуванню

загонів З. Гамсахурдія. Водночас Е. Шеварднад�

зе намагався здійснити у районі абхазо�грузинсь�

кого конфлікту миротворчу операцію силами

ООН. Однак тодішній Генсек ООН Б. Б. Галі

у своєму звіті Раді Безпеки констатував, що умо�

ви, необхідні для проведення такої операції, від�

сутні [6, с. 72]. Грузинському лідеру нічого не за�

лишалося, як погодитися на введення російських

миротворців. Вперше Москва отримала мандат

СНД на проведення миротворницької операції,

яка також була формально схвалена ООН. 

Грузія у 1994 році приєдналася до СНД і Таш�

кентського договору про колективну безпеку.

Для абхазів присутність російських військових

контингентів стала єдиною гарантією збережен�

ня своєї незалежності. Це означало, що в той

час, коли Росія підтримувала територіальну ці�

лісність Грузії, абхазький суверенітет де�факто

забезпечувався присутністю на кордоні російсь�

ких миротворницьких сил.

3 лютого 1993 р. під час візиту Б. Єльцина до

Тбілісі був підписаний Договір про дружбу, доб�

росусідство і співпрацю із Грузією. Згідно з уго�

дою, на території Грузинської держави передба�

чалося створити п’ять російських військових

баз по забезпеченню охорони російськими при�

кордонниками кордону Грузії із Туреччиною.

Крім того, Росія підтверджувала визнання нею

територіальної цілісності Грузії [4, с. 309]. Про�

те з різних причин Держдума РФ не ратифікува�

ла Договір.

Під тиском і за посередництвом Росії гру�

зинська й абхазька сторони підписали 14 травня

1994 р. у Москві Угоду про припинення вогню

і роз’єднання сил. На підставі цього документа

і рішення Ради глав держав СНД у зоні конфлік�

ту з червня 1994 р. були розміщені Колективні

сили з підтримки миру СНД (2000 чол. — пов�

ністю російські військовослужбовці), завданням

яких було підтримання режиму невідновлення

вогню. Водночас РБ ООН започаткувала Місію

спостереження ООН у Грузії кількістю 100 війсь�

кових спостерігачів. Була також створена Група

друзів Генерального секретаря ООН по Грузії,

куди ввійшли Великобританія, Франція, Німеч�

чина і Росія. Крім того, РФ отримала зафіксо�

ваний резолюцією РБ ООН статус сприяючої

сторони [12, с. 145].

Третій етап (середина літа 1994 р. — 1995 р.)

характеризувався більш авторитарним і націо�

налістичним ставленням Росії до вирішення

конфліктів на теренах СНД, оскільки Б. Єльцин

знову заявив про російські великодержавні

інтереси в даному регіоні. Саме в цей період

президент дослухається до порад створеної Ради

безпеки РФ. У той час Москва почала наполяга�

ти на повноцінному контролі над веденням

операцій у близькому зарубіжжі та якнаймен�

шому втручанні західних безпекових інституцій.

Під час третього етапу Росія втрутилась у спра�

ви Нагірного Карабаху та ввела свої війська до

Чечні [6, с. 140]. У цей самий час Грузія спробу�

вала розв’язати проблему Абхазії шляхом двос�

торонніх військових угод з Росією і посилення

політичного тиску на Абхазію. 15 вересня 1995 р.

під час візиту до Тбілісі голови уряду Росії В. Чер�

номирдіна були підписані принципово важливі
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договори, згідно з якими Росія надавала допомо�

гу Грузії у відновленні її контролю над Абхазією

взамін на збереження у Грузії п’яти російських

військових баз строком на 25 років [8, с. 54]. Від

цього часу розпочалася повна російська блокада

Абхазії, у тому числі невизнання абхазьких пас�

портів і відключення телефонних ліній, що спо�

лучали Абхазію із зовнішнім світом. Такі дії з боку

російського керівництва призвели до повного

неприйняття сторонами одне одного і дали по�

чаток конфронтаційному періоду.

Завдяки рішучому застосуванню сили Росії

вдалося встановити дружній режим у Таджики�

стані. Загрози використання військової сили

вистачило генералу О. Лебедю, щоб зупинити

кровопролиття на Дністрі. Однак насправді

проголошений Москвою пріоритет відносин із

ННД не підкріплювався конкретними діями РФ.

Важко не погодитися із твердженням Д. Тре�

ніна, що позиції Росії у цих країнах слабшали.

Хоча миротворство і придушило конфлікти, та

стан російської економіки не давав їй змогу бу�

ти донором для колишніх республік, проте

й урядовим партнером для них вона теж не ста�

ла [11, с. 12]. 

Перша чеченська кампанія, котра розпоча�

лась у 1994 р., зменшила престиж російської

армії. Більше того, на пострадянському просторі

з’являються нові гравці: США, країни ЄС, Ки�

тай. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху став

предметом обговорення Мінської групи ОБСЄ,

в якій РФ була лише однією із співзасновників

поряд із США та Францією. Якщо Вірменія до�

волі вдало балансувала між Росією і США, то

підписання Азербайджаном у 1994 р. «контрак�

ту століття» із західними нафтовими компаніями

і поява планів на спорудження нафтопроводу

від Каспію до середземноморського узбережжя

Туреччини означали кінець монопольного ста�

новища Росії як країни, котра володіла єдини�

ми можливими шляхами транспортування енер�

горесурсів. 

Усе це змушувало РФ коригувати свій підхід

до миротворчої діяльності. Те, що з самого по�

чатку вважалося короткотерміновою тактикою

(здійснення тиску на Грузію та Молдову з тим,

щоб їх уряди змінили свій зовнішньополітичний

курс), перетворилось у стратегію закріплення

«status quo». Перемовний процес продовжував�

ся, проте Росія не докладала значних зусиль для

досягнення врегулювання навіть там, де це було

можливо (Придністров’я, Південна Осетія).

Москву влаштовувала ситуація, коли вона фор�

мально визнавала принцип територіальної ціліс�

ності Грузії і Молдови, але фактично підтриму�

вала залежні від неї сепаратистські утворення,

користуючись при цьому привілеями єдиного

миротворця. Навіть власний досвід війни у Чеч�

ні не змусив Москву змінити ставлення до

проблеми сепаратизму. Свої інтереси були ви�

щими за міжнародні принципи.

Економічна і фінансова криза 1998 р. у Росії

спричинила різке скорочення витрат на утри�

мання миротворницьких місій. Проте, незважа�

ючи на зміни, російські військові продовжували

підтримувати «status quo» у невизнаних респуб�

ліках [13, с. 845].

У першій половині 2000�х рр. Росія спробу�

вала змінити стратегію. Поліпшення відносин із

США у рамках боротьби із міжнародним теро�

ризмом давало змогу сподіватися, що Вашингтон

не заважатиме Москві створювати «центр сили»

на пострадянському просторі. Однак концепція

Росії�гегемона так і не була замінена концепцією

Росії — відповідального регіонального лідера, що

передбачає ведення іншої політики [11, с. 19].

На наше глибоке переконання, РФ не була

зацікавлена в остаточному вирішенні конфлік�

тів. Російська влада віддавала перевагу їх «замо�

роженому» стану. Становище «ні миру, ні війни»

мало забезпечити провідну роль Росії у даному

регіоні і більшу поступливість нових незалеж�

них держав, які тяжіли до Заходу. У цьому разі

миротворницька діяльність перетворювалась на

демонстрацію російської військової присутнос�

ті. Видача російських паспортів значній частині

населення Абхазії і Південної Осетії, а також еко�

номічна допомога невизнаним республікам по�

винна була призупинити розв’язання конфліктів. 

За такої ситуації російські «голубі шоломи», не

змінюючи мандат, сприяли не підтриманню ми�

ру, а збереженню статус�кво, вигідного лише од�

ній зі сторін конфлікту. Як наслідок, Кишинів

і Тбілісі виступили з критикою миротворства

Росії [6, с. 54]. 18 липня 2006 р. парламент Грузії

одноголосно прийняв постанову «Про мирот�

ворницькі сили у конфліктних зонах», згідно

з якою російські миротворницькі сили мали бу�

ти виведені із зон абхазького та південноосе�

тинського конфліктів. Резолюція звинувачувала

Росію у прагненні анексувати регіон і вимагала

широкого міжнародного залучення до миротво�

рства і мирного врегулювання. 

Тодішній Президент РФ В. Путін, відповіда�

ючи на вимоги Грузії, риторично запитав, чому

Росія не може визнати незалежність Абхазії та

Південної Осетії, якщо деякі країни прагнуть

визнати Косовський регіон Сербії. Пізніше, в се�

редині 2006 р., речник МЗС Росії М. Камінін

зазначив, що «ми (РФ) поважаємо принцип те�

риторіальної єдності, але коли така єдність стосу�

ється Грузії, то це радше можлива держава, аніж

політико�правова реальність». Крім того, у лип�

ні 2006 р. С. Лавров на вимогу Грузії замінити

російських миротворців на міжнародний кон�

тингент відповів, що російські миротворницькі
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сили захищатимуть російських громадян Пів�

денної Осетії та Абхазії від нападів з боку Грузії

[15, с. 17–18]. 

19 липня 2006 р. голова парламенту Молдови

Маріан Лупу заявив, що виведення російських

військ є обов’язковою умовою для врегулюван�

ня конфлікту у Придністров’ї. Кишинів неод�

норазово зазначав, що вважає існуючий мирот�

ворчий механізм неефективним, пропонуючи

замінити його міжнародними спостерігачами.

У відповідь лідер ПМР І. Смирнов повідомив,

що через спроби витіснити російських мирот�

ворців із Кавказького регіону та берегів Дністра

глави невизнаних республік — Абхазії, Півден�

ної Осетії й Придністров’я — створять спільні

миротворницькі сили [6, с. 74].

Що ж до підходу власне Росії, то він був сфор�

мульований В. Путіним у його виступі перед ро�

сійськими послами у червні 2006 р.: «На просто�

рах СНД наша країна безпосередньо бере участь

у врегулюванні низки конфліктів. Підкреслюю,

що ми і надалі виконуватимемо свою миротвор�

ницьку місію — незважаючи на відкриті прово�

кації, з якими ми зіткнулися» [2]. У серпні 2008 р.

ці слова здобули практичне підтвердження.

П’ятиденна війна 2008 року між Грузією і Ро�

сією засвідчила, що Москва й надалі прагне збе�

регти за собою виключне право на введення

військових контингентів у зоні «російської

відповідальності» (у сенсі безпеки). Причому, як

офіційно зазначалося російським керівницт�

вом, безпосередньою причиною введення

військ на територію Грузії був захист інтересів

російських громадян (жителів Абхазії та Півден�

ної Осетії). Зазначимо, що дане положення було

внесено до нової Воєнної доктрини РФ, прий�

нятої у лютому 2010 р. [3]. У цьому аспекті рито�

рика щодо захисту росіян, котрі проживають

у сусідніх державах, мала б насторожити ук�

раїнський істеблішмент і змусити його робити

відповідні висновки щодо зовнішньополітичної

стратегії нашої країни.

Можна підсумувати, що питання безпеки для

Росії насамперед пов’язані з успішним перебі�

гом внутрішньодержавних процесів. Виходячи

з цього, попередження можливих загроз націо�

нальній безпеці Російської Федерації та запобі�

гання існуючим на теренах СНД конфліктам

мають першочергове значення. Для Москви, за

умов формування нового світового порядку, го�

ловну небезпеку у даному регіоні становить змен�

шення її геополітичного впливу та посягання на

її стратегічні інтереси з боку інших регіональ�

них і позарегіональних гравців — як окремих

країн, так і військово�політичних союзів. 

Крім того, прагнучи створити «пояс стабіль�

ності» по периметру своїх кордонів, Росія сти�

мулювала формування євразійської регіональної

системи безпеки на зразок ОДКБ та ШОС. Дана

система повинна сприяти розв’язанню конф�

ліктів та запобіганню поширенню ісламського

екстремізму, усіх проявів тероризму, вирішенню

питань охорони зовнішніх кордонів Співдруж�

ності тощо. До того ж, обидві організації пев�

ною мірою покликані стримувати розширення

впливу євроатлантичної структури безпеки на

зону особливих інтересів Росії. 

Щодо міжетнічних конфліктів у Молдові,

Грузії, Азербайджані, то тут російське керів�

ництво продовжує застосовувати подвійні стан�

дарти, які значною мірою формуються крізь

призму власного тлумачення норм міжнародно�

го права у царині миротворства та їх співвідно�

шенням із реальною геополітикою РФ. З одно�

го боку, Москва діє на «заморожування» вогнищ

міжнаціональних суперечностей з метою їх ви�

користання для закріплення власного впливу

в регіоні, спираючись на свої миротворчі загони

та військові бази. Така політика не досягла знач�

ного успіху, натомість у майбутньому вона може

надовго законсервувати баланс нестабільності

в деяких країнах СНД, спричинити ще більше

прагнення місцевих політичних еліт до дистан�

ціювання від Росії, як це простежується на при�

кладі російсько�грузинських відносин. З іншого

боку, офіційний акт визнання Москвою неза�

лежності Абхазії та Південної Осетії перекрес�

лює принцип територіальної єдності і невтручан�

ня у справи суверенної держави, за який так міцно

тримається Росія. Така політика може стати

поштовхом до повномасштабних конфліктів на

теренах самої Російської Федерації. 
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У статті розглядаються теоретичні основи ви!
значення тероризму і розкриваються етапи роз!
витку даного феномену, визначаються різновиди
тероризму, аналізуються існуючі визначення теро!
ризму. Робиться висновок, згідно з яким відсут!
ність чіткості й єдності у поглядах дослідників на
визначення тероризму й міжнародного тероризму
свідчить про те, що ці поняття є категоріями
більшою мірою політичними, ніж правовими.

Ключові слова: тероризм, визначення терориз�

му, терор, міжнародний тероризм, технологіч�

ний тероризм.

The theoretical basis of definition of terrorism. review
reveals the stages of this phenomenon, and varieties of
terrorism, analyzes the existing definition of terrorism.
The conclusion is that overall lack of clarity and unity
in the views of researchers on the definition of terrorism
and international terrorism suggests that these concepts
are categorized more political than legal. 

Key words: terrorism, define terrorism, terror, in�

ternational terrorism, technological terrorism.

Актуальність статті зумовлена тим, що в на�

укового співтоваристві є певні труднощі у визна�

ченні тероризму. Ця проблема і дотепер залиша�

ється невирішеною. 

Мета статті — розглянути теоретичні основи

визначення тероризму. Завдання статті: розкри�

ти етапи розвитку даного феномену, визначити

різновиди тероризму, проаналізувати наявні

визначення тероризму. 

Упродовж усього періоду свого існування

людство мало знайомство із проявами терориз�

му. Історики нагадують, що ще в І ст. нашої ери

в Іудеї діяла секта сикаріїв (сика — кинджал або

короткий меч), що знищував представників

єврейської знаті, які співпрацювали з римляна�

ми. Ще Фома Аквінський і батьки християнської

церкви допускали ідею вбивства правителя, во�

рожого, на їхню думку, народу. У середні століття

представники мусульманської секти асошафінів

вбивали префектів і каліфів. У ці ж часи полі�

тичний терор практикували деякі таємні су�

спільства в Індії й Китаї. 

Тероризм постає постійним фактором гро�

мадського життя, починаючи з другої половини

XІ століття.

До Першої світової війни тероризм вважався

знаряддям лівих. Але, по суті, до нього вдавалися

індивідуалісти без політичних платформ, а та�

кож націоналісти не тільки лівих, соціалістич�

них орієнтаций. Із закінченням війни терор на

своє озброєння взяли праві. Націонал�сепара�

тисти й фашистські рухи в Німеччині, Франції

й Угорщині, «залізна гвардія» в Румунії [1]. 

На сучасному рівні це явище можна характе�

ризувати такими подіями як вибух в Оклахома�

Сіті, підрив посольств у Кенії і Танзанії, органі�

зований Усамою Бін Ладеном, вибухи житлових

будинків у Росії, Франції, вбивства людей теро�

ристською організацією ІРА у Великій Британії,

знищення посадових осіб в Іспанії організацією

ЕТА, численні замахи на глав держав Ватикану,

Грузії, Шрі�Ланки, США, Філіппін. Звичайно,

неможливо не згадати і про антицивілізаційний

акт тероризму, який було вчинено у США 11 ве�

ресня 2001 року [2]. 

В. Антипенко, зробивши історичний огляд

виникнення та еволюції терористичного на�

сильства, від XIV тисячоліття до н. е. і до наших

днів, робить висновок, що усім ходом історії бу�

ли сформовані і закріплені у масовій свідомості

певні традиції політичної практики та соціаль�

ного життя, які в сучасних умовах певним чи�

ном спонукують до вибору терористичних ме�

тодів та заходів вирішення різноманітних

конфліктів [3]. 

Як відмічає О. Хлобустов, за основними ха�

рактеристиками тероризм на території колиш�

нього СРСР цілком вписується в параметри, що

характеризують сучасний етап світового розвит�

ку даного феномену. Це й наявність основних

напрямків (соціального — «лівого» і «правого»,

націоналістичного, релігійного). І реалізація

різноманітних досягнень технічної думки в зло�

чинних цілях, і коло об’єктів замахів, що пос�

тійно розширюється, і особлива увага засобів

масової інформації до висвітлення терористич�

них актів, і перехід від індивідуальних замахів

одинаків і невеликих груп до дедалі більшого

систематичного та масового терору, здійснюва�

ного добре організованими й екіпірованими

угрупованнями, тісно пов’язаними з певними

політичними силами.

У деяких країнах СНД, наприклад у Росії, те�

роризм став довгостроковим фактором сучасно�

го політичного життя, відносно стійким явищем

у розвитку суспільства [4]. 

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день

існує близько 140 визначень тероризму, фахівці

з цього питання не мають єдиної думки з приводу
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їх дефініцій. Провідний дослідник проблеми

Волтер Лакер (як і інші вчені) навіть констатує

неможливість досягнення консенсусу щодо ви�

роблення спільної дефініції, якої «... не існує»

і вона «не буде знайдена в найближчому май�

бутньому». Тим часом він сам називає терориз�

мом «нелегітимне застосування насильства щодо

невинних людей задля досягнення політичних

цілей», хоч і підкреслює про приреченість спроб

якось чіткіше кваліфікувати це поняття через над�

звичайну різноманітність проявів терору. В. Ла�

кер відтак схильний тлумачити тероризм як не�

легітимне насильство недержавної групи [5]. 

Деякі фахівці вважають, що терор і тероризм

не є поняттями, що пов’язані з чітко визначени�

ми і ясно ідентифікованими подіями. Саме це

зумовило той факт, що між поняттями «терор»

і «тероризм» не проводять смислового розмежу�

вання.

Щодо самого слова «терор», то воно запози�

чено з латини, де terror означає «страх», «жах».

Відповідно, такий самий зміст мають похідні від

нього: англійське слово terror і французьке teur!
reur. У своєму сучасному значенні слово «терор»

з’явилося наприкінці ХVIII ст. Його поняттєве

оформлення належить до періоду Великої

французької революції [6]. 

Новий тлумачний словник української мови

містить таке визначення терору: найгостріша

форма боротьби проти політичних супротивни�

ків із застосуванням насильства аж до фізично�

го знищення [7]. 

Оксфордський тлумачний словник виділяє

два основних значення лексеми «терор» — це:

1) надзвичайний страх;

2) людина або річ, що є причиною надзви�

чайного страху. 

Особливості міжнародних актів з протидії те�

роризму (Європейська конвенція з припинення

тероризму, Декларація про заходи щодо ліквідації

міжнародного тероризму, Міжнародна конвенція

про боротьбу з бомбовим тероризмом, Конвен�

ція про боротьбу з фінансуванням тероризму)

виражаються в тому, що жоден з них не визна�

чає термін «тероризм» як такий і відокремлює

тероризм від політичної складової. Так, у Євро�

пейській конвенції з припинення тероризму вста�

новлюється, що терористичні злочини не роз�

глядаються як політичні злочини або злочини,

викликані політичними мотивами. А відповідно

до ст. 6 Конвенції про боротьбу з фінансуван�

ням тероризму зафіксовано: «Кожна держава�

учасник забезпечує такі заходи, які можуть ви�

явитися необхідними, у тому числі у відповідних

випадках у сфері внутрішнього законодавства,

для забезпечення того, щоб злочинні діяння, які

потрапляють під дію чинної конвенції, за жод�

них умов не підлягали виправданню яким би то

не було міркуванням політичного, філософсько�

го, ідеологічного, расового, етнічного, релігійно�

го або іншого аналогічного характеру».

Прикладом плідного міжнародного співробіт�

ництва з даного питання може стати прийняте

7 грудня 2001 р. Радою ЄС Рамкове рішення про

боротьбу з тероризмом. У рамках цієї угоди

уперше на міжнародному рівні було вироблено

загальне визначення тероризму. Терористичні

злочини класифікуються як «навмисні дії, які

в силу своєї природи або змісту можуть завдати

серйозної шкоди країні або міжнародній орга�

нізації», «у разі, якщо вони зроблені з метою за�

лякування населення або незаконного відміню�

вання уряду або міжнародної організації до

виконання або утримання від виконання якої�

небудь дії, або серйозної дестабілізації чи руй�

нування основних політичних, конституційних,

економічних або соціальних структур країни або

міжнародної організації».

Визначення ЄС допускає досить широкі

інтерпретації, але водночас головна мета даного

Рамкового рішення полягає в тому, щоб зблизи�

ти законодавства країн — членів Ради ЄС у сфе�

рі боротьби з тероризмом і допомогти держа�

вам�членам, які не мають законодавства в цій

сфері. Рамкове рішення надає змогу також і па�

ралельному співіснуванню всіх національних

законів про боротьбу з тероризмом.

Визначення тероризму, надане у Законі Ук�

раїни «Про боротьбу з тероризмом», відповідно

до якого «тероризм — це суспільно небезпечна

діяльність, що складається у свідомому, ціле�

спрямованому застосуванні насильства шляхом

захоплення заручників, підпалів, убивств, кату�

вань, залякування населення й органів влади

або здійснення інших зазіхань на життя чи здо�

ров’я ні в чому невинних людей або погрози

здійснення злочинних дій з метою досягнення

злочинних цілей» [8]. Український дослідник

Н. Грицак, яка проаналізувала чинне антитеро�

ристичне законодавство України, робить висно�

вок про фрагментарний характер і розрізненість

правових норм за окремими напрямами регу�

лювання. Як показує законодавча практика

країн — членів ЄС і НАТО, тероризм і терорис�

тичний акт — поняття нерівнозначні. Тероризм

як соціальне явище — це сукупність злочинів,

які вчинюються з метою залякування населення

або певної групи осіб шляхом учинення або по�

грози вчинення насильницьких дій. Сукупність

таких діянь і є злочинами терористичної спря�

мованості (характеру). Але в Законі України

«Про боротьбу з тероризмом» поняття тероризм

несе інше змістове навантаження і визначається

як суспільно небезпечна діяльність. Крім того,

поняття злочини терористичної спрямованості

взагалі не визначено чинним законодавством
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України. Водночас у текстах нормативних актів,

наприклад у Законі України «Про боротьбу з теро�

ризмом», вживаються терміни «злочини терорис�

тичного характеру» та «злочини терористичної

спрямованості», а в Законі України «Про осно�

ви національної безпеки України» — «злочини

з терористичною метою». Очевидно, що є пот�

реба чітко визначити ці поняття у статті 1 Зако�

ну України «Про боротьбу з тероризмом» [9]. 

Український дослідник В. Коршунов вважає,

що треба «під тероризмом розуміти не тільки

суспільно небезпечну діяльність, яка полягає

у свідомому, цілеспрямованому застосуванні

насильства шляхом захоплення заручників,

підпалів, убивств, тортур, залякування населен�

ня та органів влади або вчинення інших пося�

гань на життя чи здоров’я ні в чому невинних

людей або погрози вчинення злочинних дій з ме�

тою досягнення злочинних цілей, але й вчинен�

ня значних матеріальних збитків чи настанні

інших суспільно небезпечних наслідків, що

здійснюються з метою порушення громадської

безпеки» [10]. 

З погляду С. Телешуна, «тероризм можна ви�

значити як засіб використання недержавного

насилля або загрозу насиллям для того, щоб

спричинити тотальну паніку в суспільстві, пос�

лабити або повалити урядові структури і викли�

кати політичні зміни, спровокувати в населення

стурбованість своєю беззахисністю перед на�

силлям, а, отже, й призвести до зміни державної

влади та задовольнити нові політичні, соціаль�

ні, релігійні й етнічні вимоги [11]. 

На думку Н. Лопашенка, «тероризм — це така

сукупність злочинів проти особистості, власнос�

ті, суспільної безпеки й громадського порядку,

що дає нову кримінальну якість — самостійний

злочин, який багаторазово перевершує інші за

ступенем суспільної небезпеки; якщо можна так

виразитися, понадзлочин» [12]. 

Останнім часом у науці й політиці викорис�

товується термін «міжнародний тероризм», озна�

ки якого розроблені Інтерполом і опубліковані

в Посібнику про боротьбу з міжнародним теро�

ризмом. Примітні слова Б. Нетаньяху: «Найчасті�

ше ті або інші держави вважали й продовжують

вважати «своїх» терористів єдиними, з ким варто

боротися, а на діяльність, ворожу іншим урядам,

схильні дивитися крізь пальці. Цей підхід пога�

ний, не тільки тому, що він сумнівний. Найголов�

ніше те, що він неефективний» [13]. Як зазначає

В. Антипенко, «У механізмі терору головна роль

належить не безпосереднім мотивам скоєння

конкретного теракту, а вагомим політичним мо�

тивам, які, до того ж, освячені національно�ри�

туальними, релігійними та іншими ідеями» [14]. 

Науково�технічний прогрес розширює мож�

ливості сучасного тероризму до провокування

ядерних, екологічних, інформаційних та інших

глобальних катастроф. Тому винятково більшу

небезпеку в сучасних умовах становить техноло�

гічний тероризм, що включає в себе інформа�

ційний тероризм (кібертероризм), біотероризм,

ядерний тероризм і можливе використання

ядерних матеріалів, що розщеплюються, а та�

кож хімічноу зброю.

Кибертерроризм, або інформаційний теро�

ризм, за допомогою інформаційної зброї може

обирати об’єктом своїх актів державні інфор�

маційні ресурси та конфіденційну інформацію.

Використання інформаційної зброї, що базу�

ється на найпередовіших інформаційних і теле�

комунікаційних технологіях, сприяє вирішенню

завдання завоювання світового панування, і це

властиве не тільки для терористичних орга�

нізацій, але й для окремих держав та їх коаліцій,

які не гребують тероризмом будь�якого виду для

досягнення своїх політичних амбіцій. В. Кор�

шунов підкреслює, що «інформаційний тероризм

є новим видом терористичної діяльності, орі�

єнтованим на використання різних форм і ме�

тодів тимчасового або необоротного виведення

з ладу інформаційної інфраструктури держави або

її елементів, а також за допомогою протиправ�

ного використання інформаційної інфраструк�

тури для створення умов, що тягнуть за собою

тяжкі наслідки для різних сторін життєдіяль�

ності особистості, суспільства та держави» [15]. 

Сучасний біологічний тероризм — це різновид

тероризму, в основі якого лежить використання

терористичними структурами досягнень сучас�

ної біологічної науки. Так, згідно з офіційними

даними, у Бразилії вже є сучасні технології пере�

творення людини у зомбі для виконання важкої

фізичної та неприємної роботи. Сьогодні Ізраїль

активно працює над біологічною зброєю, яка

вражає, приміром, тільки арабів. У рамках ство�

рення «етнічної бомби» ізраїльські вчені вико�

ристовують успіхи медицини з ідентифікації

відмітних генів, якими володіють араби, з  тим,

щоб створити генетично змінені бактерії або

віруси, які атакують носіїв тільки таких від�

мітних генів. Виконання програми здійснюєть�

ся в біологічному інституті NES Tzіyona — го�

ловному центрі дослідження для створення

таємного арсеналу хімічної та біологічної зброї

Ізраїлю [16]. 

Не менш небезпечним різновидом техноло�

гічного тероризму є «ядерний тероризм», для

прояву якого наразі створені всі умови — йдеть�

ся про наявність великої кількості ядерних

країн (США, Росія, Великобританія, Франція,

Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль) і граничних

країн (за оцінками фахівців, понад 20 країн пе�

ребувають на порозі створення ядерних боєпри�

пасів) з численними претензіями одна до одної,
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що дають поштовх до подальшого поширення

ядерної зброї: величезний сукупний ядерний

арсенал, сотні промислових і дослідницьких

ядерних реакторів та їх інфраструктура.

Викладене дає змогу зробити висновок, що

загалом відсутність чіткості і єдності в поглядах

дослідників на визначення тероризму та міжна�

родного тероризму свідчить про те, що ці по�

няття є категоріями більшою мірою політични�

ми, чим правовими.

На підставі існуючих визначень тероризму

можна зробити висновок про те, що тероризм —

це різні форми запланованого прояву агресії,

спрямованої на конкретні публічні особи або

випадкові скопичення людей, результатом якої

має стати формування почуття страху й при�

гніченості у певних групах або у всього населен�

ня країни заради досягнення політичних, еко�

номічних та інших цілей.
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Статтю присвячено розгляду явища громадсь!
кої думки, важливості її становлення як соціаль!
но!політичного інституту, що сприяє розвитку
демократії. Охарактеризовано поняття тоталі!
таризму в основних його прикметних рисах. До!
сліджено можливість існування громадської дум!
ки як явища, породженого, по!суті, демократією
і такого, що підсилює демократичне врядування
в умовах тоталітарного режиму. Розглянуто ос!
новні функції громадської думки. Проведено порів!
няльний аналіз реалізації функцій громадської думки
в умовах тоталітаризму і демократії. З’ясовано
відмінність у формуванні та проявах громадської
думки за умов демократичного, тоталітарного
й авторитарного політичних режимів. Доведено,
що громадська думка існує в тоталітарних і ав!
торитарних політичних режимах, де піддається
певним модифікаціям у своїх функціональних мож!
ливостях. Доведено, що громадська думка як пов!
ноцінний суспільно!політичний інститут може
бути утвердженою і максимально реалізовувати
свої функції в умовах демократії.

Ключові слова: громадська думка, демокра�

тія, авторитаризм, тоталітаризм, політичний ре�

жим, свобода. 

Статья посвящена рассмотрению явления об!
щественного мнения, важности его становления
как социально!политического института, кото!
рый способствует развитию демократии. Оха!
рактеризовано понятие тоталитаризма в основ!
ных его примчательных чертах. Исследована
возможность существования общественного мне!
ни, как явления, порожденного, в сущности, де!
мократией и такого, которое усиливает демок!
ратическое правление, в условиях тоталитарного
режима. Рассмотрены основные функции общест!

венного мнения. Проведен сравнительный анализ
реализации функций общественного мнения в усло!
виях тоталитаризма и демократии. Выяснено от!
личие в формировании и проявлениях общественного
мнения при условиях демократического, тотали!
тарного и авторитарного политических режимов.
Доказано, что общественное мнение существует
в тоталитарных и авторитарных политических
режимах, где поддается определенным модифика!
циям в своих функциональных возможностях. Опре!
деленно, что общественное мнение как полноцен!
ный общественно!политический институт может
быть утвержденным и максимально реализовы!
вать свои функции в условиях демократии.

Ключевые слова: общественное мнение, де�

мократия, авторитаризм, тоталитаризм, поли�

тический режим, свобода.

The article is devoted to the consideration of the
public opinion phenomenon, the importance of its for!
mation as a socio!political institute which promotes the
development of democracy. The concept of totalitari!
anism is described in its basic quality features. The
possibility of public opinion existence as the phenome!
non substantially created by the democracy and such
which strengthens the democratic regulation is investi!
gated under the conditions of the totalitarian regime.
The basic functions of public opinion are considered.
The comparative analysis of the implementation of
public opinion functions under the conditions of totali!
tarianism and democracy is conducted. A difference is
found out in forming and displaying of public opinion
under the conditions of democratic, totalitarian and
authoritarian political regimes. It is proved that public
opinion exists in the totalitarian and authoritarian
political regimes, though with certain modifications in
its functional possibilities. It is determined that public
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opinion as a valuable social and political institute can
be established and can realize its functions at most
under the conditions of democracy. 

Key words: public opinion, democracy, authorita�

rianism, totalitarianism, political regime, freedom.

Від часу проголошення своєї незалежності Ук�

раїна все ще перебуває на шляху до демократії:

у процесі трансформації з тоталітарного режиму

радянського зразка до демократичного вряду�

вання за прикладом Заходу. Громадська думка

є складовою частиною демократії, важливим

соціально�політичним інститутом демократич�

ного суспільства. Тож, дослідження її природи та

функцій особливо актуалізується. Окрім необхід�

ності теоретичного обґрунтування власне явища

громадської думки, актуальним є проведення

порівняльної характеристики існування громад�

ської думки за демократичного врядування та

в умовах недемократичних політичних режимів. 

Громадська думка — одне з найдавніших про�

явів активного суспільного життя. Вона є важли�

вою характеристикою сучасності та не в останню

чергу виявляє себе у політиці, надто, у державах

з демократичним способом врядування, де ви�

ступає неодмінною компонентою. Будучи важ�

ливим соціально�політичним інститутом де�

мократичного суспільства, громадська думка

сприяє формуванню інших політичних інсти�

тутів демократії, забезпечує функціонування

зворотного зв’язку у відносинах «влада — гро�

мадянин». Існування демократії також впливає

на розвиток громадської думки. У різні історичні

епохи поняття «громадської думки» трактувало�

ся по�різному і здебільшого відповідало віянням

часу й усталеному державно�політичному устрою

в певній країні у відповідний час. Таким чином,

потрібно, попри аналіз громадської думки в умо�

вах демократії, розглянути особливості форму�

вання та функціонування цього складного і часто

неоднозначного явища у недемократичних то�

талітарних й авторитарних суспільствах. 

Метою цієї статті є аналіз особливостей

взаємозв’язку громадської думки та політичного

режиму через порівняння функцій громадської

думки в недемократичних політичних режимах

та за демократичного врядування, у взаємодії

з ними, а також здатності громадської думки

сповна реалізовувати свої визначальні функції.

Методологічним інструментарієм нашого

дослідження є класичні праці у сфері вивчення

громадської думки ХІХ–ХХ ст., коли мають місце

вже однозначніші виміри цього феномену. Йдеть�

ся про П. Бурдьє, Ф. Гольцендорфа, В. Ліппма�

на, А. Лоуелла, Ф. Лазарсфельда, Е. Ноєль�

Нойман, Ф. Оллпорта, Г. Тарда, Дж. Цаллера,

П. Шампаня. Важливий внесок у розвиток по�

няття громадської думки, в дослідження її тео�

ретичної сутності, а також практичного ракурсу

внесли українські дослідники В. Бебик, І. Бе�

кешкіна, А. Горбачик, Є. Головаха, В. Куше�

рець, О. Нельга, В. Оссовський, Н. Паніна,

Ю. Полторак, Ю. Сурмін, В. Халтобін, С. Цип�

ко, О. Якуба та ін. Неможливо залишити поза

увагою й дослідження з теорії громадської думки

у працях Д. Гаври, М. Горшкова, Б. Грушина. 

Зважаючи на різноманітні підходи до тракту�

вання громадської думки, що їх зарубіжні та ук�

раїнські автори подають або ж інтерпретують

залежно від контексту, в якому досліджують це

явище, постає потреба в деякому узагальненні

поняття «громадська думка», аби надалі перей�

ти до розгляду функціонування громадської

думки залежно від політичного режиму. Так от,

громадську думку можна визначити як ставлення

індивідів, соціальних груп і спільнот до конк�

ретних фактів, процесів і явищ громадського

життя; за допомогою громадської думки вони

можуть впливати на суспільно�політичні проце�

си, управляти ними та змінювати. Громадська

думка містить як оцінний компонент, так і діяль�

нісний, оскільки це є публічна і відкрита артику�

ляція певних позицій щодо явищ та подій, тобто

вона є задекларованою, озвученою, такою, що

ставить за мету бути втіленою на практиці, несе

активну складову своєї інтерпретації. 

Авторитетним, на наш погляд, є визначення

громадської думки, яке подає американський

політичний і соціальний психолог Флойд Олл�

порт. Він розглядає громадську думку в межах

необхідних критеріїв. З�поміж основних ми ви�

окремили такі: поведінка індивідів, яку можна

наочно спостерігати; очевидна та вербальна по�

ведінка, яка виявляється у словах чи у таких

жестах (діях), які легко сприймати у вислові; ви�

раження інтенцій множини індивідів; загаль�

новідомість; архіважливість (актуальність, зна�

чущість піднятої проблеми); обов’язковий

діяльнісний аспект (дія чи готовність до неї) та

вольова складова. Однак усе це має місце за умов

демократичного врядування. У недемократичних

тоталітарних чи/та авторитарних суспільствах

громадська думка не озвучується, не є цілком

агрегованою й артикульованою, формується

згори до низу. Для того, аби розглянути роль

і місце громадської думки в умовах тоталітарного

режиму як найпоказовішого різновиду недемок�

ратичних режимів, потрібно дати визначення

самому поняттю «тоталітаризм», ознайомитися

з його специфікою, стисло розкривши особли�

вості тоталітарних суспільств [14].

Тоталітаризм (від пізньолат. totalitаs — пов�

нота, цілісність і totalis — увесь, повний, цілий

[6, с. 352]) — це форма державного ладу і політич�

ний режим, основними ознаками якого є відсут�
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ність демократичних свобод, диктатура і пов�

ний, всеохоплюючий (тотальний) контроль

держави і керівного апарату над усіма сферами

суспільної життєдіяльності. Тоталітарний ре�

жим державної влади — це такий політичний

режим, який характеризується насильницьким

політичним, економічним та ідеологічним пану�

ванням правлячої верхівки, організованої в ці�

лісний державний апарат, на чолі якого стоїть

диктатор, що найчастіше виступає в образі ха�

ризматичного лідера. 

М. Чабанна у своєму тематичному дисерта�

ційному дослідженні виокремлює такі основні

риси тоталітарної держави: наявність моністич�

ної загальнодержавної ідеології, створеної на базі

утопічного проекту радикальних перетворень

(здійснюваних панівною групою, визначеною

за класовою, національною або расовою прина�

лежністю), ідеологізація й політизація всіх сфер

суспільства; однопартійність за наявності масо�

вої партії вождистського типу, яка монополізує

право на здійснення управління державою; ви�

користання масового терору як методу управ�

ління суспільством; прагнення здійснення то�

тального контролю над суспільством; заборона

політичного плюралізму та навіть формальної

політичної опозиції; наявність політичної цен�

зури; мілітаризація; порушення прав і свобод

громадян» [12, с. 5–6].

Розгляд тоталітаризму й справді часто зосе�

реджується у сфері обмеження свободи особис�

тості та у зв’язку із насильницькими діями з бо�

ку держави, застосованими до особи. Нерідко

це трапляється і з боку інших громадян, які вда�

ються до такого насильства опосередковано,

шляхом доносів, надання недостовірних свід�

чень, викриття так званих ворогів народу (як це

було за радянського комуністичного режиму) чи

«асоціальних елементів» (націонал�соціалістич�

ний режим у Німеччині), з метою схвалення

з боку керівної верхівки, заяви про відданість

режимові, або як реалізації можливості збере�

ження власного життя. «Тема тоталітаризму

і свободи лежить перед нами як проблема на�

сильства і ненасильства у суспільному і політич�

ному бутті. Центральним тут є питання: за яких

умов несхильна до насильства людина може пе�

ретворитися у свою протилежність і діятиме як

кримінальний злочинець, чинитиме так, як того

бажає репресивний політичний режим, позбав�

ляючи громадянських і приватних свобод ін�

ших, зокрема й людей спільного етнічного по�

ходження» [4]. 

В умовах тоталітаризму громадська думка не

є сформованим інститутом. Але й неправильним

буде стверджувати, що в тоталітарних суспільст�

вах взагалі немає громадської думки, оскільки

там існують основні канали її вираження: відбу�

ваються мітинги, збори та демонстрації, має

місце стійка система агітації та пропаганди, що

допомагає поширювати ідеї в суспільстві, про�

водяться вибори. Зрештою, там є дієвими засо�

би масової інформації. Громадська думка в то�

талітарних суспільствах розвивається за іншими

принципами, ніж у демократичних державах

і не є результатом вільного обміну інформацією,

наслідком дискусії та автономних від влади

оцінних суджень. У зв’язку з відсутністю тих

умов, які б уможливили існування громадської

думки, її дієвої компоненти, зазвичай прийнято

вважати, що в тоталітарних суспільствах гро�

мадської думки не існує. 

Білоруський політичний аналітик П. Усов за�

перечує такий підхід, і, натомість, вказує на три

моделі взаємодії громадської думки з політич�

ною владою на основі включеності громадської

думки в політичні процеси та ефективності її

впливу на політичну владу. Для першої такої

моделі, прикладом якраз і слугує тоталітарне су�

спільство, адже, як зазначає автор, «модель верти�

кального або неефективного функціонування …

передбачає обмеженість тих функцій громадської

думки, які пов’язані з реалізацією інтересів

й очікувань суспільства. Разом з тим у правиль�

ному руслі посилені ті функції, що спрямовані

на легітимацію влади еліти… Превалює думка,

згідно з офіційним політичним рішенням,

в якій відсутня можливість критичного підходу

до політики керівництва та існування альтерна�

тивних думок. Крім цього, функції громадської

думки та її механізми спрямовані всередину са�

мого суспільства, завдяки чому здійснюється

контроль і критика тільки окремих індивідів

і соціальних груп і придушується думка незадо�

волених чи незгідних із упровадженою політи�

кою» [9, с. 93]. Зазначимо, що прикладом існу�

вання означеної моделі автор вважає такі

«тоталітарні й авторитарні країни, як СРСР, на�

цистську Німеччину, Італію за правління Мус�

соліні та Іспанію за режиму правління Франко,

а також Китай і Північну Корею» [11, с. 93]. 

Показовим у цьому контексті буде приклад

виданої у 1975 р. книги Р. Сафарова «Общест�

венное мнение и государственное управление»,

в анотації до якої йдеться, що вона є першим

(на той час) досвідом юридично�соціологічного

дослідження актуальних проблем взаємодії гро�

мадської думки і державного управління. При�

близно у цей самий період у Радянському Союзі

відбувалося послаблення сталінського тоталіта�

ризму, що характеризувався жорстким придушен�

ням свобод індивіда, аж до розгортання масово�

го терору. Однак основні риси тоталітарного

правління, серед яких абсолютизація державної

влади, що здійснюється єдиною партією, загаль�

нодержавна ідеологія, переважання класового
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підходу та перешкода індивідуальному розвит�

кові особистості, зберігаються. 

У праці Сафарова знаходимо й думку про те,

що громадська думка є обов’язковим меха�

нізмом у розвитку держави і, щонайголовніше,

у побудові соціалістичного суспільства, та має

діяти під чітким керівництвом Комуністичної

партії та узгоджуватися з нею. Численну кіль�

кість разів посилаючись на праці В. Леніна та

Л. Брежнєва, автор зазначає: «Характеризуючи

значення громадської думки як фактора, що

впливає на державне управління, слід мати на

увазі, що цей вплив забезпечується керівною

роллю Комуністичної партії. У цьому основна

гарантія високого престижу громадської думки

в політичній системі соціалізму. Партія впливає

на вдосконалення соціального і правового ста�

тусу носіїв та виразників громадської думки, на

її взаємодію з державними органами, на вклю�

ченість громадської думки у процес реалізації

функції законодавства, управління та правосуд�

дя» [8, с. 36–37].

Далі автор обґрунтовує необхідність втручання

правлячої партії у громадську думку та визна�

чення для неї (громадської думки) відповідного

курсу, і так само про необхідність втручання са�

ме правлячої партії: «…народні маси за певних

умов можуть бути дезорганізованими, а їхня

громадська думка дезорієнтована…, соціальні

спільноти відчувають потребу в ідеології для са�

мопізнання, оцінки своєї цінності, подолання

чужих поглядів … у громадських судженнях з пи�

тань демократизму немає і не може бути «нейт�

ральних» оцінок…, і тому партія не може бути

байдужою до громадської думки» [8, с. 37]. Таким

чином, бачимо, наскільки вдало партія у тота�

літарному режимі не лише виправдовувала своє

пряме втручання у формування та творення гро�

мадської думки, а й відверто заявляла про таку

необхідність. З одного боку, спостерігаємо наго�

лос на обов’язковості функціонування громадсь�

кої думки як необхідного механізму взаємодії

з державним управлінням, а з іншого — що її

провідником повинна стати правляча партія.

Ще один погляд стосовно особливостей фор�

мування громадської думки в тоталітарних

суспільствах та щодо основних рис, якими вона

наділена висловлює О. Вітенко: «у тоталітарних

суспільствах характер думки формується у верх�

ніх ідеологічних ешелонах влади і розповсю�

джується в широких масштабах; маніпулювання

свідомістю людей як наслідок її недорозвине�

ності; контроль не над інститутами влади, а над

різного роду спільнотами, колективами, особис�

тостями, підпорядкування їх інститутам влади;

відсутність багатоманітності точок зору, базування

на вузькій ідеології — класовій, націоналістичній,

расовій; наявність утопічної мрії про щасливе

майбутнє всього людства чи про всезагальне

процвітання нації; нерозвиненість критичної

функції — будь�яка критика суспільства з боку

громадян вважається злочином; наклеювання

ярликів як на окремі особистості, так і на цілі

соціальні групи» [2]. 

Як бачимо, громадська думка в тоталітарних

суспільствах зазнає серйозного впливу з боку

офіційної влади. Щось на зразок свого непов�

ного аналога, яким вона стала обабіч демок�

ратії, трансформуючись, приміром, у соціальні

настрої, коли сама думка існує, але з нею ніхто

не рахується, вона не здатна впливати і діяти.

У результаті це унеможливлює виконання гро�

мадською думкою її основних функцій, а отже —

перешкоджає повноцінному її існуванню. Для

ілюстрації зазначеного розглянемо основні функ�

ції громадської думки крізь призму їх трансфор�

мації, залежної від політичного режиму, і вже

тоді робитимемо узагальнювальні висновки що�

до того, як корелюються функції громадської

думки з тоталітарним режимом. 

Згідно з функцією оцінювання, громадська

думка об’єктивно формує оцінні судження про

суспільно�політичні процеси та явища, про

діяльність політиків і цілісний перебіг політич�

ного процесу, прийняття відповідних політич�

них рішень і їх вплив на суспільний розвиток,

що впливає й на вибір громадян свого місця

у здійсненні суспільних процесів і є мотивую�

чим чинником їхньої поведінкової діяльності.

В умовах тоталітарного режиму оцінну функцію

можна розглядати у двох аспектах: з одного боку,

вона, як і в демократії, пов’язана з оцінкою, су�

дженнями про реальний стан речей в суспільно�

політичному житті. З іншого боку, тоталітарна

система робить все для того, аби ці судження

були позитивними і не викликали сумніву в не�

обхідності функціонування відповідного правля�

чого режиму, дієздатності політичної еліти, ви�

правдання та схвалення її поведінки. Отримання

і поширення відомостей про найважливіші для

громадян події відбуваються під суворим конт�

ролем органів влади. Така інформація не покли�

кана формувати громадську думку, загалом уне�

можливлюючи формування реальних поглядів

і оцінок, а лише прищеплює, насаджує вже

сформовану ідеологію, переконання і псевдо�

цінності. Засоби масової інформації, виконую�

чи інформаційну функцію, є при цьому каналом

вираження громадської думки, методом її фор�

мування й одночасно інструментом соціального

контролю громадськості над державною владою.

Тому право на інформацію і доступ до неї, які

мають незаперечну цінність в умовах демокра�

тичного правління, є неприпустимими і навіть

шкідливими в тоталітаризмі. За допомогою на�

в’язаних владною/партійною верхівкою оцінок

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

78



власного місця в суспільстві, людина думає, що

визначає самостійно свою мотивацію та пове�

дінку, насправді ж вона є знаряддям в руках то�

талітарної системи.

Російський дослідник Л. Васильєв наголошує

на тому, що тоталітаризм характеризується трьо�

ма найважливішими ознаками: «абсолютним па�

нуванням ідеологічної та соціально�політичної

системи над людиною, держави над суспільством;

небувало потужною індоктринацією з викорис�

танням усіх засобів масової інформації…; цілко�

витою аморальністю і презирством до людини»

[1, с. 21]. За таких умов навряд чи можливо гово�

рити про право на самовизначення особи в умовах

тоталітарного суспільства, а надто про повноцін�

не функціонування в ньому громадської думки. 

Наступними функціями громадської думки,

які візьмемо для розгляду, будуть функції крити�

ки, діагностування, нормотворення та вихован�

ня. Перші три в умовах демократії відповідно

слугують: відображенням у громадській думці

актуальних, наболілих проблем суспільства та

критичного ставлення різних верств населення

до цих проблем; здатністю громадськості орієн�

туватися та розпізнавати рівень значущості

суспільних подій, свого роду діагностувати їх;

спроможністю громадської думки на рівні з інши�

ми суспільно�політичними інститутами та струк�

турами брати участь у процесах нормотворення:

виробляти, окультурювати, поновляти, змінювати

різноманітні поведінкові норми, вдосконалю�

вати їх морально�етичну складову. Ці функції

є похідними від нав’язаних режимом оцінних

суджень і в чистому своєму вигляді не мають

місця в тоталітарному суспільстві, оскільки до�

несення до громадян «зреферованих» держав�

ною політикою знань не дає змоги адекватно

оцінювати й упорядковувати відомості, отри�

мані з одного перевіреного джерела. Відтак, ці

функції в тоталітарному режимі якщо і певним

чином втілюються, то суттєво позбавлені свого

реального призначення. Адже тоталітарна влада

в жодному разі не допустить, ані критики свого

політичного курсу, ні, тим паче, діагностики

суспільно�політичних процесів. Не кажучи вже

про творені громадськістю норми, які вже давно

є встановленими і визнані непорушними полі�

тичною елітою. 

Сутність функції виховання полягає у здійс�

ненні виховного впливу на людину, що в умовах

тоталітарного режиму лежить, знову ж таки,

у віданні політико�владних структур, в актуалі�

зації процесу соціалізації особистості. Будучи

тісно пов’язаною з оцінною функцією, в тоталі�

тарному суспільстві функція виховання є по�суті

наслідком першої. Засвоєння людиною політич�

них норм, цінностей, зразків поведінки відбу�

вається тут за безапеляційним наказом керівної

верхівки. «Адаптація до соціальної дійсності»

ототожнюється з поняттям «покора». Контроль

над оцінною функцією тягне за собою тотальний

контроль над виховним процесом громадянина

тоталітарної держави. Показовий приклад —

чітко відпрацьовані системи виховання та осві�

ти в державах тоталітарного штибу: в нацистсь�

кій Німеччині та в більшовицькому СРСР. 

Розглянуті функції громадської думки нале�

жать до так званого горизонтального виміру, позаяк

спрямовані на узгодження й врегулювання відно�

син між індивідами та соціальними групами, що

перебувають в одній горизонтальній площині.

З огляду на таку підвладність та політичне регу�

лювання горизонтальних функцій громадської

думки в тоталітарному режимі, очевидною стає

неможливість реалізації в тоталітарних умовах

іншого розряду функцій громадської думки, іме�

нованих вертикальними, оскільки вони передба�

чають відкритий діалог громадськості з представ�

никами влади та узгодження на державному рівні

суспільних інтересів. Це такі функції: 

1. Директивна, за якою із відання громадсь�

кості відбувається прийняття важливих обов’яз�

кових до виконання рішень шляхом вільного во�

левиявлення громадян: проведення виборів чи

референдумів, у результаті яких можуть відбути�

ся якісні зміни в політичній системі суспільства. 

2. Дорадча або консультативна функція, що

втілюється через вплив на керівні органи та вис�

ловлення свого погляду на ті чи інші актуальні

проблеми. 

3. Експресивна функція, внаслідок якої гро�

мадська думка набуває сили свого вираження

і здатна впливати на всі суспільно�політичні

інститути.

У демократичних суспільствах реалізація цих

функцій є основою і навіть запорукою здорово�

го існування демократичного ладу. Вони є його

підтвердженням і виправданням. Серединною

ланкою між дорадчою і директивною функціями

є функція спонукання або ж тиску на органи вла�

ди. Через її реалізацію громадська думка здатна

шляхом проведення масових акцій протесту,

мітингів чи демонстрацій вказати політичній

владі на свої побажання і прагнення до змін, на�

голосити державним діячам на їхніх прорахун�

ках і, таким чином, ще раз підтвердити демок�

ратичність устрою. У тоталітарних суспільствах

подібного роду дії не допускаються правлячим ре�

жимом, бо можуть свідчити про піднесення сво�

боди особистості, що вповні суперечить ідеоло�

гії тоталітаризму. Інша річ, коли мова йде про ще

одну важливу функцію громадської думки — за�

хисну. Вона проявляється тоді, коли громадсь�

кість бере «під опіку» або політичного лідера,

групу політиків, чи цілий політичний інститут.

Захисна функція громадської думки однаковою
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мірою може реалізовуватись як за демократично�

го правління, «опікуючись», приміром, опозицій�

ною партією чи дискредитованим у мас�медіа

лідером, так і за тоталітарного правління, коли

виправдовує і захищає цілий державний апарат

тоталітарного зразка, а разом з ним і лідера�

диктатора. 

Отже, тоталітарний режим так чи інакше до�

пускає домінуванням певних функцій гро�

мадської думки. Однак відбувається помітна

зміна їх функціональних векторів і це призво�

дить до того, що змінюється і власне характер

громадської думки: з тоталітарної позиції вона

є наслідком масової маніпуляції свідомістю

громадян. Активне використання тоталітарним

режимом певних функцій громадської думки

у своїх інтересах призводить до встановлення

єдино правильної думки, яка прагне підкорити,

етатизувати свободу індивіда задля його ж (ін�

дивіда) «добра». Слушним тут буде зауваження

дослідниці О. Димитренко, яка вказує на те, що

«в недемократичних суспільствах здійснення

впливу на громадську думку відбувається, як

правило, за рахунок маніпулювання, жорсткого

програмування свідомості. Слід пам’ятати, що

тоталітарна агітація і пропаганда не дають лю�

дині альтернативного вибору, оскільки треба ду�

мати і діяти так, як того вимагає влада» [3, с. 12]. 

Чиста модель функціонування громадської

думки прийнятна і характерна для демократичних

суспільств і може бути втіленою за умов існування

демократичного режиму. Свобода думки, слова,

преси, альтернативні джерела інформації, право

на страйк, мітинги та демонстрації, право брати

участь у громадських об’єднаннях та зборах,

в управлінні державними справами, брати участь

у референдумах, право обирати та бути обраним —

усе це основні демократичні права і свободи

людини, що якраз, випливаючи із сутності

функцій і каналів вираження громадської дум�

ки, є її необхідними складовими, за наявності та

ефективного функціонуванні яких вона може

утвердитися як інститут в тому чи іншому де�

мократичному суспільстві. Тотальне придушен�

ня свободи особистості, її основних прав у то�

талітарних суспільствах стало визначальною

причиною їх подальшого краху.

Не можна не погодитись із Хосе Ортегою�і�

Гассетом, який свого часу наголошував на важ�

ливості врахування громадської думки в управ�

лінні державою: «Так було завжди: і десять тисяч

років тому, і в наші дні; причому це справедли�

во для всіх — як для англійців, так і для племені

батонудів. У всі часи суспільством можна було

правити, тільки спираючись на громадську дум�

ку» [5, с. 84]. Цей вислів є особливо актуальним

для сучасних демократичних суспільств, де гро�

мадська думка відіграє помітну, якщо не визна�

чальну роль в управлінні державою. Інша річ, за

допомогою яких способів і з удаванням до яких

методів ця думка є сформована, хто виступає її

основним режисером і в чиїх інтересах вона пра�

цюватиме. Часто саме в демократичних країнах,

за наявності альтернативних джерел інформації,

вільного функціонування мас�медіа має місце

явище політичного маніпулювання, що знахо�

дить своє відображення у цілеспрямовано сфор�

мульованій громадській думці. 

На завершення розгляду ролі громадської дум�

ки в тоталітарному суспільстві у традиційному

його прояві, спинимося ще на твердженні про�

фесора Бориса Потятиника, який у своїй книзі

«Медіа: ключі до розуміння» в розділі «Критерій

свободи» пише: «Тоталітарний режим — явище

добровільне і навіть позитивне, характерне для

сучасних західних демократій та орієнтоване на

новий стиль життя під гаслом: «Більше заробляй

і краще розважайся…» Варто пригадати, що тота�

літаризм в ідеалі, за кінцевим задумом його конст�

рукторів, мав би характеризуватися відсутністю

зовнішнього примусу. Кожний конкретний гро�

мадянин, щиро керуючись лише внутрішніми

спонуками, мав би підтримувати існуючий лад…

В останні десятиріччя ХХ ст. (на противагу на!
сильницькому придушенню непокірних — Л. Б.)
звільняється місце альтернативному ненасиль�

ницькому варіантові побудови тотального су�

спільства як відкритої чи прихованої мети май�

же будь�яких владних еліт. Найбільших успіхів

у створенні такого суспільства досягли, як відо�

мо, західні демократії (країни Західної Європи

та Північної Америки), проводячи ефективну

економічну політику загального добробуту. Гро�

мадяни цих країн, перебуваючи під колосальним

тиском комерційної і політичної реклами.., гіп�

нотичного впливу новітніх технологій, зазвичай

демонструють тотальну згуртованість навколо

базових цінностей… Щастя цього суспільства

є синонімом поняття «якість життя»…» [7, с. 53]. 

Такий погляд віддаляє нас від класичних то�

талітарних устроїв, бо переносить до колиски

демократії — США та Західної Європи, що їх

звикли вважати антиподами тоталітаризму. Од�

нак вона є цінною з погляду важливості основ�

них функцій громадської думки, надто оцінної та

виховної. Бачачи значущість і силу громадської

думки в демократичних суспільствах, аж до

створення тотальних базових цінностей, можемо

говорити про її дієвість в ортодоксальних тоталі�

тарних режимах і про відповідні наслідки цієї

дієвості, тобто визначений алгоритм засобів впли�

ву на громадську думку, який надходить «згори». 

Що ж до авторитарного режиму, то його часто

розглядають як проміжний етап на шляху пере�

ходу від тоталітаризму до демократії. Таке твер�

дження далеко не завжди себе виправдовує, хоча
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і має місце, оскільки він здатен забезпечити від�

носну політичну стабільність у складний пере�

хідний період. Авторитарний режим, щоправда,

може ще дужче поглибити кризу свободи осо�

бистості, адже за його функціонування стикає�

мося з таким явищем, як всезагальна декларація

розвитку і підтримки демократичних свобод

у суспільстві, в тому числі й розвитку громадсь�

кої думки з усіма каналами її вираження, й од�

ночасне придушення назрілого серед населення

невдоволення, якщо воно скеровано на підрив

існуючого ладу. 

Дослідник Ю. Сурмін, який розглядає тота�

літарний режим за зразком радянського, зазна�

чає: «У процесі еволюції тоталітарне суспільство

переростає в авторитарне, що вирізняється пев�

ним пом’якшенням політичної системи. Відбу�

ваються зміни в громадській думці. Перш за все

звужується сфера насильства над людиною, яка

виражає опозиційні погляди… Для авторитарно�

го суспільства характерною є поява опозиційної

думки у формі розмов на кухні, анекдотів, неле�

гальних записів бардів і сатириків, книг і статей

письменників�емігрантів…, таємне прослухову�

вання західних радіостанцій тощо. В офіційній

громадській думці вульгарне заперечення опо�

зиційних поглядів замінюється на спроби аргу�

ментації, обґрунтування офіціозу. Характерним

також є поділ на думки для народу і думки для

партійно�державного клану» [9, с. 17–18].

Авторитаризм (від. лат. avtoritas — влада,

вплив) — політична концепція і політична прак�

тика, в основу яких покладено зосередження

монопольної чи значної більшості влади в руках

однієї особи або групи осіб, а також її виправ�

дання; політичний режим, встановлений або

нав’язаний такою формою влади, що занижує

або виключає роль представницьких інститутів

влади [6, с. 8]. Професор В. Сухонос у своїй пра�

ці, присвяченій дослідженню державно�полі�

тичних режимів, вказує на такі прикметні особ�

ливості авторитаризму: «Авторитаризм руйнує

інститути, що відкривають шлях до політичної

участі і сприяють мобілізації опозиційних наст�

роїв, хоча водночас і припускає деякі форми

політичної участі. Наприклад, для висловлення

своїх претензій громадяни могли звертатися до

представників влади. Така обмежена участь гро�

мадян у політичному житті створює певний ана�

лог зворотного зв’язку для того, щоб сприяти

мобілізації мас на підтримку режиму і зміцнен�

ня його легітимності… зберігається певна авто�

номія особи в позаполітичних сферах. Хоча гро�

мадянське суспільство і перебуває під певним

контролем держави, але в ньому відсутня всео�

хопна система політичної мобілізації мас режи�

мом, немає панівної ідеології, репресії не мають

тотального характеру тощо» [10, с. 29–30]. 

Поміж характеристик авторитаризму, які на�

зиває автор, виокремимо також: «самовладдя, або

невелика кількість носіїв влади; ігнорування

принципу поділу влади; зберігається часткова

цензура, існує свого роду напівгласність, права

і свободи людини проголошуються, але реально

не забезпечуються в усій повноті (насамперед

у політичній сфері); необмеженість влади, а також

її непідконтрольність громадянам; громадянин

позбавлений гарантій безпеки у взаємовідносинах

з державою… Авторитаризм не заперечує права

на автономне, різноманітне самовираження

суспільства, його груп, окремих громадян» [10,

с. 30–31, 33]. Таким чином, на відміну від тоталі�

тарного режиму, авторитарний допускає існуван�

ня громадської думки, її діяльнісну компоненту,

однак лише з тих питань, які не стосуються

політичної сфери. Будь�які прояви громадської

думки, опозиційні до правлячого курсу та спря�

мовані на підрив авторитету влади, будуть при�

душені. Відомим є порівняння, згідно з яким

послаблення в авторитарному режимі виявляє

себе у пропагованому владою принципі: «Ті, хто

не проти нас, той з нами», тоді як тоталітарний

режим декларує відмінну позицію: «Ті, хто не

з нами, той проти нас». Історія знала приклади,

коли за допомогою авторитарного правління

влада зуміла зосередити ресурси для подолання

деструктивних явищ на перехідних етапах і та�

ким чином сприяла стабілізації економічного

сектора, згуртовувала громадськість довкола про�

ведення відповідних реформ, створювала основу

для зародження та утвердження демократії. Це,

зокрема, країни Південно�Східної Азії, серед яких

В’єтнам, Південна Корея, Сінгапур, Таїланд. 

Формально декларуючи демократичні ціннос�

ті, але фактично їх заперечуючи й забороняючи,

авторитарний режим і сьогодні зберігся й ус�

пішно процвітає у таких де�юре демократичних

країнах, як Росія та Білорусія. Там, як відомо,

існує політична опозиція, діяльність якої, спря�

мовану проти існуючого ладу, одразу ж приду�

шує чинна влада. Номінально існує політичний

плюралізм, але реально забезпечення політичної

влади здійснюється політичним лідером та прав�

лячою партією, яка має більшість у парламенті.

Громадська думка враховується, але тільки та, яка

слугує підтримці правлячої еліти, виправдовує

політичний курс або просто існує автономно від

політики, функціонуючи в усіх інших сферах су�

спільного життя, і не втручається у державно�по�

літичні справи. Засоби масової інформації, як

один із каналів вираження громадської думки,

існують на засадах лояльності до правлячого ре�

жиму, який, власне, і диктує основні інформацій�

но�тематичні блоки. Крім власне скеровування

діяльності ЗМІ, незаперечною є політична цен�

зура. Тож, мас�медіа — як одночасно і виразники
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громадської думки, і її творці — тиражують ту су�

купність думок індивідів, яку їм нав’язує влада. 

Як і в разі з тоталітаризмом, що мав кілька сво�

їх різновидів і вирізнявся — залежно від умов —

певним послабленням свого перебігу, автори�

тарні режими також класифікують, залежно від

точки відхилення у бік авторитаризму чи демок�

ратії на однойменному умовному відрізку «авто�

ритаризм — демократія». Про такий «умовний

континуум» говорить дослідник сучасного авто�

ритаризму за прикладом Росії та Білорусії Г. Ши�

пунов. У своєму дисертаційному дослідженні,

крім чистої моделі авторитарного режиму, автор

аналізує також гібридні типи політичних ре�

жимів і вказує: «На підставі аналізу особливос�

тей перебігу політичного процесу в сучасній

Росії… політичний режим російської Федерації

класифіовано як напівавторитарний режим;…

політичний режим сучасної Білорусії ідентифі�

ковано як режим авторитарної ситуації» [13,

с. 13–14]. Таким чином, можемо говорити про

певну міру тоталітарності чи авторитарності

в той чи інший історичний період встановлення

й існування цих недемократичних режимів.

В усякому разі, функціонування громадської

думки в умовах дії різних політичних режимів,

зокрема тоталітарного, авторитарного і демок�

ратичного, має свої відмінні характеристики,

порівнявши які, ми склали детальніше уявлення

не лише про особливості власне самих режимів,

але й про явище громадської думки, її функціо�

нальні трансформації в умовах недемократич�

них режимів та максимальне втілення в умовах

демократії. Основні функції громадської думки —

як явища, по суті породженого демократичними

віяннями, певним чином видозмінюються, транс�

формуються у свій антипод, набувають інших

рис у недемократичних режимах: у тоталітарно�

му слугують засобом його зміцнення, підтримки

й виправдання, в авторитарному — допомагають

декларувати демократичний курс, що нібито

взятий правлячою елітою, а насправді посилюють

сформований політичний тиск на свідомість

громадян. Лише неспотворена штучним впли�

вом згори, базована на альтернативних інфор�

маційних джерелах свого формування та прав�

дивої ретрансляції громадська думка, яка вповні

реалізує свої характерні функції і знаходить своє

істинне відображення в основних каналах вира�

ження, здатна стати соціально�політичним

інститутом демократичного суспільства, тим са�

мим сприяти утвердженню та розвитку інших

демократичних свобод і демократії загалом. 
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У статті обговорюються питання формуван!
ня позитивного іміджу армії. Розглядається зміст
поняття «воєнно!іміджева політика» держави
та її складових елементів. Здійснюється аналіз
механізмів реалізації воєнно!іміджевої політики
держави.

Ключові слова: імідж, імідж збройних сил, во�

єнно�іміджева політика.

В статье рассматриваются вопросы формиро!
вания позитивного имиджа армии. Изучается
содержание понятия «военно!имиджевая полити!
ка» государства и элементов, ее составляющих.
Осуществлен анализ механизмов реализации воен!
но!имиджевой политики государства.

Ключевые слова: имидж, имидж вооруженных

сил, военно�имиджевая политика.

In the article the questions of formation of positive
image of army are considered. The concept maintenance
«military image policy» of the state and its making ele!
ments are studied. The analysis of mechanisms of reali!
sation military image politicians of the state is carried out.

Key words: image, image of armed forces, military

image policy.

Історія свідчить, що кожна держава намага�

ється закріпити в свідомості населення держави

та інших народів вигідні для себе уявлення про

власні збройні сили. Під час бойових дій кон�

фліктуючі сторони перебільшують силу своєї

армії, презентуючи її як непереможну, водночас

зображуючи негативний образ протилежної

армії як приреченої на поразку. Цей образ, що

цілеспрямовано формується в суспільній свідо�

мості, й називається іміджем [1, с. 62].

Значення ефективного іміджу армії для держа�

ви полягає в тому, що він впливає на стан воєнно�

політичної безпеки держави; відіграє важливу

роль у створенні якісної контрактної армії; оп�

тимізує взаємовідносини між армією та цивіль�

ним населенням; впливає на масову свідомість,

формуючи позитивну думку відносно своєї

армії та її підтримку широких верств населення;

коригує настрої суспільства, зокрема насаджую�

чи почуття захищеності і стабільності; впливає

на створення зовнішнього іміджу держави під

час виконання міжнародних миротворчих місій.

Крім того, образні уявлення про збройні си�

ли, які завжди відігравали важливу роль у воєн�

ному протистоянні, на сьогоднішній день ста�

ють одними з головних об’єктів психологічної

боротьби.

Імідж збройних сил, сформований у масовій

свідомості, неминуче набуває політичного аспек�

ту. Насмперед тому, що армія, будучи держав�

ним інститутом, у всі часи постійно перебувала

в зоні політичних інтересів та цілей різнома�

нітних політичних гравців. Сучасна історія війн

та військових конфліктів красномовно доводить,

що без ретельно спланованої та чітко організо�

ваної роботи щодо формування позитивного

іміджу збройних сил неможливий успіх у будь�

якій військовій операції [1, с. 65].

Практичним механізмом формування та вті�

лення позитивного іміджу збройних сил держави

є відповідна політика органів державної влади.

Для ефективної реалізації такої політики органи

державної влади повинні співпрацювати із засо�

бами масової інформації, громадськими рухами

та організаціями, місцевими органами самовря�

дування, різними соціальними групами насе�

лення. Зокрема, С. Мєльков (Росія) пропонує

таке визначення політики: «Воєнно�іміджева

політика — це комплекс заходів державного і су�

спільного характеру, спрямованих на форму�

вання у суспільній думці, у керівництва держави

і власне військовослужбовців сучасного образу

Збройних Сил» [2, с. 79].

На наш погляд, воєнно�іміджева політика —

це комплекс державних і громадських заходів,

спрямованих на формування в суспільній думці,

в очах міжнародного співтовариства та свідомості

військовослужбовців позитивного образу армії,

в якому несуперечливо (адекватно) поєднані ба�

жані та реальні аспекти функціонування армійсь�

кого організму. Тобто формування позитивного

іміджу армії держави має бути однією з важливих

складових політичного, ідеологічного, інформа�

ційно�комунікативного, економічного, культур�

ного та інших напрямів розвитку країни. Цей

імідж має відповідати реальному статусу армії

в системі державних органів, інакше відбудеться
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окозамилювання. Отже, для створення реального

позитивного іміджу армії необхідним є високий

рівень її розвитку, комплектації, технічного за�

безпечення та соціальної захищеності військо�

вослужбовців.

Метою воєнно�іміджевої політики держави

є формування в суспільстві розуміння необхід�

ності та виправданості процесу утримання

збройних сил, а також роз’яснення воєнної

політики, яка здійснюється державою (прези�

дентом, урядом, парламентом). 

Основними складовими воєнно�іміджевої

політики мають бути:

1. Аналіз внутрішньої обстановки у державі та
на міжнародній арені. Метою такого аналізу

є визначення поточного стану розвитку держа�

ви, її взаємодії з базовими сферами суспільного

життя, визначення та оцінка стану цивільно�

військових відносин. Сюди ж належить аналіз

тенденцій (напрямів) розвитку суспільної свідо�

мості та громадської думки. 

Завданнями аналізу (моніторингу) воєнно�імі�

джевої політики є сприйняття різними соціаль�

ними групами ролі і місця армії в суспільному

житті, якості цивільно�військових відносин,

виявлення тенденцій розвитку суспільних сфер,

які є дотичними до військової сфери. 

Моніторинг інформаційно�комунікативного

поля організовується з метою вивчення реальних

процесів, які відбуваються при формуванні іміджу

збройних сил. Він має дати відповідь на питання,

яким є реальний образ армії в очах громадськості.

2. Вивчення цільової аудиторії, що включає в се�

бе: а) розподіл цільової аудиторії на відповідні

сегменти, яким потрібні будуть різні «конструк�

ції» іміджу та форми його втілення; б) вивчення

цільових аудиторій на підставі соціально�демо�

графічних характеристик: статі, освіти, віку,

сфери діяльності, національності, релігійних

уподобань, рівня доходів і матеріального стано�

вища; в) визначення психографічних пара�

метрів відповідної цільової аудиторії: життєва

позиція, домінуючі мотиви поведінки, система

цінностей, спосіб життя, риси характеру. Пси�

хографічний портрет допомагає розробити мак�

симально ефективну рекламну і PR�концепцію,

сформулювати слоган; г) дослідження цільової

аудиторії за географічними та економічними ха�

рактеристиками: місце проживання, кількість на�

селення, розвиток промисловості; д) вивчення

ставлення відповідної цільової аудиторії до зброй�

них сил, обізнаності про армію, реакції на події

в ЗС; е) визначення медіаканалів, яким віддають

свою перевагу відповідні цільові аудиторії (радіо,

телебачення, преса, Інтернет). Такі дані нададуть

можливість оптимізувати затрати на рекламу

і повідомлення, а також підвищити її ефектив�

ність, використовуючи оптимальні медіаносії.

3. На базі зібраної аналітичної інформації,

відповідного політичного курсу та пріоритетів

держави відбувається «конструювання» позитив!
ного образу збройних сил. На цьому етапі моделю�

ється відповідний позитивний імідж армії, який

буде «вживлюватись» у масову свідомість. Під

час «конструювання» іміджу армії визначаються

основні характеристики, які відображатимуть

найбільш важливі, яскраві та вражаючі її риси:

а) зовнішня та внутрішня символіка (атрибутика);

б) призначення (захист суверенітету та цілісності

держави); в) історія і традиції (славетні сторінки,

перемоги, традиції); г) фінансове, матеріальне

становище та соціальний захист військовослу�

жбовців (розміри видатків на оборону, забезпече�

ність новітніми зразками озброєнь та військової

техніки, рівень заробітної плати та соціальна

захищеність військовослужбовців); д) мораль�

но�психологічний стан військ (високі духовні

цінності та морально�бойові характеристики,

справедливість, дисципліна та внутрішній по�

рядок); е) образ керівника збройними силами

і його команди (мудрий, виважений тощо); є) об�

раз військовослужбовців (підтягнуті, фізично

розвинені, професійно підготовлені); ж) відно�

сини в колективі (відсутність «дідівщини», субор�

динація, взаємостосунки відповідно до статутів);

з) повсякденна діяльність військ (бойова та

мобілізаційна готовність, бойова підготовка,

тренування, досягнення у навчаннях і маневрах). 

Слід зауважити, що конструювання іміджу

армії відбувається з урахуванням тенденцій роз�

витку суспільної думки та свідомості. Якщо

в масовій свідомості відбуваються зміни, які мо�

жуть негативно позначитися на іміджі збройних

сил, це повинно відобразитися і на «конструк�

ції» образу, тобто коригуватися відповідно до

ситуації.

4. Створення в структурі збройних сил PR!слу!
жби. Формування позитивного іміджу армії не

є одномоментною справою і вимагає довготри�

валої роботи та значних ресурсів [3]. У державі

й армії, крім ЗМІ, потрібні спеціальні структу�

ри, які б ставили своєю метою покращення по�

зитивного образу збройних сил, воєнно�полі�

тичного керівництва держави і професійно цим

займалися [2]. Саме тому у структурі збройних

сил чи міністерства оборони необхідний орган

(служба або управління), який би професійно

займався створенням позитивного іміджу армії.

На нашу думку, таким органом має бути служба

зв’язків з громадськістю (паблік рілейшнз) зброй�

них сил. Аналогічний орган має бути створений

у державі з тим, щоб він вів таку роботу на за�

гальнонаціональному та міжнародному рівнях. 

Специфіка служб «паблік рілейшнз» в орга�

нах державної влади і управління визначається

не тільки своєрідністю технологій. Вирішальна
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відмінність задається політикою, яку реалізовує

влада: якщо ця політика здійснюється в інтересах

більшості, то й сам механізм гармонізації інтере�

сів діє ефективно. У цьому разі зв’язки з громад�

ськістю стають важливим компонентом управ�

ління взагалі і адміністративного управління

зокрема. Вони природно вписуються в систему

управлінських дій [4].

5. Формування одного із напрямів інформа!
ційної політики держави, який повинен спрямо�

вуватись на надання об’єктивної інформації про

збройні сили, відображати їх діяльність і повсяк�

денне життя, насичувати інформаційне поле

держави позитивною та цікавою інформацією

з метою поліпшення ставлення громадськості

до армії.

6. Рекламування збройних сил та військової
служби (рекламування військової служби за конт!
рактом). Широкомасштабна і цілеспрямована

реклама дає змогу залучати в армію необхідну

кількість освічених, фізично розвинутих моло�

дих людей, що створює можливість підтримувати

високий рівень професійності особового складу.

За допомогою реклами військової служби ви�

рішуються завдання популяризації армійського

життя та інформування населення про армійсь�

ку службу, її особливості і переваги [2]. Реклама

армії сприяє представленню збройних сил як

соціальної сфери, де особа зможе реалізувати

власний потенціал, розкрити свої можливості та

виявити здібності, отримати життєвий досвід

і матеріальне забезпечення, здобути освіту та

престижну професію [5, с. 68]. 

7. Використання потенціалу інформаційно!про!
пагандистського забезпечення збройних сил для

формування «внутрішнього» іміджу армії та

культури особового складу. «Внутрішньокорпо�

ративний» імідж армії та культура військовос�

лужбовців є важливою складовою іміджу зброй�

них сил загалом. Високий рівень культури

військовослужбовців, сумлінне ставлення до своїх

посадових обов’язків та військової служби впли�

вають на позитивне сприйняття армії громадсь�

кістю. І це не дивно: одним із важливих чин�

ників формування певного образу в свідомості

людини є особистий досвід спілкування з тією

чи іншою організацією.

Останнім часом питання щодо формування

позитивного іміджу Збройних Сил України стає

актуальним в ракурсі військового реформуван�

ня. Як правило, всі практичні пропозиції зво�

дяться до підвищення фінансування військової

діяльності і життя військовослужбовців, а також

до організації військово�патріотичного виховання

громадян країни. Безумовно, це необхідні кроки

на шляху формування позитивного іміджу армії,

проте досвід багатьох країн світу свідчить, що

самі по собі ні гроші, ні ідеологічні конструкції

і маніпуляції з суспільною думкою в демократич�

ному суспільстві не дадуть очікуваного ефекту. 

В економічно розвинутих країнах органи вла�

ди та військові відомства йдуть шляхом поси�

лення діяльності спеціалізованих військових

органів (прес�служб, піар�структур та ін.) в ін�

формаційному просторі. Крім того, так зване

патріотичне виховання більшою мірою форму�

ється за рахунок опрацювання й активної реалі�

зації широкомасштабної брендової стратегії.

Отже, перспективним напрямом воєнно�імі�

джевої політики може стати створення низки

брендів Збройних Сил України.

Так, С. Мєльков вирізняє п’ять принципів

формування брендової стратегії, покликаних під�

вищити привабливість збройних сил та військо�

вої служби [6, с. 186]:

1. Розвиток військового відомства має бути тіс�

но пов’язано з розвитком його бренду. Тобто не�

обхідний чіткий план розвитку армії та її бренду,

а не підтримання збройних сил у звичному стані.

2. Бренд Міністерства оборони повинен мати

індивідуальні характеристики. При цьому філо�

софія такого бренду має бути прозорою та зро�

зумілою як для військовослужбовців, так і для

цивільного населення.

3. Постійна візуалізація образу брендів зброй�

них сил. Необхідне посилення взаємодії війсь�

кового відомства та його відповідних служб із

різними ЗМІ. Метою такої взаємодії є збільшен�

ня кількості позитивної інформації про армію

та її повсякденне життя.

4. Залучення цивільного населення до робо�

ти по створенню брендів збройних сил. Мається

на увазі те, що вирішення проблем оборони без

широкого і багатоаспектного залучення су�

спільства і громадян є приреченим на провал.

5. Реалізація стратегії. 

Отже, військовому відомству життєво необхід�

ні декілька власних ефективних брендів, тобто

Міністерству оборони в основу власної імідже�

вої діяльності слід покласти втілення у масову

свідомість матеріалізованих, зрозумілих, знайо�

мих, пов’язаних з військовою службою і армією

образів, в яких у концентрованому вигляді яск�

раво поєднуються найкращі якості збройних

сил та військової служби.

Як приклад формування брендів для армії,

варто розглянути тези С. Мєлькова, який запро�

понував низку брендових позицій для Збройних

Сил Російської Федерації [6, с. 188]. Отже, це:

— танк Т�90 (слоган: «Надійно, як із танка»);

— цивільний міністр оборони (слоган: «Чес�

но та ефективно, як міністр оборони»);

— відкрита суспільству армія (слоган: «Рідна

армія, доступна служба»);

— професійна армія (слоган: «Професійно та

надійно»);
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— ефективна армія (слоган: «Будь�які зав�

дання щодо захисту виконаємо»);

— літак СУ�27 (слоган: «Швидко і точно, як

на СУ�27»).

Як видно, розроблення та реалізація ефектив�

ної брендової концепції є важливою складовою

воєнно�іміджевої політики та стратегії форму�

вання привабливого образу збройних сил.

Таким чином, сучасна воєнна політика не

може бути вдалою без ефективної воєнно�імі�

джевої політики, яка, в свою чергу, має бути пос�

тійною, науково обґрунтованою роботою, комп�

лексом послідовних інформаційно�агітаційних

заходів, у яких зацікавлено керівництво як дер�

жави, так і Збройних Сил. Ці заходи мають пла�

нуватись у масштабі держави, погоджуватися зі

всіма її суб’єктами та учасниками. 

При конструктивному підході можливо до�

сягти успіху та сформувати широку підтримку

українського війська, яка засновуватиметься на

розумінні суті армії, її політичної та соціальної

ролі в суспільстві. Позитивний образ збройних

сил є складовою системи забезпечення воєнної,

а на її базі — національної безпеки держави.
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Аналізуються сутнісні та динамічні характе!
ристики буття особистості в єдності з повсяк!
денністю та неповсякденністю, темпоральність
буття, зміни особистості в катастрофічних си!
туаціях.

Ключові слова: буття, зміна особистості, ка�

тастрофічна ситуація, неповсякденність, повсяк�

денність, ситуація, темпоральність.

Анализируются сущностные и динамические

характеристики бытия личности в единстве

повседневности и неповседневности, темпораль�

ность бытия, смена личности в катастрофичес�

ких ситуациях.

Ключевые слова: бытие, смена личности, ка�

тастрофическая ситуация, неповседневность,

повседневность, ситуация, темпоральность.

Essential characteristics of being the person are ana!
lysed in unity of everyday life and not everyday life,
temporality of being, personality changes in catastrofic
situations.

Key words: being, life�giving situation, change of

personality, catastrofic situation, everyday life, not

everyday life, hope, situation, temporality.

Важливим аспектом дослідження особистості

та її здоров’я є вивчення буття, в якому проявля�

ється сутність особистості, де вона набирається

сил, виявляється, стверджується, виражається

і розвивається [1; 2; 3; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Буття

особистості — це сукупність внутрішньої і зов�

нішньої, активності людини у просторі, часі та

у ціннісно�смисловій сфері. Людина живе, щоб

бути (виражати, стверджувати, реалізувати, роз�

вивати себе). Своїм буттям особистість «зану�

рюється у життя», яке завдяки цьому набуває

фактичності, сили та міцності. Особистість не

тільки керує, оволодіває собою в діянні, але й ви�

ражає своє буття в подіях, створюючи історію

свого життя. 

Буття людини — це її дії, переживання подій

свого життя, постійне намагання зрозуміти його

сенс, вихід за його межі. Воно характеризується

не тільки спрямованістю в майбутнє, але й зво�

ротністю («поверненням» в колишню життєву

ситуацію). Буття особистості відкрите, долучене

до буття Іншого, постійно перетинається з бут�

тям інших людей. В результаті виникає соціаль�

на психіка (стосунки, норми, ідеали), моральна

свідомість і самосвідомість, духовні стани.

Життю особистості притаманні такі онто�

логічні рухи: 1) людина не виявляє суб’єктності

(зливається із життям, існує, живе за інерцією,

дотримується норм, не виходить з потоку жит�

тя); 2) особистість активно реалізує своє буття —

виявляє суб’єктність (волю, інтелектуальні

зусилля, рефлексує, активно шукає сенс життя);

3) у житті виникають життєстверджувальні та ка�

тастрофічні ситуації, що спричинено зовнішніми

і внутрішніми чинниками, коли з небуття люди�

на знову входить у буття [4; 5; 6; 7; 10; 13; 14]. 

Фундаментальною характеристикою буття
є його темпоральність (перебіг), в якій виокрем�

люють два аспекти екзистенційності (буттєвості)

часу людини — переживання і проживання, які

взаємопереходять, створюючи сфери переходу.

Переживається час у свідомості, а його прожи�

вання відбувається в реальному житті як екзис�

тенційний, здійснюваний, фактичний час. 

Вирізняють час — зовнішній і внутрішній, уні�

версальний, однорідний (фізико�математичний —

одновимірний «час�тривалість»). Психологічний

час має горизонтально�вертикальну будову,

у ньому поєднано вічне, нетварне, неперехідне,
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незмінне буття і тимчасове, мінливе, перехідне,

тварне становлення. У християнстві є верти�

кальний час — трансцендентний, вічний час.

Виділяють сфери можливостей, неможливостей

(неможливого) — сфери «нечасу» особистості.

Часовий момент має значення «сприятливого

випадку», яким людина може скористатися чи

ні. Нечас — людина не переживає і не проживає

час, бо життя не наповнене подіями. 

Людина не тільки переживає своє існування

у тривалості, але й перетворює тривалість. Пе�

реживання існування («є» тривалість) виявля�

ється в тому, що людина зливається зі своїм

життям, переживає безперервну, нерозривну,

процесуальну, якісну тривалість часу, рухаючись

в ногу з життям, з часом. Переживання часу

визначається з точки зору досвіду — форми,

структури перетворення події, фактичності

людини у світі. Перетворення тривалості (трива�

лість «повинен бути») — це прагнення особис�

тості до якісної тривалості. У душевній роботі

особистості тривалості «є» і тривалість «повинен

бути» — не збігаються, а взаємно переходять.

Чим повніше і глибше людина хоче заглибитись

у момент, тим вона повинна уважніше загляну�

ти за його горизонт (трансцендентувати у часі). 

У структурі проживаючого (екзистенційно�

го) часу виокремлюють такі аспекти: 

1) забезпечення якісної тривалості — напов�

нення часу подіями. Час набирає якості, бо він

невіддільний від подій життя та досвіду людини.

Тривалість (темпоральність) конкретизується,

наповнившись життєвим досвідом і становлен�

ням наповненої та живої тривалості. Чистого

часу, чистого переживання часу не буває: людина

схоплює перетин різноманітних власних про�

явів, актуалізованих явищ, змін. Перехідність

часу невіддільна від подій життя, де відбуваєть�

ся взаємопроникнення суб’єкта і часу. Особли�

во виразно тривалість виявляється у розривах,

у розділенні. Це вимагає від людини зв’язуван�

ня життя та часу у цілісність; 

2) перехідність минулого в теперішнє, а те�

перішнього в майбутнє, між якими існують

взаємозв’язки. Так, минуле особистості вияв�

ляється в теперішньому як досвід, майбутнє — як

плани, наміри, які вона реалізує зараз. Минуле

відповідає колишній особистості, нинішнє —

нинішній, майбутнє — грядущій. Минула люди�

на, теперішня людина і майбутня людина

взаємопроникають одна в одну; 

3) з’єднування минулого, теперішнього і май�

бутнього в подіях (реалізація ідеалів, планів,

смислів). Людина непросто проживає у часі,

а працює з ним: економить, зупиняє, прискорює

перебіг, навіть повертає у зворотний бік. Часові

моменти переходять один в одний — завершен�

ня однієї фази тривалості переходить у початок

іншої тривалості. У різних часових потоках осо�

бистість виявляється різними своїми гранями.

Онтологічно відбувається синхронізація послі�

довних, розділених у часі різних особистостей

однієї людини і зв’язування різних часів. Існує

протилежна тенденція у темпоральності (трива�

лості) — «розрізнення, творчий розрив часу: час

розгортається, відбруньковуючись, дублюючись,

коли особистість одночасно живе у різних бут�

тєвих потоках.

Перехідність часу існування людини виявля�

ється у розгортанні, диференціюванні, фрагмен�

туванні, створенні лакун нечасу, несвоєчасності,

відсутності часу. Розриви існування можуть бути

двоїстими: одні з них створюють розрив буття�у�

часі, що зумовлює психічні травми, а другі — за�

безпечують збереження, розвиток, зростання

досвіду особистості, розширення часу (напов�

нення подіями). 

Людина постійно «переходить» від одного часу

до іншого. Є живе минуле особистості, яке ніби

помирає, хоч залишає сліди в особистості, живе

теперішнє і живе майбутнє з його ситуаціями,

подіями, повсякденністю та неповсякденністю.

Особистісний час зрозумілий і безпосередньо

відкривається та схоплюється в екстремальній

ситуації. На краю часу, в екстремальній ситуації

найгостріше переживається час як обмаль часу

(людина вигукує: «Зупинися, мить!», «Дай мені

ще час», «Дай мені ще шанс!»). Буття�до�кінця

не тільки забирає можливість, але й дає нову

можливість — відкриває буття можливості.

Отже, темпоральність часу — сукупність

об’єктивного часу, його відображення, пережи�

вання і проживання часу, перехід часів. Хроно�

метричний час вимірюється, а прожитий час

триває — починається, продовжується і завер�

шується, і тільки зовнішньо його можна спів�

віднести з об’єктивним часом. Досвід роботи

особистості з часом, перебіг існування, фактич�

ності особистості виявляються в єдності пере�

живання, проживання та існування людини

в подіях життя. 

Перехідність буття людини. Час особистості

зароджується в події, між її розпочинанням і за�

вершенням, між різними потоками буття, між

Я та Іншим, між одним часом та іншим часом.

У подіях конкретизується буття окремої людини

(розкривається єдність життя і проживаного ча�

су). Динамічність є фундаментальною характе�

ристикою буття людини. Особистість існує в ме�

жах початку і кінця події, початку чи кінця життя

загалом. Перехід — не просто зміна станів, проце�

сів, а розгортання цілої події людини (зміна суті

і перебіг часу). Перехідними є життєві ставлення,

людські стосунки, позиції, діяльності людини. 

У бутті людини є розриви, фрагменти: поєд�

нання героїчного і трагічного, радощів і страж�
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дання, здобутків і втрат, успіхів і невдач, стій�

кості і безпорадності, щастя і відчаю, мужності

і ницості, мудрості і нерозумності, зростання

і збереження, трансцендентності (вихід із ситуа�

ції) та іманентності (наявність, присутність

у ситуації). У житті особистості ситуація, подія

може блокувати прибуття нового буття.

Феноменологічно динамічність буття особис�

тості виявляється в існуванні, житті та здійс�

ненні свого буття в конкретних ситуаціях. Ситуа�

ція — це модус буття особистості у життєвому

світі, де відбувається інтеграція життєвих подій,

існування та діяння людини в даному місці

і в даний час. Психологічно ситуація характери�

зується як зустріч особистості з подією, яка роз�

гортається у просторі, часі та смисловій сфері. Во�

на характеризується: 1) емпірично (фактично) як

стан справ, як обставини, випадок, як настано�

ва, як передумова, як умова, оточення, соціаль�

но�культурний контекст тощо; 2) психологічно

ситуація — це не тільки стимул, що впливає на

людину і викликає у неї певну реакцію�відповідь,

але й виклик; 3) буттєво ситуація — це ситуація,

яку людині треба пережити; 4) «просторово»: як

фактор «тут» (те, що знаходиться «тут»); 5) темпо�

рально: фактор «тепер», «розміреність» того, що

відбувається в часі; 6) аксеологічно — ситуація

має сенс для людини. Кожна окрема ситуація

особистості є теж перехідною, вона тільки умов�

но виділяється із життя людини як взаємодія

інших ситуацій.

Розрізняють ситуативність як об’єктивність

ситуації і ситуаційність — як співвіднесеність

ситуації з особистістю. У бутті людини ситуатив�

ність і ситуаційність не збігаються. Особистість

може бути просто присутньою у ситуації (фі�

зіологічно існувати, психологічно функціонува�

ти), що в принципі не є буттям. 

У ситуації особистість може фактично бути
(діяти, стверджувати, виражати, змінювати себе,

перетворювати ситуацію). Діяння особистості —

це її заступання в певний спосіб буття (рі�

шучість бути), що супроводиться душевною

роботою, спрямованою на утвердження буття

в конкретних ситуаціях. Ця душевна робота

особистості виявляється в осмисленні, рефлек�

суванні, прояві вольових зусиль, переживанні.

Ситуація стає життєвою ситуацією людини, ко�

ли вона: 1) займає певне місце на її життєвому

шляху; 2) у ній людина розв’язує певні життєві

завдання; 3) у цю ситуацію людина прибуває

з іншої, а з неї вона воліє, переходить в ще іншу;

4) ситуація перетворюється просторово, темпо�

рально й онтологічно (сутнісно). Зумовлено це

способом буття людини і способом здійснення

життя.

Взаємодія ситуації та особистості стає подією
життя. Події людини утворюють драму життя.

Драматургія події — єдність модусів позитив�

ності, нейтральності й негативності. Кожна по�

дія особистості розпочинається, продовжується

(триває), завершується і відновлюється в житті

людини. У житті людини взаємодіють два пото�

ки подій: потік подій світу і потік подій людини.

Тому життя особистості — це не просто діяння,

а цілісна подія. 

Людина постійно перебуває в ситуації пере�

ходу. Факт перехідності буття виражається

у двох аспектах (модусах): повсякденності та не�

повсякденності [7]. Повсякденність — спосіб

людського існування, що розгортається в гори�

зонті буття, коли небуття взагалі відсутнє чи

зовсім віддалене. У повсякденності люди живуть

звичним, одноманітним, розміреним існуванням,

що не виходить за межі власного світу. Людина

переживає стан символічного безсмертя, вічності,

фундаментальної невразливості та заперечення

фундаментальної відсутності у ньому смерті.

У життєстверджуючій ситуації смерть зовнішня

(експліцитна), особистість переживає фундамен�

тальну невразливість, символічне безсмертя.

Вирізняють високу, середню і нижню пов�

сякденності. Висока повсякденність — високий

темп життя людини з позитивним прискорен�

ням, спрямованість на високе забезпечення та

підтримку життя. Так живуть щасливі, симпа�

тичні, здорові та багаті люди. Середня повсяк�

денність — рутина, будні життя, публічне існу�

вання, з дотриманням норм, це звичне життя

(як прийнято, «як усі люди»), практичне, спря�

моване на матеріальні забезпечення і підтримку

власного життя та життя інших. Так живе обива�

тель, споживач. Нижня повсякденність — низь�

кий темп життя зі сповільненням, що ніби падає

вниз. Людина перебуває у забутті та самозабутті.

Так живуть хворі, упалі, бомжі, байдужі, нещас�

ливі люди. 

Неповсякденність — це поява в житті екстре�

мальних ситуацій. Неповсякденність знахо�

диться по інший бік горизонту повсякденності.

Входячи у життя, вона руйнує повсякденність

(звичайність). Вирізняють життєстверджуючу

і катастрофічну неповсякденність. Життєствер�

джуюча неповсякденність — це входження

в життя нових аспектів буття. Вона конструк�

тивна, життєдайна, її найчастіше створює сама

людина для опанування своєї природи та свого

життєвого світу. Цей тип неповсякденності

відповідає намірам і бажанням особистості, во�

на найчастіше прийнятна для неї. 

Виокремлюють такі види неповсякденності

(екстремальності). Верхня неповсякденність

(поріг смерті, досвід краю життя) — переживан�

ня виходу за незвичні, неможливі чи нездоланні

межі. Середня неповсякденність — людина має

потребу в гострих відчуттях, з власної ініціативи
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вона прагне випробувати себе небуттям, щоб

досягти повноти переживання буття в ситуації

загрози смерті — випробовування у крутих го�

рах, за полярним колом, у могутніх хвилях оке�

ану, у тривалому голодуванні тощо. Нижня не�

повсякденність — переживання абсолютного

спокою, врівноваженості, плато�пізнання, стан

нірвани, безтурботності. 

Конкретно життєстверджуюча (життєдайна)

неповсякденність — це:

1) благословенна ситуація (зустріч з духовною

людиною, духовним наставником, просто доброю

людиною, порадником, прочитана добра книга,

відвідання театру, екскурсії тощо);

2) ситуація великого життєвого переходу (за�

кінчення школи, одруження, вступ до навчально�

го закладу, вдале трудовлаштування, підвищення

за посадою, святкування ювілею; одержання дип�

лома про освіту тощо; народження дитини, вступ

дитини до школи; закінчення дитиною школи

чи іншого навчального закладу; одруження си�

на чи дочки, народження внука чи внучки);

3) ситуація вдачі, успіху, ситуація, коли людині

поталановило.

У катастрофічній ситуації, смерть внутрішньо

присутня (імпліцитна). Ця ситуація деструктив�

на, насильницька, бо руйнує життя, вона неба�

жана і заперечувана. Людина хоче її попереди�

ти, а при виникненні — швидко подолати та

скасувати негативні наслідки. У цій ситуації

особистість переживає свою вразливість, смерт�

ність. Екстремальні ситуації вносять у наше

життя елементи небуття: 1) виникнення життєвої

проблеми, біди, трагедії; незначна суперечка

з іншою людиною чи серйозний міжособистісний

конфлікт; 2) ситуація вибору (як чинити, прого�

лосувати «за» чи «проти» людини, підтримати

іншого чи поставитися байдуже), травма, зви�

чайне інфекційне чи серйозне захворювання;

3) практична життєва проблема — несприятлива

зміна місця праці чи посади, розлучення тощо;

4) труднощі, проблеми рідних, суспільна криза

чи катастрофа тощо. 

Символічна чи реальна смерть входить у жит�

тя із потойбічності (щодо повсякденності) та

переходить у реальну можливість (ось вона).

Тоді змінюється, а нерідко руйнується вся осно�

ва життя, на якій до цього моменту вільно і лег�

ко розгорталося існування людини, виникає

фундаментальна загроза — фізичній, душевній,

духовній та екзистенційній цілісності людини.

Виникає можливість неможливості життя, яка

водночас межує з граничною можливістю жит!
тя та небуття. 

Рівень екстремальності ситуації визначається

інтенсивністю впливу обставин (рівнем трагедії,

каліцтва), сенсом життєвої ситуації для особис�

тості, фізичним, душевним і духовним потенціа�

лами особистості та її внутрішньою і зовнішньою

активністю. Перебування людини в цій ситуації

спричиняє не тільки життєпадіння, але й жит�

тєсходження, не тільки зумовлює психічну

травму, але й зростання особистості, не тільки

породжує деструктивність, але й конструкттив�

ність. Людина може впасти, стати нічим, і, нав�

паки, стати сильнішою, героєм, навіть святою.

У катастрофічній екстремальній ситуації людина

шукає допомоги, співчуття, прагне долучити до

цієї ситуації інших людей, прагне турботи, при�

хильності. Вона утверджує власне буття та буття

іншого. Тоді в житті стикаються людське та не�

людське: мучеництво та стійкість, мужність,

святість, солідарність, допомога, любов, з одного

боку, насильство і ненависть, протидія, боротьба

з іншою людиною. Якщо повсякденність розмі�

щується в горизонті життя, то неповсякденність —

у горизонті життя�смерті. 

Перехідність особистості — тривалість її іс�

нування у часі�діяльності. Перехід розгортається

у взаємопроникненні життя і буття, у перехідній

сфері між буттям і життям, між суб’єктом та

об’єктом, між внутрішнім і зовнішнім, між одним

часовим моментом та іншим (однією триваліс�

тю та іншою тривалістю), між одним життєвим

світом, наприклад, сімейним чи іншим, примі�

ром, професійним, між Я та Іншим, відбувається

розрив між земним і небесним, людським і бо�

жественним. Будь�яка неповсякденність приз�

водить до дезорганізації Я, дезадаптації Я, травми

Я (руйнування ідентичності). Екстремальність

створює граничну загрозу та граничну можли�

вість неможливості людини — «буття�до�

кінця».

Перехід із однієї ситуації в іншу вимагає

зміни самої особистості. Аналіз психологічної

практики показує, що найкардинальніші, най�

суттєвіші зміни в особистості відбуваються в си�

туації переходу від повсякденності до неповсяк�

денності і, зворотньо, від неповсякденності до

повсякденності, бо людина не може вічно жити

у неповсякденності. Особистість перебуває у змі�

нах: у перебігу діяльностей, мотивів, смислів,

зв’язків, стосунків, у способах буття. У кожній

ситуації людина доситуативна і післяситуатив�

на, буттєво�темпоральна. Її Я розміщується

у просторі, у часі, вбирає в себе сліди своєї при�

сутності у світі, набирає досвіду буття, міцності

та стійкості, мужності, духовної сили, людянос�

ті чи, навпаки, впадає в деструкцію.

Тільки в екстремальній ситуації особистість

відкриває для себе справжній сенс буття. Люди,

що перебували на межі життя і смерті, межі

повсякденності та неповсякденності, завжди

говорять зворушливу правду: «Якщо залишуся

живим, то буду жити по�іншому». Так, наприк�

лад, говорять люди, які пережили клінічну
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смерть, катастрофу чи велику втрату, вважаючи,

що їхнє життя до цього було марнотою марнот.

Отже, у катастрофічній екстремальній ситуа!
ції відбуваються як позитивні, так і негативні

зміни особистості. Позитивні зміни особистості —
це зростання, конструктивна зміна особистості,

здобування позитивних наслідків із трагедії,

екстремальності. У переході для особистості

розкривається суще в житті, зароджується новий

спосіб буття, повертаються сліди старого буття

в події актуального (теперішнього). У переході

особистість, віддаляючись від себе, долучається

до Іншого. Перехід розтягує, розширює момент

часу, виявляючи його відмінність, об’ємність,

горизонтальність і зв’язаність. У життєдайній

ситуації порушується рівновага в особистісної

ідентичності, що вимагає негайної душевно�ду�

ховної роботи, щоб вибудувати нову ідентичність,

створити нову внутрішню рівновагу й оволодіти

новим способом життя. Інколи особистість не

справляється з осмисленням та пережиттям цієї

ситуації. 

У катастрофічній екстремальній ситуації осо�

бистість може виявити мотивацію: 1) конструк�

тивного зростання, просвітління; 2) мужності

(стійкості), коли людина проявляє волю, тер�

піння; 3) турботи про іншого, що виражається

в допомозі, прив’язаності та любові; 4) мотивацію

збереження; 5) мучеництво (страждання), де�

структивне буття, що пов’язано з дезадаптацією,

травмуванням самоідентичності, байдужістю до

Іншого [7; 8]. 

Мотивація зростання — це духовне пере�

втілення, становлення людського в особистості.

Особистість має подвійну можливість: буття чи

небуття. Наперекір стражданню людина прагне

жити, виявляє мужність буття (А. Маслов). Вихід

за межі звичності (нормальності) в ситуацію

вторгнення небуття в буття (ненормальності),

відкриває іншу сторону патології — проблему

зростання, мужності бути, мудрості. Так, у ба�

гатьох життєвих ситуаціях (смерть близької

людини, травма, хвороба, напруження у спорті,

творчості) люди проходять випробування, пере�

живають фундаментальні стани своєї сили і враз�

ливості, виявляють стійкість, волю, мужність,

героїзм. Це позитивний модус переходу від

небуття до буття. Особистість стає сильнішою,

адаптується до складної ситуації, стійко витримує

випробування, виявляє мужність, продовжує

якісно виконувати професійні обов’язки та зав�

дання, надає іншому допомогу, по�справжньо�

му любить, виявляє героїзм і відповідальність за

себе та іншого, реалізує вищі цінності та смисли

буття. Людину опановують вищі переживання

віри, надії, любові, правди, краси, цілісності,

гармонії, унікальності, досконалості, потрібнос�

ті та необхідності, завершеності, справедливості,

порядку і простоти, багатства буття, самодос�

татності. 

Онтично (сутнісно) мотивація самозбережен�

ня людини включає такі форми збереження: фі�

зичне, соціально�культурне, душевне, духовно�

екзистенційне. Самозбереження спрямовано на

відтворення способу існування, включаючи в се�

бе не тільки збереження, а й оновлення, зміну.

В екстремальній ситуації особистість може

застосовувати стратегії прогресивного копінгу

(поведінку, спрямовану на адаптацію до екстре�

мальності) — редукцію (зняття) напруження, ово�

лодіння негативними станами та регресивного

копінгу (придушення, уникання деструктивних

думок, уявлень, почуттів, імпульсів, пов’язаних

із травматичним досвідом), що викликає невро�

тичні проблеми. Це негативний спротив, прояв

вразливості. 

Негативні зміни особистості в екстремальній
ситуації (деградація особистості). У такій ситуації

є люди, які припиняють боротися за своє існу�

вання, опускають руки, впадають в апатію, по�

водяться як роботи, стають ніби зомбованими, як

мумії, впадаючи у душевну, духовну сплячку, ви�

являють безсилля, покірність небуттю, змиря�

ються з трагедією, втрачають здатність адапту�

ватися до нових умов, виявляють неспротив

психічнти травмам (алкоголізм, впадають у хво�

робу), в їх особистості стаються розлади. Вони

не орієнтовані на виживання, виявляють безпо�

радність, малодушність.

У кризовій ситуації виникає травматична

ідентичність, що включає два комплекси: жертви�

мученика і героя�мудреця, який досягає про�

світління, зіткнувшись з трагічним. Особистість

виявляє такі види мотивації: захисну, мотивація

відмови, що призводить до розладу; стійкість —

мотивацію збереження існування, терпіння, са�

мозбереження, виживання. 

Отже, людське буття — єдиний, більш чи

менш впорядкований процес, спрямований на

реалізацію власного внутрішнього (психічного)

і духовного потенціалів. Онтологічно буття лю�

дини характеризується: 1) сутнісною спрямо�

ваністю; 2) «темпоральністю» — відчуттям того,

як відбувається життя, актуальне переживання

«тепер», цілісності буття в єдності минулого, сьо�

годення і майбутнього; 3) »просторовістю» —

орієнтованістю відповідно до бажань і уявлень

людини про події, речі, умови чи якості; 3) «при�

чинністю» — зумовленістю одних явищ, подій,

процесів життя людини іншими явищами, по�

діями, процесами. Сфера причинності в людській

свідомості виявляється у трьох основних прин�

ципах — це: а) детермінізм (зумовленість явищ

обставинами, подіями, ситуаціями); б) екстер�

нальність (випадковість) та інтенціональність

(спрямованість вчинків та дій), якими суб’єкт
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пояснює власні вчинки, позиції, дії, ставлення;

4) »матеріальністю» — предметністю (створеними

предметами, речами, обставинами), конкретним

втіленням у певні думки (настанови, узагаль�

нення, погляди тощо). 

Людина по�різному включається у життя:

1) просто існує; 2) здійснює буття (стверджує,

реалізує, розвиває себе, наповнює його смис�

лами). Вона по�різному взаємодіє з часом:

а) переживає час і б) перетворює час (свідомо

і доцільно наповнює подіями). Для неї пережи�

ваний час — це не тільки безперервна трива�

лість, а й переходи. 
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У статті обґрунтовуються психологічна сут!
ність пізнавальної самостійності та чинники її
формування під час інтеріоризації навчальної
діяльності.

Ключові слова: пізнавальна самостійність,

змістовно�операційний, мотиваційний та воль�

овий компоненти пізнавальної самостійності,

пізнавальна самостійна діяльність.

В статье обосновываются психологическая
сущность познавательной самостоятельности и
факторы ее формирования в процессе интериори!
зации учебной деятельности.

Ключевые слова: познавательная самостоя�

тельность, содержательно�операционный, мо�

тивационный и волевой компоненты познава�

тельной самостоятельности, познавательная

самостоятельная деятельность.

The article proves the psychological matter of cog!
nitive independence and the factors of its formation in
the course of educational activity interiorization.

Keywords: cognitive independence, substantive�

ly�operational, motivational, volitional components

of cognitive independence, cognitive independent

activity.

Актуальність дослідження. Освіта України на

сучасному етапі соціального розвитку піддаєть�

ся постійним змінам і перетворенням. Але не

всі вони є науково обґрунтованими, перевіре�

ними часом і практикою. На наш погляд, не�

обхідне науково�теоретичне розроблення сис�

теми відповідних змістовних і організаційних

змін у системі освіти, їх послідовна експеримен�

тальна апробація й удосконалення. Насамперед

потрібно визначити головну мету освітнього про�

цесу, що нею має бути формування особистості

того, хто навчається, озброєння його психо�

логічними (інтелектуальними та діяльнісними)

можливостями, які надають йому змогу діяти

в умовах постійних змін та вирішувати завдання

в нестандартних ситуаціях. Такі можливості за�

безпечуються сформованістю на достатньому

рівні пізнавальної самостійності, яка розуміється

як якість особистості, що виявляється у потребі

та вмінні набувати нових знань з різних джерел,

розкривати сутність нових понять, оволодівати

способами пізнавальної діяльності, вдосконалю�

вати їх та творчо застосовувати для розв’язання

конкретних проблемних ситуацій. У практиці

сучасного шкільного та вузівського навчання

визначається лише коло теоретичних знань

і практичних навичок, якими мають володіти ті,

хто навчається, внаслідок чого викладачі й учи�

телі не ставлять завдання формувати в них

пізнавальну самостійність. Водночас, однією

з найважливіших вимог до сучасного фахівця

є потреба і здатність самостійно приймати рі�

шення. Очевидно, що така властивість може бути

сформована в особистості тільки за умов, якщо

в неї вже є в певній мірі якості, що забезпечують

реалізацію здатності самостійно здобувати знан�

ня й оволодівати практичними навичками, тобто

якщо в неї в певній мірі розвинена пізнавальна

самостійність.

Мета дослідження полягає у визначенні пси�

хологічних механізмів пізнавальної самостійнос�

ті, закономірностей її розвитку під час навчальної

діяльності, визначенні її структурних компо�

нентів, критеріїв, умов та факторів формування,

способів організації навчальних вплив, спрямо�

ваних на розвиток пізнавальної самостійності.

Результати теоретичного аналізу проблеми.
Очевидно, що пізнавальна самостійність вияв�

ляється через самостійну пізнавальну діяльність

і отримує розвиток в процесі ведення подібного

роду діяльності. Однак такий зв’язок не слід

розглядати як безпосередній. Він має бути опо�

середкований психологічними закономірностями

формування та розвитку феномену пізнавальної

самостійності. Отже, визначення психологічної

природи останньої є передумовою організації

адекватної самостійної пізнавальної діяльності

та водночас цілеспрямованого формування пі�

знавальної самостійності.

У розумінні сутності пізнавальної самостій�

ності дослідники дотримуються думки про те,

що вона виступає як інтегративна властивість

особистості, яка пов’язана із її здатністю та

прагненням виконувати цілеспрямовану самос�

тійну пізнавальну діяльність. Причому така

здатність забезпечується наявністю необхідних

психічних можливостей (знань, способів і при�

йомів дій), прагнення — наявністю необхідних

внутрішніх спонук (відповідних мотивів) [11]. Та�

кож слід зауважити, що для успішного виконання
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самостійної пізнавальної діяльності суб’єкт по�

винен мати можливість власними силами орга�

нізовувати та регулювати її перебіг: планувати,

контролювати, коригувати, приймати рішення

про її завершеність, тобто про досягнення не�

обхідного результату [4].

Таким чином, відповідно до перелічених

аспектів самостійної пізнавальної діяльності

у структурі пізнавальної самостійності можна

виокремити такі компоненти: змістовно�опера�

ційний, мотиваційний, вольовий.

Змістовно�операційний компонент включає

в себе володіння суб’єктом системою базових

знань, методів, прийомів і способів пізнавальної

діяльності. Варто зазначити, що тут йдеться саме

про базові знання, тобто такі, які є опорою для

надбання нових знань, основою для широких

узагальнень, і виступають як стрижневі в науці.

Але володіння тільки базовими знаннями не�

достатнє для прояву самостійності. Для успіш�

ного перебігу самостійного пізнавального про�

цесу обов’язковим є володіння також методами

отримання цих знань. Інакше кажучи, суб’єкт

має не тільки накопичувати знання, але й вміти

сам їх зробити, а це можливо за умов сформова�

ності в нього орієнтувальної основи дій алго�

ритмічного (відтворення засвоєного способу

засвоєння знань) і творчого (самостійне знаход�

ження нового способу засвоєння знань) типів.

Очевидно, що процес самостійної пізнавальної

активності пов’язаний з функціонуванням усьо�

го арсеналу пізнавальних процесів і детерміну�

ється рівнем їх сформованості.

Мотиваційний компонент пізнавальної самос�

тійності визначає потребу в пізнанні, прагнення

до отримання нової інформації, готовність до

подолання суперечностей, що виникають під

час пізнання. Мотиви пізнавальної діяльності —

це внутрішні спонукання, що зумовлюють ці�

леспрямовану діяльність з оволодіння знаннями

та способами дій і виникають як наслідок пере�

живання актуальної потреби у пізнанні [4]. Мо�

тиваційний аспект пізнавальної самостійності

визначає прагнення особистості до процесу

пізнання та задоволеність отриманням його ре�

зультату. Відмітною особливістю даного виду

мотивації є глибоке особистісне значення тако�

го роду діяльності для суб’єкта, що виражається

у внутрішньому ухваленні її сенсу. Отже, може�

мо зазначити, що сутністю мотиваційного ком�

понента пізнавальної самостійності є наявні

в особистості пізнавальний інтерес, тобто спря�

мованість на зміст пізнавальної діяльності, та

пізнавальна схильність, тобто спрямованість

особистості на процес пізнавальної діяльності.

Вольовий компонент пізнавальної самостій�

ності передбачає не тільки прагнення досягти ме�

ту пізнання, але й володіння довільними форма�

ми організації та регуляції процесу засвоєння

нових знань. У психології воля розуміється як

здатність людини свідомо контролювати свою

діяльність, активізувати і активно керувати нею,

долаючи перешкоди і підпорядковувавши її

свідомо поставленій меті. Зачатки волі містять�

ся вже в потребах як початкових спонуках лю�

дини до дії. Щоб відбулося перетворення потреби

в дію, потреба повинна бути посилена волею [3].

Вольовий акт починається з виникнення спону�

ки, що виражається в прагненні. У міру того, як

усвідомлюється мета, на яку воно спрямоване,

прагнення переходить в бажання — усвідомлене

прагнення, спрямоване на певний предмет. Його

зародження свідчить про постановку відповід�

ної мети. Таким чином, наявність у людини волі

пов’язана з наявністю значущих для неї цілей

і завдань. Чим більш значущі і привабливі для

людини ці цілі, тим сильнішим буде її вольове

зусилля, більш напруженим бажання, більш на�

полегливим прагнення до здійснення відповід�

ної діяльності. Значущою метою для людини

є те, що пов’язане з її інтересами та схильностя�

ми [9]. Отже, вольовий компонент пізнавальної

самостійності є її діяльнісним і регулюючим по�

чатком, який має створити зусилля й утримува�

ти його так довго, як це необхідно.

Формування пізнавальної самостійності має

відбуватися у єдності її компонентів. Високий

рівень інтелектуальних процесів сприятиме

і, водночас, виступатиме передумовою станов�

лення вольової саморегуляції, яка, у свою чергу,

детермінована наявністю і характером пізнаваль�

ної мотивації. Розглянемо основну суть і законо�

мірності формування пізнавальної самостійної

та її компонентів.

Процес формування і розвитку пізнавальної

самостійності слід пояснювати відповідно до

загального генетичного закону культурного роз�

витку, сформульованого Л. С. Виготським. Згідно

з цим положенням, будь�яка психічна функція,

зокрема пізнавальна самостійність, спочатку

у своєму формуванні виникає у соціальному пла�

ні (як категорія інтерпсихічна), а потім — у пси�

хологічному (як категорія інтрапсихічна) [1].

Механізм переходу від інтерпсихічного до

інтрапсихічного, від соціального до власне осо�

бистісного є процесом інтеріоризації, який су�

проводиться та забезпечується трансформацією

відповідних психічних функцій у напрямку їх

узагальнення та генералізації [10]. Таким чином,

пізнавальна самостійність є результатом інте�

ріоризації навчальних впливів, які здійснюються

на людину протягом її життя. В онтогенетичному

аспекті пізнавальну самостійність можна роз�

глядати як результат інтеріоризації такої власти�

вості, як навчаємість. Останню Н. О. Менчинсь�

ка визначає таким чином: здатність до засвоєння
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знань і способів навчальної діяльності, що ви�

являється у мірі легкості та швидкості придбання

знань, здійснюється відповідними прийомами,

визначається інтелектуальними властивостей

людини та сприйнятливістю до допомоги [7].

Критеріями, за якими визначається рівень навча�

ємості, З. І. Калмикова називає такі показники. 

1. Темп просування в новому матеріалі. Цим

терміном позначається ступінь успішності ово�

лодіння алгоритмом вирішення завдань, що ха�

рактеризується часом їх розв’язання.

2. Особливості узагальнення й абстрагування

ознак, істотних з погляду поставленої мети, —

за його значенням можна судити про рівень

здійснення операцій аналізу і синтезу. Причому

авторка виділяє два рівні узагальнення: за істот�

ними ознаками і за виділенням окремих еле�

ментів ситуації.

3. Економічність мислення — раціональ�

ність, об’єктивна простота способу розв’язання

завдань, прагнення суб’єкта до досягнення

найбільш красивого, витонченого вирішення.

4. Самостійність мислення визначає здатність

людини долати утруднення, що виникають у неї

в ході діяльності, без допомоги інших, а також

характер допомоги, що надається їй ззовні при

виробленні алгоритму рішення, і наскільки во�

на чутлива до цієї допомоги.

5. Гнучкість мислення виявляється у виділен�

ні істотних сторін змін, у можливості відходу від

звичних дій, від стереотипу, знаходженні нових

шляхів розв’язання, комбінацій елементів наяв�

ного досвіду. Таким чином, гнучкість мислення

виявляється в доцільному варіюванні способів

дії, в легкості перебудови знань і навичок

відповідно до вимог завдання, переході з одних

звичних дій на інших, з прямого ходу думки на

зворотний та ін.

6. Ступінь усвідомленості суб’єктом своїх дій

оцінюється за здатністю адекватно їх аргумен�

тувати на основі рефлексії [5].

На наш погляд, означені критерії характери�

зують лише мисленнєвий аспект когнітивної

діяльності. Необхідно розширити сферу розгляду

також особливостями та механізмами цілісності

і структурності сприйняття. Така властивість

перцептивних процесів забезпечує симультанне

бачення ситуації, повне відображення її елемен�

тів та їх зв’язків. Також значущим показником

рівня когнітивної сфери є логічність запам’ято�

вування. На цьому рівні мнемічних дій закріп�

лення інформації відбувається з урахуванням

узагальнення її змісту та причинно�наслідкових

зв’язків її елементів. Вищим рівнем розвитку

когнітивної сфери особистості є її гіпотетико�

дедуктивний характер, що передбачає відобра�

ження узагальнених, системних зв’язків між

явищами, можливість створення прогностичних

схем діяльності на підставі матеріалу, який уві�

йшов в індивідуальний досвід опосередковано,

через абстрактну знакову систему. Така когнітив�

на дія забезпечується до того ж специфічними

прийомами імажитивних функцій, які зумов�

люють розв’язання завдань з неповною вихід�

ною інформацією. Саме такі показники, на наш

погляд, детермінують і забезпечують успішність

самостійного розв’язання завдань. Також важ�

ливим критерієм характеристики когнітивних

процесів є перенос, який зумовлює успішність

результатів у новій ситуації, при розв’язанні но�

вих завдань, що по відношенню до них у люди�

ни не були засвоєні відповідні знання, навички

та уміння [8]. Причому, такий перенос визна�

чається певним ступенем узагальнення психіч�

них процесів, функціонування яких забезпечує

виконання відповідного класу дій та формуван�

ня відповідного класу знань, навичок і умінь.

Отже, критеріями змістовно�операційного

компонента пізнавальної самостійності ми виз�

начаємо такі характеристики когнітивних про�

цесів, які зумовлюють успішне самостійне роз�

в’язання завдань:

1) цілісність і структурність сприйняття;

2) логічність запам’ятовування;

3) гіпотетико�дедуктивних характер мислен�

ня і уяви;

4) самостійність мислення;

5) гнучкість мислення;

6) усвідомленість когнітивних дій;

7) перенесення.

Істотні показники навчаємості, запропоно�

вані А. К. Маркової:

1) активність орієнтування в нових умовах;

2) ініціатива у виборі необов’язкових зав�

дань, самостійне звернення до важчих завдань;

3) наполегливість у досягненні поставленої

мети і «перешкодостійкість» як уміння працю�

вати в ситуаціях перешкод і відволікань [6].

Очевидно, що ці характеристики можуть бу�

ти використані також і для аналізу пізнавальної

самостійності, а саме: перший і другий показ�

ники ілюструють особливості її мотиваційного,

третій — вольового компонентів.

Згідно з принципом інтеріоризації мотива�

ційний компонент пізнавальної самостійності

єособистісною трансформацією зовнішніх сти�

мулів, що мають місце в процесі несамостійної

пізнавальної діяльності. Інакше кажучи, функції

спонукання, які виконує той, хто навчає, у са�

мостійній пізнавальній діяльності набувають ви�

гляду пізнавального мотиву того, хто навчається,

і полягають у наступному. Пізнавальний мотив

спонукає до пізнавальної діяльності, він пов’я�

заний із задоволенням пізнавальних потреб (ін�

тересів) суб’єкта; пізнавальний мотив виступає

як сукупність внутрішніх умов, що викликають
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активність суб’єкта, визначають її спрямованість

та полягають в основі вибору дій [6]. Отже, від�

мітною особливістю мотиваційного компонента

пізнавальної самостійності є глибоке особистісне

значення самостійної пізнавальної діяльності для

суб’єкта, що виражається у внутрішньому ухва�

ленні її сенсу. Таким чином, критеріями моти�

ваційного компонента пізнавальної самостій�

ності є сформованість внутрішньої позитивної

мотивації, що спонукає суб’єкта на процес,

предмет і результат пізнавальної діяльності.

Вольовий компонент пізнавальної самостій�

ності є інтеріоризованою версією зовнішніх

організаційних та регулюючих впливів, що їх

здійснювали формуючі фігури у процесі неса�

мостійної навчальної діяльності, тобто управлін�

ня пізнавальною діяльністю суб’єкта виступає

як модель його вольової саморегуляції учіння.

Людина як суб’єкт практичної і теоретичної

діяльності переживає те, що з нею відбувається

і нею здійснюється, будь�яка потреба слугує дже�

релом позитивних або негативних емоцій, зу�

мовлених самим фактом подолання або неподо�

лання перешкоди [3]. На вищому рівні розвитку

вольової саморегуляції відбувається ослаблення

безпосереднього емоційного задоволення в про�

цесі пізнання, але зберігається наявність глибо�

кого морального задоволення від поставлених

пізнавальних цілей.

Відповідно до означених теоретичних поло�

жень як критерії сформованості вольового компо�

нента пізнавальної самостійності ми розглядаємо

такі характеристики вольової саморегуляції:

− регулююча — наявність системи регулятив�

них механізмів, в якій постановка проміжних

(близьких) цілей підпорядкована загальній ідеї

— перспективній меті, здатність планувати дії

для досягнення поставленої мети, досягнення

наміченого в розрахунку на власні сили;

− спонукаюча — здатність долати труднощі

при реалізації цілей пізнання та характер емо�

ційного стану, що супроводить процес подолан�

ня перешкод.

У системі середньої та вищої освіти самостій�

на робота хоча і посідає останнім часом значне

місце, але не вичерпує всього навчального часу.

Тому є необхідність у несамостійній навчальній

діяльності, яку організовувати таким чином, щоб

вона сприяла й зумовлювала розвиток пізнаваль�

ної самостійності тих, хто навчається.

Відповідно до принципу інтеріоризації са�

мостійна пізнавальна діяльність у початковому

періоді формується як діяльність, розподілена

між тим, кого навчають, і тим, хто навчає, при�

чому на долю першого доводиться лише вико�

навська частина діяльності. Під час навчання

спонукання ззовні переходить в самоспонукан�

ня, і тільки потім несамостійна діяльність пере�

ходить у діяльність самостійну і той, хто навча�

ється, стає здатним сам здобувати знання, у нього

виявляються характерні ознаки пізнавальної са�

мостійності. Із цього можна зробити висновок,

що пізнавальна самостійність розвивається при

спеціально організованій навчальній діяльності.

Ця спеціальні організація передбачає таку ді�

яльність того, хто навчає, з управління учінням

і пізнавальною діяльністю того, хто навчається,

при якій останній має виконувати не тільки ви�

конавчі функції як об’єкт навчальної діяльності,

а й управлінські — як її суб’єкт. Отже, головною

ознакою самостійної пізнавальної діяльності

є те, що мета діяльності того, хто навчається,

втілює в собі водночас і функцію управління

цією діяльністю.

Зміст і процес таких навчальних впливів, спря�

мованих на формування змістовно�операційно�

го компонента пізнавальної самостійності, на

наш погляд, необхідно конструювати, виходячи

з положень теорії навчальної діяльності

В. В. Давидова [2]. Ці положення стосуються не

тільки змісту навчальних предметів, але й умінь,

які повинні бути сформовані в учнів при засво�

єнні цих предметів у навчальній діяльності.

Засвоєння знань, що носять загальний і абстракт�

ний характер, передує знайомству учнів з окреми�

ми і конкретними знаннями; останні виводять�

ся самими учнями із загального і абстрактного

як зі своєї єдиної основи. Знання, що конститу�

юють даний навчальний предмет або його ос�

новні розділи, учні засвоюють, аналізуючи умо�

ви їх походження, завдяки яким вони стають

необхідними. При виявленні предметних джерел

тих або інших знань учні повинні вміти насам�

перед виявляти в навчальному матеріалі гене�

тично вихідне, істотне, загальне відношення,

що визначає зміст і структуру об’єкта даних

знань. Це відношення учні відтворюють в особ�

ливих предметних, графічних або знакових моде�

лях, що надають змогу вивчати його властивості

в чистому вигляді. Учні повинні вміти конкре�

тизувати генетичне вихідне, загальне відношен�

ня об’єкта, що вивчається, в системі часткових

знань про нього в такій єдності, яка забезпечує

пізнання переходу від загального до часткового

і навпаки. Учні мусять уміти переходити від ви�

конання дій у розумовому плані до виконання їх

у зовнішньому плані і навпаки. Отже, організа�

ція процесу навчання як навчальної діяльності

(у тому сенсі, як її визначає В. В. Давидов) зу�

мовлює формування у тих, хто навчається, інте�

лектуальних можливостей, які ми вже визначили

як критерії змістовно�операційного компонен�

та пізнавальної самостійності.

Одна з основних ознак самостійної пізнаваль�

ної діяльності — це добровільність, яка припус�

кає відсутність примушення. На деякому етапі

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

96



розвитку пізнавальної самостійності необхідність

у зовнішньому стимулюванні пізнавальної ді�

яльності відпадає, процес розвитку і задоволен�

ня пізнавальних потреб, а також формування

нових продовжується під впливом внутрішніх

спонукань�мотивів. Тому основне завдання пе�

дагогічних стимулів — викликати і розвинути

мотиви, відповідні цілям і сутності пізнавальної

діяльності суб’єкта. Таким чином, одним із

шляхів розвитку мотиваційного компонента

пізнавальної самостійності може бути надання

значущості змісту матеріалу, що вивчається.

Підвищення значущості досягається двома спо�

собами: по�перше, змісту додається практична

спрямованість; по�друге, надання матеріалу, що

вивчається, проводиться в активній формі по

відношенню до того, хто навчається. 

Самостійна пізнавальна діяльність вже за ви�

значенням передбачає рух свідомості від незнан�

ня до знання, що само по собі вимагає напружен�

ня внутрішніх сил, деяке протиборство суб’єкта

самого з собою, здатність примушувати себе

впродовж всього шляху пізнання. Звідси випли�

ває, що волю необхідно розглядати як одне з дже�

рел пізнавальної самостійної діяльності. Для

формування вольового компонента пізнаваль�

ної самостійності під час організації навчальних

впливів слід враховувати такі моменти: не роби�

ти за того, хто навчається, те, чого він повинен

навчитися, а лише забезпечувати успішність його

навчальної діяльності; активізувати самостійну

навчальну діяльність того, хто навчається, і ви�

кликати в нього відчуття задоволення від досяг�

нутого; нічого не вирішувати за того, хто нав�

чається, а лише підводити його до раціональних

рішень і добиватися від нього обов’язкового

здійснення ухвалених ним рішень.

Висновки. Пізнавальна самостійність форму�

ється у процесі інтеріоризації форм несамостій�

ної навчальної діяльності в умовах її спеціальної

організації, основною характеристикою якої

є надання тому, хто навчається, функції суб’єкта

управління власним учінням, власними пізна�

вальними діями та операціями, власними ког�

нітивними процесами. Конструювання змісту

і відповідно пізнавальних дій суб’єкта пізна�

вальної самостійної діяльності моделюється ще

в умовах несамостійної навчальної діяльності,

причому оволодіння суб’єктом цим змістом має

відбуватися шляхом сходження від абстрактно�

го до конкретного, що, у свою чергу, сприятиме

формуванню в нього позитивної внутрішньої

пізнавальної мотивації.

На базі викладеного концептуального підходу

до розуміння сутності й закономірностей форму�

вання пізнавальної самостійності як перспек�

тивні напрями наукового дослідження та прак�

тичного впровадження ми вбачаємо за можливе

розроблення системи діагностичного арсеналу

для експериментального вивчення компонентів

пізнавальної самостійності, розроблення на�

вчальних програм і навчально�методичних реко�

мендацій з різних дисциплін для різних освітніх

рівнів. 
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У статті аналізуються особливості гандика!
пізму та його місце в системі інших психологічних
понять, близьких за змістом. Розглядається спе!
цифіка формування та прояву гандикапізму, його
вплив на особливості побудови міжособистісних
стосунків, розвиток індивіда. 

Ключові слова: гандикап, гандикапізм, ксено�

фобія, упередженість, нетерпимість, інтолерант�

ність, стигматизація, тоукенізм.

В статье анализируются особенности ганди!
капизма и его место в системе других психологи!
ческих понятий, близких по смыслу. Рассматри!
вается специфика формирования и проявления
гандикапизма, его влияние на особенности пост!
роения межличностных отношений, развитие ин!
дивида. 

Ключевые слова: гандикап, гандикапизм,

ксенофобия, предубежденность, нетерпимость,

интолерантность, стигматизация, тоукенизм.

In the article the features of handicap and his place
in the system of other near on maintenance psycholog!
ical concepts are analyzing. It is examining the specif!
ic of forming and display of handicap, his influence on
the features of construction of interpersonality rela!
tions, development of individual.

Key words: handicap, handicaps, xenophobia,

prejudice, intolerance, intolerants, stigmatization,

tokenization.

Постановка проблеми. Актуальність соціально�

психологічних досліджень взаємозв’язку ганди�

капізму та ксенофобії зумовлена розміщенням

цих понять в одній площині психологічного

аналізу. На сьогоднішній день ці поняття не до�

сить ґрунтовно описані й досліджені в літера�

турі, існують різні погляди щодо їх співвідно�

шення, тому ця проблема потребує подальшого

ретельного наукового аналізу.

Виходячи з цього, метою статті є аналіз спе�

цифіки взаємозв’язку гандикапізму, ксенофобії

та інших понять, а також їх впливу на форму�

вання та розвиток особистості.

Теоретико;методологічними засадами дослі�

дження є наукові праці, присвячені психічному

розвитку та особливостям становлення осіб із

психофізичними вадами (Л. С. Виготський,

Л. І. Божович, В. С. Мухіна, І. В. Дубровіна,

М. І. Лісіна, Н. М. Толстих, А. М. Прихожан,

Г. О. Коряков); окремі положення реабіліта�

ційної педагогіки (І. Г. Єрмаков); концепції

життєтворчості (Л. В. Сохань) і психолого�пе�

дагогічної підтримки (О. С. Газман) та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. По�

няття гандикапу і гандикапізму в сучасній науці

практично не досліджено, що потребує його по�

дальшого вивчення й обґрунтування, оскільки

воно не дістало однозначного трактування в пра�

цях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зу�

стрічаються різні тлумачення «гандикапу» (англ.

handicap). Його трактують як перегони, спортивні

змагання, в яких більш слабким учасникам за�

для збільшення їхніх шансів на успіх надається

фора [1]; спосіб відображення лідерства на по�

передніх етапах в більш ранньому виходу на старт

на наступних етапах [3]. Ми ж розглядатимемо

це поняття з, власне, психологічної точки зору,

пояснюючи його як стан, при якому поєднання

фізичних, розумових, психологічних та соціаль�

них якостей ускладнює процес пристосування

людини, не надаючи їй змогу досягнути опти�

мального рівня розвитку й функціонування [5].

Слід відрізняти інвалідність — фізична або

психічна вада, що порушує функціонування ін�

дивідуума, від гандикапу — певного комплексу

соціальних і психологічних реакцій на цей стан.

На жаль, в літературі у багатьох випадках це роз�

різнення не враховується і два терміни вживають�

ся як взаємозамінні. Інвалідність не обов’язково

містить у собі гандикап. Два основні підходи до

концептуалізації гандикапу ілюструють склад�

ність перетворення інвалідності в це явище. Па�

нівним є підхід, що використовує поняття хворо�

би для пояснення індивідуальних розбіжностей

або відхилень, що характеризують інвалідність.

Інвалідність представляється негативною особ�

ливістю, яка віддаляє інваліда від «нормальних»

людей і вимагає таких медико�орієнтованих

втручань, як діагностика й лікування [5].

На сьогоднішній момент ця медична орієнта�

ція домінує у сфері охорони здоров’я й держав�

ній політиці. Іншими параметрами, важливими

для класифікації інвалідизуючих станів, є сту�

пінь тяжкості, а також визнання співіснування

цих станів [5].

Наступною галуззю, в якій гандикап знахо�

дить своє відображення у класифікаційній схемі,

є освітня, де ми стикаємось із поняттям освітньо�
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го гандикапу — стану, який негативно позна�

чається на шкільній успішності. Кожен із таких

станів порушує або обмежує функціонування

людини та потенційно загрожує її розвитку

й адаптації [5].

При альтернативному підході до концептуалі�

зації гандикапу він розглядається як соціальна

конструкція, а не як властивість, притаманна

інвалідові. Нетті Бартель і Семюель Гаскін так

формулюють сутність цього підходу: гандикап —

це соціальний стан, створений суспільством.

Фізичні або поведінкові особливості людини

стають гандикапом лише тією мірою, якою інші

люди або сама людина вважає їх небажаними.

Як результат такого соціального визначення ви�

никають характерні ставлення й стиль поведінки,

які послідовно дедалі більше й більше віддаляють

людину від нормального стилю життя й, з ча�

сом, переконують усіх в її справжній неповно�

цінності [5].

Таким чином, поняття «гандикап», з погляду

психології, це психологічний комплекс: індиві�

дуальне, внутрішнє сприйняття самого себе лю�

диною з особливими потребами. 

Р. Корсіні та А. Ауэрбах поняття «гандика�

пізм» тлумачать як забобони стосовно інвалідів

й осіб з певними відхиленнями від норми, тобто

воно стає, таким чином, різновидом расових

і гендерних забобонів, що існують у нашому су�

спільстві як у відкритих, індивідуальних й інс�

титуціональних, так й у прихованих формах [5].

Рух за громадянські права сприяв підвищенню

усвідомлення наявності цієї проблеми та відпо�

відальності суспільства за людей з особливими

потребами. Низка законодавчих і судових рі�

шень просунули нас у напрямку більш гуманних

і плюралістичних підходів до них. У межах низки

законів визначені зобов’язання держави — га�

ранта психологічного і фізичного благополуччя

інвалідів. Основу цього підходу становлять, зок�

рема, такі концепції й політичні стратегії, як

деінституціоналізація, інтеграція і нормалізація.

Деінституціоналізація являє собою стратегію

«переходу» інвалідів з інституціонального й сег�

регуючого середовища в здорове середовище із

забезпеченням задоволення їхніх специфічних

потреб у відкритому суспільстві. Це припускає

інтеграцію інвалідів у мінімально обмежуюче

середовище, що підвищує можливість їхнього

оптимального, нормалізованого розвитку [5].

На даному етапі нашого дослідження, ми де�

що інакше розглядаємо термін «гандикапізм».

Виходячи з постулату, що гандикапізм є зовніш�

нім (поведінковим) або внутрішнім (емоційно�

мотиваційним) проявом, ставленням особи до

«людей�інших», то це поняття радше є характе�

рологічною рисою особи: це індивідуально�

психологічна властивість людини, яка проявля�

ється в поведінці та у ставленні до інших людей.

Тобто, з огляду на індивідуальний прояв ганди�

капізму, — це риса характеру. З точки зору

суспільних (групових) проявів гандикапізму, то

ми погоджуємось із позицією Р. Корсіні та

А. Ауэрбаха щодо розгляду цього поняття як

соціальної установки, певних забобонів до лю�

дей з особливими потребами.

Проаналізувавши особливості гандикапу

і гандикапізму, ми вважаємо за необхідне про�

вести паралель між цими явищами та проявами

ксенофобії.

Ксенофобія (від гр. xenos — чужий + фобія) —

нав’язливий страх перед незнайомими особами;

негативне ставлення, зокрема недовіра і навіть

ненависть, до іноземців, іноземного, чужого.

Подібним до цього поняття є кайнофобія (гр.

kairos — новий + phobos — страх) — нав’язливий

страх (острах) стосовно нових об’єктів, ситу�

ацій, знайомств [6].

Поняття ксенофобії тісно пов’язується з по�

няттям нетерпимості або інтолерантності — це

неповага до звичок і переконань інших людей.

Прикладом тому є небажання однієї людини

дозволити діяти іншим людям за їхнім власним

розсудом або мати відмінну (іншу за поляр�

ністю) думку. «Нетерпимість» може передбачати

несправедливе ставлення до людей через їхні

релігійні вірування, статеві відмінності тощо.

«Нетерпимість» є однією з основ расизму, анти�

семітизму й дискримінації. Вона часто може

призводити до насильства [10]. 

У сучасному суспільстві ксенофобія поширю�

ється на дуже широке коло об’єктів, відповідно

до яких вирізняють такі її види:

1) расові й етнічні фобії (етнофобії), що перед�

бачають упередження й дискримінацію стосовно

осіб іншої раси або етнічної групи (наприклад,

білий і чорний расизм, антисемітизм, синофо�

бія — фобія стосовно китайців, та ін.); 

2) релігійні фобії, що визначають страх й упе�

редження стосовно прихильників різних релігій�

них орієнтацій (наприклад, ісламофобія, фо�

бії стосовно представників різних релігійних

культів); 

3) фобії стосовно груп, що різняться за соці�

альними, культурними, матеріальними і фізич�

ними ознаками. 

В останню групу входить широке коло со�

ціальних фобій, багато з яких давно перебувають

у сфері уваги вчених і тому одержали спеціальні

й уже добре відомі назви. Це, наприклад, мігран�

тофобія — упередження й дискримінація біжен�

ців, змушених переселенців, осіб, що шукають

притулок; сюди ж можна віднести і досліджува�

ний нами феномен гандикапізму — фобія (у со�

ціальному значенні даного терміна) й упереджен�

ня проти індивідів з фізичними обмеженнями
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(фізичні недоліки, каліцтва та ін.); ейджизм —

упередження й дискримінація, викликані віком

людини; сексизм — упередженість і дискри�

мінація на основі статевої приналежності та

ін. [11].

Аналізуючи механізми прояву гандикапізму

та ксенофобії, як одного з його видів, вчені

дійшли висновку, що соціальний порядок, який

визначає взаємини людей у нашому світі, поза

залежністю від різноманітних культурних зви�

чаїв і традицій, споконвіку задавався універ�

сальною психологічною альтернативою «ми —

вони». Результатом важкого виживання ставало

створення замкнутих «ми–груп» і насторожене

або вороже ставлення до чужих «вони–груп».

Прагнення людини ділити світ на «ми» й «во�

ни» — одна з базових особливостей людської

природи й центральний психологічний меха�

нізм ксенофобії [11]. 

Природа психологічних механізмів, які детер�

мінують гандикапізм і ксенофобії, досить склад�

на та досконало не вивчена, хоча впевнено можна

стверджувати про наявність генетичної складо�

вої цього явища. Зокрема, інстинктивність, егоїс�

тичність, індивідуальність, самоідентифікація.

Вороже ставлення до осіб, що сприймаються

як «чужі» аргументується концепцією соціаль�

ної ідентичності. За визначенням Е. Еріксона,

ідентичність — одна з найсуттєвіших характе�

ристик людини, без якої вона не може існувати

як свідома автономна особистість. Вона базу�

ється на відчутті тотожності самому собі і непе�

рервності свого існування в часі і просторі, а та�

кож на усвідомленні факту, що цю тотожність

і неперервність визначає оточення. Іден�

тичність пов’язана з образом «Я», з усвідомлен�

ням власної індивідуальності та неповторності

індивідуальних фізичних і психологічних рис

[12, с. 59].

Ідентичність — це базовий психологічний

конструкт, що відображує сутність людини. Іден�

тичність складається з емоцій, мотивів, знань,

цінностей, стереотипів, поведінкових схем,

норм і стандартів, а також несвідомих утворень.

Це концентрований згусток досвіду й нині жи�

вучих поколінь, і всього людства, заломлений

крізь призму власного існування в групі. У про�

цесі формування ідентичності індивід усвідом�

лює свою групову приналежність і свій статус

в суспільстві, безперервність свого існування

в системі поколінь і в контексті історії, приймає

певний спосіб життя й підпорядковується йому,

навчаючись співвідносити свою індивідуальність

із груповою системою цінностей і норм. Індивід

шукає «своє Я» і майже завжди знаходить його

в якій�небудь групі. Тому ідентичність це, з од�

ного боку, об’єднання, тотожність, спільність,

а з іншого боку — відділення, протиставлення,

конфронтація: Я та Інший, Ми й Вони [11].

Механізм «ми — вони» діє за рахунок інгрупо�

вого фаворитизму (від гр. favor — прихильність) —

це стратегія міжгрупової поведінки, базована на

тенденції позитивно сприймати свою групу

(інгрупу) на шкоду іншій (аутгрупі) [8].

Встановлення позитивного ставлення до своєї

групи відбувається і за відсутності об’єктивної

основи конфлікту між групами. Неминучість

внутрішньогрупового фаворитизму і міжгрупо�

вої дискримінації зумовлена потребою особис�

тості в позитивній соціальній ідентичності, не�

обхідній для підтримання позитивного образу

«Я» [7, с. 380]. 

Вихід за межі індивідуальних границь і гіпер�

трофоване прагнення людини ототожнити себе

винятково з однією групою приводить до фор�

мування групової гіперідентичності, для струк�

тури якої характерний виражений дисбаланс на

користь позитивного образу своєї групи. Це

припускає рух від природної переваги власної

групи за низкою параметрів до абсолютної пе�

реконаності в її перевазі над «чужими» групами.

Індивід, який має гіперідентичність, сприймає

світ як загрозливий і готовий до оборони. Голов�

ну погрозу своєї ідентичності він убачає в чу�

жинцях — тих, хто має іншу ідентичність. У разі

формування свідомості за гіперідентичним ти�

пом людина вже точно знає, від кого їй треба за�

хищати себе і свою групу. Цей шлях веде до роз�

витку ксенофобії та гандикапізму як соціально

небезпечного психологічного феномену [11].

На нашу думку, гандикапізм нерозривно по�

в’язаний зі стигматизацією.

Стигматизамція (від гр. Ετιγµα — ярлик,

клеймо) — таврування, нанесення стигми. Тер�

мін «стигматизація» може означати навішен�

ня (присвоєння) соціальних ярликів. У цьому

сенсі стигматизація — асоціація якої�небудь

якості (як правило, негативної) з конкретною

людиною або групою людей, хоча цей зв’язок

відсутній або не доведений. Стигматизація як

механізм є складовою частиною багатьох стерео�

типів [2].

Стигматизація може вести до дискримінації,

тобто до реальних дій, які обмежують права

якоїсь групи. Хоча в цивілізованих країнах явна

стигматизація і пов’язана з нею дискримінація

або заборонені законом, або засуджуються куль�

турою, практично будь�яке суспільство насиче�

но стигмами [2].

Стигматизації піддаються люди з певними

фізичними, психічними та соціальними особ�

ливостями, які відрізняють їх від більшості. Це

ті, хто говорить, одягається, виглядає, молиться

й думає інакше, ніж більшість інших людей. Ви�
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діляючи «інших» на підставі характерних ознак

та розбіжностей і відчужуючись від них, «нор�

мальні» у такий спосіб підтримують свою со�

ціальну ідентичність [11].

Існує також тісний зв’язок між гандикапізмом

і упередженням та дискримінацією. Терміни

«упередження» і «дискримінація» несуть у собі

різний зміст для більшості представників

суспільних наук. Перший означає володіння не�

гативними атитюдами певного типу відносно

членів специфічної групи або категорії, остан�

ній застосовується до негативних дій, спрямо�

ваних проти таких цільових об’єктів або жертв

упередження [9]. 

Якщо говорити конкретніше, фахівці в галузі

суспільних наук розглядають упередження як

володіння негативними атитюдами, що викли�

кають негативні або несприятливі оцінки осіб,

яким приписується членство в іншій групі. Упе�

реджені люди можуть стати жертвами помилок

у процесі переробки інформації відносно об’єктів

їхніх негативних почуттів: згодом такі люди по�

чинають думати про них певним чином й ефек�

тивно «відфільтровувати» або ігнорувати інфор�

мацію, що не узгоджується, або суперечить тому

переконанню, яке в них склалося [9]. 

Упередження як атитюд має потрійну приро�

ду: когнітивний, афективний і поведінковий

компоненти. Переконання й очікування інди�

відуума відносно конкретної групи становлять

когнітивний компонент такого негативного

атитюду. Люди, що мають упередження проти

певних груп, схильні відчувати сильні негативні

почуття, коли вони зіштовхуються, безпосеред�

ньо або опосередковано, з цими групами. При

цьому вступає в дію афективний компонент та�

кого негативного атитюду, пов’язаний із глибо�

кими негативними емоційними переживання�

ми, що супроводять когнітивні реакції відносно

об’єктів упередження. Поведінковий компонент

упередження викликав до себе найбільший

інтерес дослідників. У цьому випадку мова йде

про тенденції упереджених людей поводитися

негативним чином стосовно об’єктів їхніх упе�

реджень. Коли такі тенденції починають відкрито

проявлятися в поведінці, говорять про виник�

нення дискримінації [9].

Масштаби тієї соціальної проблеми, яку ста�

новлять упередження й дискримінація, привели

до виникнення нової термінології. Тоукенізмом

назвали форму м’якої дискримінації, що харак�

теризується тенденцією з боку частини упередже�

них людей зовні поводитися позитивним і запо�

біжним чином стосовно об’єктів їх упередження

у ситуаціях, коли така поведінка не вимагає від

них значних витрат. Тоукенізм може використо�

вуватися з метою раціоналізації поведінки, що

дискримінує, у ситуаціях, які мають високу со�

ціальну значущість [4].

Висновки. Хоча у сучасному суспільстві пану�

ють глобалізаційні тенденції, цінними для со�

ціуму залишаються індивідуальні культурно зу�

мовлені особливості кожної окремої особистості.

У цьому контексті особливої актуальності набу�

ває проблема гандикапізму зокрема, та ксенофо�

бії загалом, оскільки ці явища набули значного

поширення. Проаналізувавши низку наукових

джерел, ми виявили наявність взаємозв’язку

гандикапізму з такими поняттями, як упередже�

ність, нетерпимість, інтолерантність, стигмати�

зація, тоукенізм та іншими. Їх об’єднує негатив�

не ставлення до чогось чужого, незнайомого, до

людей, які мають певні відмінні риси, зокрема,

у разі гандикапізму, фізичні, розумові чи психо�

логічні якості, які відрізняють людину від

інших. Особливо яскраво гандикапізм прояв�

ляється при сприйнятті інвалідів, людей з обме�

женими можливостями. Людина у прагненні до

збереження добре знайомого їй образу світу

відокремлює себе від людей, які чимось від неї

відрізняються, проводячи між ними та собою

межу, та сприймає їх упереджено, не бажаючи

зрозуміти, що відмінні риси інваліда не роблять

його гіршим за інших. Поширення гандикапіз�

му розділяє суспільство, перешкоджаючи його

розвитку та розвитку кожної окремої особистос�

ті, що є його членом. Саме усвідомлення актуаль�

ності проблеми гандикапізму, привернення до

неї уваги суспільства є основою її профілактики

та подолання.

Перспективні напрями дослідження. Розв’я�

зання розглянутої проблеми вимагає подальших

комплексних досліджень, що може бути реалі�

зовано завдяки аналізу теоретико�методоло�

гічних аспектів стигматизації та інтолерантності

як основних механізмів формування гандикап�

них проявів; дослідження детермінант ганди�

капізму як ознаки індивідуально�психологічних

властивостей особистості; розроблення психо�

логічної системи нейтралізації проявів ганди�

капізму.
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Розглядаються зміни, що відбуваються у сен!
сорній і сенсомоторній сферах практично здорової
молодої людини під квантово!механічним впливом.
Зміни розглядаються з урахуванням індивідуаль!
ного профілю функціональної асиметрії людини.
Квантово!механічний вплив резонансної частоти
по�різному впливає на людей з різним профілем
асиметрії, змінює енергопотенціал, специфічну
працездатність. Подальші дослідження можуть
бути вельми цікавими і практично значущими. 

Ключові слова: сенсорні і сенсомоторні функ�

ції, квантово�механічний вплив, індивідуаль�

ний профіль функціональної асиметрії. 

Рассматриваются изменения, происходящие
в сенсорной и сенсомоторний сферах практически
здорового молодого человека под квантово!меха!
ническим влиянием. Изменения рассматриваются
с учетом индивидуального профиля функциональ!
ной асимметрии человека. Квантово!механическое
влияние резонансной частоты по!разному влияет
на людей с разным профилем асимметрии, изменя!
ет энергопотенциал, специфическую работоспо!
собность. Последующие исследования могут быть
весьма интересними и практически значимыми. 

Ключевые слова: сенсорные и сенсомотор�

ные функции, квантово�механическое воздей�

ствие, индивидуальный профиль функциональ�

ной асимметрии. 

Changes which take a place in sensory and to the
sensomotorniy sphere practically healthy young man
under kvantovo!mekhanik’s influence are examined.
Changes are examined taking into account the individ!
ual type of functional asymmetry of man. Kvantovo!
mekhanik’s influence of resonance frequency variously
influences on people with the different type of asymmetry,
changes energopotencial, specific capacity. Subsequent
researches can be very much interesnimi and practi!
cally meaningful. 

Key words: sensory and sensomotorni functions,

kvantovo�mekhanik’s influence, individual type of

functional asymmetry. 

Актуальність. Проблема асиметрії вже давно

набула міждисциплінарного характеру. Вона при�

вертає увагу психологів, невропатологів, гене�

тиків, фізіологів, психофізіологів та вчених ін�

ших галузей знань. Психологи зацікавилися цією

проблемою з погляду взаємозв’язку функціо�

нальних асиметрій головного мозку з особли�

востями психічного складу людини, його адап�

тивних можливостей [7], профпридатної до

певних видів діяльності [18], а також особливос�

тей виконання рухових дій [2; 5; 6; 10; 11]. 

У літературі є немало даних про те, що не

тільки нервово�психічна, а й рухова діяльність

неправоруких інша, ніж у правшей. Показано,

зокрема, що правші, лівші і амбідекстри характе�

ризуються різною вираженістю гальмівних про�

цесів. Тому може бути актуальними дослідження

впливу різних факторів, в тому числі квантово�

механичного впливу резонансної частоти на

людей із різним профілем функціональних аси�

метрій. 

Використаний метод квантово�механічного

впливу як електро�магнітне випромінювання

(ЕМВ) міліметрового діапазону хвиль нетепло�

вої інтенсивності характерний тим, що при про�

никненні в організм ці випромінювання на пев�

них (резонансних) частотах відіграють роль

інформаційних сигналів, здійснююче уп�

равління і регулювання активності біологічних

функцій, характерних для кожного конкретного

організму.

На сьогонішній день існує більше десятка най�

важливіший фактів, покладених в основу інфор�

маційної теорії резонансних частот, здійснюючих

управління і регулювання активності біоло�

гічних функцій, характерних для кожного конк�

ретного організму. Ось деякі факти, репрезенто�

вані Н. Д. Дев’ятковим із співавторами [1; 3].

Мінімальна потужність потоку, що опромі�

нює організм, необхідна для того, щоб викликати

значний біологічний ефект, нікчемно мала по�

рівняно з тепловою потужністю, що віддається

самим організмом у зовнішній простір. Кванто�

во�механічний вплив резонансних коливань не

може викликати яких�небудь порушень в ткани�

нах, оскільки кванти його енергії на два порядки

менші за енергію слабких (водневих) зв’язків.

Водночас потужність випромінювання, що

надходить ззовні, цілком достатня для формуван�

ня сигналів управління, енергія яких в будь�яких

інформаційних системах на декілька порядків
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менша за енергію системи загалом, визначуваною

потужністю виконавських органів або пристроїв.

Біологічна дія випромінювання не залежить

від його інтенсивності в широких межах. Такий

характер залежності дії від інтенсивності чинни�

ка, що діє, закономірний для інформаційних сис�

тем і визначається специфікою процесу управ�

ління. У разі енергетичних дій (ефект дії яких

визначається енергією) такий характер залежнос�

ті не зустрічається.

Використання ЕМВ резонансної частоти над�

звичайно перспективно не тільки у фізіології та

медицині, де реальною є нормалізація функціо�

нування органів і систем організму людини без�

медикаментозними засобами, але й у розвитку

психомоторної сфери, про що свідчать отримані

раніше [4; 10; 11] та описані далі результати на�

ших власних досліджень.

Метод квантово�механічного впливу (вико�

ристання електромагнітних випромінювань

вкрай високої частоти низької інтенсивності —

ЕМВ ВВЧ НІ) є прикладним аспектом унікаль�

ного феномену резонансного відновлення по�

рушень функціональних станів людини при дії

через біологічно активні точки (БАТ) електро�

магнітними полями міліметрового діапазону,

а відтак тому і подальші дослідження у цьому

напрямку видаються досить актуальними.

Об’єкт дослідження — сенсорні і сенсомо�

торні функції людей із різним індивідуальним

профілем функціональної асиметрії.

Предмет дослідження — зміни сенсорних

і сенсомоторних функцій людей із різним інди�

відуальним профілем функціональної асиметрії

під квантово�механічним впливом. 

Мета — дослідити зміни сенсорних і сенсомо�

торних функцій людей із різним індивідуальним

профілем функціональної асиметрії під кванто�

во�механічним впливом резонансної частоти. 

Завдання:
1. Визначити індивідуальний профіль функ�

ціональної асиметрії досліджуваних.

2. Вивчити можливі зміни сенсорних і сенсо�

моторних функцій під квантово�механічним

впливом резонансної частоти. 

3. Проаналізувати можливу залежність змін

сенсорних і сенсомоторних функцій від індиві�

дуального профілю функціональної асиметрії

людини.

Гіпотеза дослідження: передбачалось, що мо�

жуть бути залежними від індивідуального про�

філю функціональної асиметрії людини зміни її

сенсорних і сенсомоторних функцій під кванто�

во�механічним впливом, а саме:

а) стан нервово�м’язового апарату в динаміці

[15]; 

б) сприйняття і суб’єктивна оцінка просто�

рових признаків [17]; 

в) моделі операторської діяльності [4; 11];

г) сприйняття і суб’єктивна оцінка активних

м’язових зусиль.

Методи дослідження. Нині відомі кілька фе�

нотипічних ознак, які, з одного боку, прийнято

пов’язувати з функціональною асиметрією, а з ін�

шого — припускати їх спадкову природу. Це лево�

і праворукість, тип переплетення пальців, схре�

щування рук («поза Наполеона»), домінування

лівого або правого ока. 

Методика визначення провідного ока. Для ви�

значення провідного ока потрібен аркуш щіль�

ного паперу розміром 5 × 10 см з отвором 1 × 1 см

у центрі. Ви фіксуєте предмет, що розміщений на

відстані 2–3 м, дивлячись на нього через отвір

в аркуші паперу (аркуш слід тримати на відстані

30–40 см від ока). По черзі закрийте праве і ліве

ока. Провідним вважається те око, при закриван�

ні якого предмет зникає з поля зору, або те, яким

ви бачите предмет так само, як двома очима. 

Проба «переплетення пальців». Переплетіть

швидко, не думаючи, пальці. Повторите проце�

дуру кілька разів. Якщо зверху завжди виявля�

ється великий палець правої руки, то за даною

ознакою у вас переважає права рука. Якщо звер�

ху лягає великий палець лівої руки, то провідна

рука — ліва. 

Проба «схрещування рук», або «поза Наполео;
на». Якщо при схрещуванні рук права кисть ля�

гає першою на ліве передпліччя, виявляючись на

ньому зверху, а ліва розташовується під правим

передпліччям, значить, в даній пробі провідною

є права рука. 

Це проба А. Р. Лурія, але більше вона відома

під назвою «поза Наполеона» (рис. 1). При вико�

нанні цієї проби субдомінантна рука лягає на гру�

ди першої; домінантною вважається та, лікоть

якої розташований зверху (див. рис. 1). Зазви�

чай суб’єкт виявляє перевагу правого чи лівого

типу схрещування рук; пропозиція виконати

пробу в іншому порядку найчастіше викликає

утруднення, при цьому випробовувані відміча�

ють незвичайність пози й прагнуть повернутись

у початкове положення [18].

Права рука                                     Ліва рука

Рис. 1 — Проба А. Р. Лурія, яка більше відома під назвою
«поза Наполеона». 
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Організація досліджень. Як наголошувалось,

при описуванні методів дослідження у даній серії

обстежувані виконували тепінг�тест у двох ва�

ріантах: правою (як у першій серії досліджень)

і лівою рукою. Необхідно зауважити, що в другій

серії досліджень по відношенню до першої було

змінено час доби, в який здійснювався весь комп�

лекс обстеження, тому отримані результати слід

інтерпретувати за двома аспектами. По�перше,

в часовому аспекті, тобто по відношенню до ди�

наміки працездатності, що склалася, протягом

доби (робочого дня), в основі якої лежить мінли�

вість перебігу психічних і фізіологічних процесів

в організмі людини. Як показали наші досліджен�

ня динаміка працездатності достатньо варіатив�

на. Якщо в першій серії обстеження проводи�

лись о 15–17�й годині, коли працездатність була

істотно понижена (за суб’єктивними показника�

ми), то дослідження другої серії здійснювались

у діапазоні від 11.30 до 13.00 — час практично

обов’язковий в цей момент трудової діяльності.

Даний період часу також характерний зниженням

працездатності, проте значно меншим і з біль�

шою варіативностью в обстежуваних. 

По�друге, в даній серії розглядаються особ�

ливості сенсорних і сенсомоторних проявів

з урахуванням лише деяких сторін індивідуаль�

ного профілю функціональної асиметрії. 

Загалом зафіксовані такі результати тепінг�

тесту: показники частоти одиночних рухів знизи�

лися: правою рукою в середньому на 5,5 од.; лівою

рукою — в середньому на 8,2 од. Тут необхідно

зазначити, що повторне обстеження проводилося

через 4–10 хв після квантово�механічного впливу,

коли багато обстежуваних відмічали розслаблен�

ня, що цілком природно спричиняє зниження

стану нервово�м’язового апарату. Тому погіршен�

ня показників тепінг�тесту лише підтверджує

наявність розслаблення нервово�м’язового апа�

рату відразу після квантово�механічного впливу

[10–15]. Часовий аспект розглядуваного явища,

тобто тривалість такого розслаблення нервово�

м’язового апарату і наступне підвищення його

тонусу, як відомо, є основою при формуванні

моторних установок, що може становити безпе�

речний інтерес у подальших дослідженнях

[10–15]. 

Були піддані аналізу також результати тепінг�

тесту з урахуванням деяких особливостей інди�

відуального профілю функціональної асиметрії

[9; 10; 18]. Зокрема, враховувалися зміни в да�

ному тесті в осіб, які мають провідну функцію

кисті і руки. Доречно відмітити, що поєднання

кисть+ рука (правая+правая, ліва+ліва) зафік�

совані: правая+правая — у 13 осіб; ліва+ліва —

у 28 осіб. Недостатньою для статистично досто�

вірної обробки є кількість обстежуваних, що дає

змогу відзначити лише тенденцію в заданому

аспекті. 
Наступною в порядку обстеження вивчалася

точність сенсомоторного акту, яка полягала

у відтворенні п’яти ліній заданої величини (від

3 до 21 см). Причому в одному випадку обстежу�

ваним пропонувалося відміряти лінії вказаних

розмірів зліва�направо (достатньо звична дія),

у другому випадку пропонувалося навпаки —

справа�наліво. Результати зведені в табл. 1. 

Знов, як і в першій серії, найбільш значущі

результати були отримані при роботі з таблиця�

ми коректурної проби, що найповніше моделює

діяльність оператора. Був проаналізований ма�

теріал у зіставленні з аналогічним, отриманим

в першій серії досліджень. Окрім цього розгля�

нуті результати з урахуванням індивідуального

профілю функціональної асиметрії. Як було

описано раніше, визначалися провідні в парних

органах кисть, рука, око. Так, з 56 обстежених

в 62,5% провідною опинилася ліва кисть;

у 68,8% — ліва рука і також в 68,8% — праве око. 

Була зроблена спроба розглянути результати

використовуваної моделі операторської діяль�

ності з урахуванням індивідуального профілю

функціональної асиметрії. Зі всіх можливих

варіантів з індивідуальним профілем опинилися

26 обстежуваних. Зміни двох показників (індек�

су точності темпу і темпу виконання психомо�

торного акту) показані на рис. 2 і 3.

Результати обстеження за допомогою корек�

турної проби доводять, що вже один сеанс змі�

нює таки показники, як індекс точності і темп

виконання психомоторного акту. 

При загальному розгляді змін у проявах сен�

сомоторного акту (кистьова дінамометрія —

100% і 50% зусилля правою і лівою рукою) не
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Особли;
вості

відтво;
рення

Відрізки, см

до квантово;механічного впливу після квантово;механічного впливу

Відрізки, см Відрізки, см

3 5 8 13 21 3 5 8 13 21

Зліва�

направо
3,14±0,07 5,06±0,10 7,95±0,21 12,14±0,40 20,60±0,50 3,21±0,09 5,11±0,15 8,08±0,21 12,82±0,43 20,90±0,42

Справа�

наліво
3,23±0,12 5,06±0,18 7,72±0,19 12,07±0,39 20,50±0,59 3,15±0,13 5,05±0,16 8,02±0,23 12,49±0,36 21,01±0,39

Таблиця 1 — Результати відтворення просторових ознак сенсомоторного акту



наголошується на скільки�небудь цікавих резуль�

татах. За умови проявити 50% від максимально�

го зусилля обстежувані фактично проявили: 

— до дії правою рукою — 61,1%, а лівою —

58,2%; 

— після дії правої рукою — 58,4%, а лівою —

58,3%. 

Спостерігається лише тенденція до точності

зусиль правою рукою.

Проте результати даного сенсомоторного акту,

розглянуті з урахуванням особливостей індиві�

дуального профілю функціональної асиметрії,

більш значущі. Для аналізу до двох груп були

віднесені особи з провідною кистю: правою

(26 осіб) і лівою (30 осіб). Інші особливості аси�

метрії в даному випадку не враховувалися. 

Виявлено, що особи з провідною правою

кистю здатні проявити істотно більше макси�

мальне зусилля як правою кистю (середнє зна�

чення 45,5 кг), так і лівою (42,2 кг). Особи

з провідною лівою кистю проявили макси�

мальні зусилля відповідно 39,3 і 38,5 кг. Після

15�хвилинної дії ЕМВ ВВЧ НІ (права кисть,

точка «хе�гу») показники максимального зусил�

ля в осіб із провідною правою кистю не зміни�

лися (45,8 і 42,2 кг), тоді як у осіб із провідною

лівою рукою спостерігається збільшення сили

правої кисті (до 42,0 кг), але зменшення сили

лівої (до 37,8 кг). Спостерігався випадок, коли

обстежуваний К�ов з провідною лівою кистю

проявив максимальне зусилля правою кистю

після дії на 13 кг (!). До речі, цей обстежуваний

висловив думку, що ЕМВ «не чинить на нього

істотного впливу внаслідок спадковості: батьки

працюють водіями тролейбуса, тобто в умовах

підвищеного електромагнітного поля». 

Висновки. На завершення необхідно зазна�

чити, що дані дослідження підтверджують поло�

ження про те, що результати дії ЕМВ багато

в чому залежать від функціонального стану лю�

дини, яка піддається розглядуваній процедурі. Це

вказує на те, що треба шукати точніший час дії

(протягом дня для практично здорової людини)

відповідно до динаміки працездатності. Перс�

пективним видається вивчення відстроченого

(за часом і т. п.) і кумулятивного (кількість доз

залежно від функціонального стану) ефектів. 

Відмічено, що особи із різним (за деякими

проявами) індивідуальним профілем функціо�

нальної асиметрії по�різному реагують на дію

ЕМВ. У подальших дослідженнях інтерес до да�

ної проблеми безперечний, зокрема, йдеться про

реакції «перенавченого лівші», працівників різ�

них професій, профілактичні заходи та ін. 

Перспективи подальшого розвитку напрямку до;
сліджень. На наш погляд, дослідження щодо

застосування квантово�механічного впливу ре�

зонансної частоти є вельми перспективним. До�

слідження мають бути спрямовані на викорис�

тання вказаної методики не тільки в якості

одноразового сеансу, а як курс (8–10 сеансів).

При цьому задіювати біологічно активні точки,

які адекватні меті дослідження. 

Є сенс привернути до досліджень більшу кіль�

кість людей із різними варіантами індивідуально�

го профілю функціональної асиметрії і ретельніше

проводити попереднє обстеження функціональ�

ного стану учасників експериментальної части�

ни, спираючись на один з основних принципів

квантово�механічного впливу: різний функціо�

нальний стан організму у момент дії може при�

вести до різних результатів.
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Рис. 1 — Типологічна крива зміни індексу точності 
до ;;;;;; і після ;;;;;; квантово;механічного впливу

Рис. 2 — Типологічна крива показника темпу виконання
психомоторного акту до ;;;;;; і після ;;;;;; квантово;
механічного впливу
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У статті наведено результати теоретичного
вивчення компетентності як прояву людського ка!
піталу. Визначено головні характеристики компе!
тентності та особливості її формування шляхом
актуалізування компетенцій. Вказано особливос!
ті компетенцій.

Ключові слова: компетентність, компетенція,

людський капітал

В статье представлены результаты теорети!
ческого исследования компетентности как проявле!
ния человеческого капитала. Определены основные
характеристики компетентности и особенности
ее формирования с помощью актуализации компе!
тенций. Указаны особенности компетенций.

Ключевые слова: компетентность, компетен�

ция, человеческий капитал

In article a represented results of theoretical research
of competition as the display of human capital. The
define characteristics of competition and particular he
forming with way actualization competitionalis. Show
his particularly.

Key words: competition, human capital, and com�

petitionalis.

Постановка проблеми. Компетентність є од�

нією з головних характеристик непересічної,

самодостатньої, успішної особистості. 

Для осіб, які здійснюють саморозвиток, психо�

логів, керівників становить інтерес можливість

формувати та визначати компетентність. Тому

важливо охарактеризувати компетентність через

її складові та умови розвитку. На нашу думку,

здійснити таку характеристику можливо, якщо

визначити: 1) особливості зв’язку компетентнос�

ті та здібностей, 2) особливості наукової семан�

тики понять «компетентність» і «компетенція»,

3) психологічну властивість особистості, яка

інтеґрує компетентність.

Мета дослідження полягає у визначенні на

теоретичному рівні психологічних особливос�

тей феномену компетентності. Вважаємо, що

компетентність є дискримінантою, а не компо�

нентою компетенцій, здібностей, людського

капіталу.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. У пра�

цях зарубіжних і вітчизняних дослідників доклад�

но висвітлено характеристики компетентності.

Зокрема, В. Бочелюк та В. Зарицька навели такі

дані щодо життєвої компетентності особистості:

життєву компетентність визначають як здат�

ність застосовувати знання, уміння, набутий

досвід відповідно до життєвої ситуації, а також

вдосконалювати, поглиблювати знання, вміння

та досвід; це здатність до безперервного навчання

і самовдосконалення. Розвиток життєвой ком�

петентності відбувається успішно за умови здат�

ності особистості чітко визначати мету і страте�

гію життєвого шляху, вибудовувати перспективу

кожного вікового періоду свого життя та опано�

вувати життєво важливі (ключові) компетенції

в основних сферах життя — пізнавальній, моти�

ваційній, емоційно�вольовій, сфері спілкування

і поведінки, сфері самоставлення, сфері про�

фільного спрямування. Важливим показником

життєвої компетентності є вміння особистості

долати життєві кризи, найскладнішими серед

яких є криза нереалізованості, криза спустоше�

ності, криза безперспективності. На думку Г. Ха�

лаш, компетентність характеризує здатність

особистості до самореалізації через уміння ко�

мунікувати, базоване на довірі та цінностях.

Водночас Ж. Перре визначає компетентність як

сукупність навичок й умінь, що допомагають лю�

дині опановувати нові ситуації (за В. Бочелюк,

В. Зарицька [1, с. 117]). А. Бішоф та К. Бішоф

вважають, що компетентність є тим, що людина

вважає своїми сильними сторонами (відповідно

слабкі сторони — це некомпетентність). Цікаво,

що дослідники пропонують перелік «характерис�

тик поведінки, що можуть допомогти людині

визначити її сильні сторони». Автори наводять

перелік сфер прояву компетентності особистості:

індивідуальність, професіоналізм, ефективність

здійснення продажів, соціальна поведінка та

керівницькі здібності [2, с. 18]. Співзвучними до

сфер компетентності, вказаних Бішофами, до�

слідником особливостей мотивації Р. Нірмайєром

визначено такі: «1) професійна компетентність —

здібності та знання, що стосуються виконаної

роботи, 2) компетентність у розв’язанні проб�

лем — здатність швидко розробляти план дій

у суперечливих питаннях, 3) соціальна компе�

тентність: здатність грамотно діяти у складних
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ситуаціях, 4) мотиви та установки — індивідуaль�

ні властивості, що допомагають досягти мети

(наприклад, здатність витримувати значні на�

вантаження, почуття відповідальності або віра

у власні сили)» [3, с. 49–51].

Аналіз літературних джерел надав змогу ви�

значити такі характеристики по�різному компе�

тентних людей. Характеристики життєво ком!
петентної особистості: досягла життєвого

успіху, реалізувала себе, її поради є цінними та

реалістичними, вміє розв’язувати проблеми, вміє

використовувати свій життєвий досвід, мудра.

Характеристики психологічно компетентної
особистості: адекватно оцінює власні здібності,

можливості, рівень домагань; вміє обирати

ефективний для себе спосіб поведінки у певній

ситуації; вміє регулювати свої емоційні стани,

самостійно долати критичні життєві ситуації.

Характеристики комунікативно компетентної
особистості: вміє орієнтуватись у соціальних си�

туаціях, вміє правильно визначати особистісні

особливості та емоційні стани оточуючих, вміє

обирати й реалізовувати ефективні способи взає�

модії з оточуючими, володіє соціальною інтуї�

цією та рефлексією [4]. Характеристики інте!
лектуально компетентної особистості: властиві

різноманітність знань (багато різних знань про

різне), гнучкість знань (зв’язки між окремим

елементами знання можуть швидко змінюватись

під впливом об’єктивних факторів), швидкість

артикуляції знань (оперативність та швидкий

доступ до знання), володіє не лише декларова�

ним знанням (знанням про те, «що»), але й проце�

дурним знанням (про те, «як»), а також знанням

про власне знання [5, с. 61]. Характеристики

емоційно компетентної особистості: володіє емо�

ційною обізнаністю та емпатією, вміє керувати

своїми емоціями, здійснювати самомотивування

та розпізнавати емоції інших людей [6]. Харак�

теристики рефлексивно компетентної особис!
тості: має уявлення про психологічні детермі�

нанти активності оточуючих, а також уявлення

власного образу «Я», здатна інтроспективно

відслідковувати процес своєї інтелектульної

діяльності [7, с. 49–50].

Зарубіжні дослідники зауважили, що компе�

тентність особистості випускника школи визна�

чають ключові компетенції. Ключовими компе�

тенціями вважаються такі, які у сукупності

дають особистості змогу свідомо і раціонально

будувати своє життя та досягати бажаних успі�

хів. До ключових компетенцій належать: уміння

навчатись (використовувати знання для розв’я�

зання життєвих проблем, самостійно поповнюва�

ти та вдосконалювати свої знання), здійснювати

пошук інформації (узагальнювати та ранжувати

дані, робити висновки), міркувати (уміння дума�

ти, критично ставитись до інформації, мати осо�

бистісну думку та обстоювати її у дискусіях, адек�

ватно оцінювати стан свого здоров’я), співпра�

цювати (уміння приймати рішення, працювати

у групі, розв’язувати конфліктні ситуації, до�

мовлятися), братись за справу (уміти організо�

вувати свою роботу та відповідати за неї, робити

свій внесок в успішну роботу групи), адаптува�

тись до різних умов (бути гнучким у поведінці,

використовувати різні способи спілкування, бу�

ти здатним переборювати труднощі) [8, с. 123;

125–126]. К. Роджерс і Д.Фрейберг навели та�

кий перелік ключових властивостей випускника

школи: любить вчитись, ясно мислить, здатний

до глибоких почуттів, поміркований у вчинках,

здатний співпрацювати з іншими людьми, здат�

ний самостійно розв’язувти проблеми, поважає

інші культури, володіє основними навичками

[9, с. 61].

В Україні основними (ключовими) компе�

тенціями визнано ті, що сформульовані В. Циба

[10, с. 182]: «здатність до свідомого визначення

напряму свого розвитку, відповідальне ставлен�

ня особистості до життя, уміння будувати життя

за власним проектом, культура життя (міра гума�

нізму, відповідність стилю життя загальнолюдсь�

ким цінностям, нормам), уміння користуватися

особистим соціальним досвідом, знання спосо�

бів спілкування та поведінкової саморегуляції,

набуття навичок саморегуляції, здатність дола�

ти труднощі, уміння розв’язувати повсякденні

проблеми, внутрішні душевні кризи, здатність

оптимістично сприймати життя».

А. Хуторським визначно такі прикладні нав�

чальні компетенції: 1) ціннісно�смислова (світо�

гляд, ціннісні орієнтації, усвідомлення напрямів

самовизначення); 2) загальнокультурна (пізнан�

ня і досвід діяльності у царині національої та за�

гальнолюдської культури, духовно�моральні ос�

нови життя людини, культурологічні основи

сімейних, соціальних явищ і традицій, роль науки

і релігії у житті людини); 3) навчально�пізна�

вальна (планування, рефлексія, самооцінка);

4) інформаційна (пошук, аналіз, відбір та пере�

творення інформації, володіння сучасними

інформаційними технологіям); 5) комунікатив�

на (знання мов, способів взаємодії з оточуючи�

ми, навички роботи у групі, володіння різними

соціальними ролями); 6) особистісного самов�

досконалення (знання і застосування способів

духовного, фізичного та інтелектуального само�

розвитку, емоційна саморегуляція, турбота про

власне здоров’я) [11, с. 64].

Основний матеріал та результати дослідження.
Аналітичний огляд наукової літератури з пробле�

ми компетеннтності виявив, що зарубіжні дослід�

ники характеризують компетентність у контексті

очікуваного результату навчання, а вітчиз�

няні дослідники концептуалізують поняття
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«компетентність» і «компетенція» на рівні

«життєва компетентність». 

Такі висновки надали нам підстав визначити

компетентність, як: інтеґральну якість особис�

тості; здатність особистості успішно розв’язувати

проблемні ситуації, що виявляється як смисло�

вий зв’язок знань і цінностей людини, та зумовле�

на здібностями людини, її інтересом до діяльності

та вмінням ефективно взаємодіяти з оточуючими.

Логічно вважати, що компетентність утво�

рюється компетенціями.

На підставі даних джерел [12] і [13] ми визна�

чили компетенцію як особливості здібностей,

мотивації та особистісних властивостей людини,

що є небхідними для її продуктивної навчальної

та професійної діяльності. Вимоги до прояву

компетенції окреслюються колом питань обі�

знаності та відповідальності людини. 

Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на

відмінностях компетенцій і здібностей (табл. 1).

З метою їх порівняння ми послуговувались таким

визначенням здібностей: здібності — індивідуаль�

но�психологічні властивості особистості, що ха�

рактеризують ступінь успішності за виконання

певної діяльності або оволодіння нею [14, с. 124].

Вважємо, що актуалізування відповідних

компетенцій надає змогу сформувати певну

компентність. У табл. 2 наведено дані, що уна�

очнюють нашу думку про те, які компетенції

є головним у формуванні відповідних видів ком�

петентності.

Результати теоретичного аналізу особливос�

тей компетенцій і здібностей, а також відповід�

ностей компетенцій і компетентностей надають

нам підстави обґрунтовано сформулювати такий

висновок: 1) поняття «компетентність» характе�

ризує здатність особистості до продуктивної

й ефективної діяльності, існують різні види

компетентностей, 2) компетенції є конструктом

різних видів компетентностей; відрізняються

від здібностей головно тим, що виявляються як

коло обізнаності та відповідальності людини та

визначаються за результатом діяльності.

Здійснений нами контент�аналіз переліків ха�

рактеристик компетентності людини виявив, що

головними серед них є: 1) здатність застосовува�

ти знання, уміння і досвід, 2) уміння успішно та

самосітйно розв’язувати проблеми та долати жит�

тєві кризи, 3) професіоналізм, 4) індивідуальність,

що охоплює індивідуальні властивості, які до�

помагають досягти мети, 5) здатність ефективно

діяти за складних соціальних ситуацій.

Визначені характеристики, на нашу думку, ві�

дображають основний зміст людського капіталу. 

Людським капіталом називають накопичені

знання, уміння, майстерність, якими володіє

людина, що вона їх здобула завдяки загальній та

спеціальній освіті і професійному досвіду. У вузь�

кому розумінні однією з форм людського капі�

талу є освіта. Людським цей капітал називають

тому, що освіта стає складовою людини, а капіта�

лом називають через те, що він становить дже�

рело її майбутніх заробітків і задоволення своїх

потреб. У широкому розумінні людський капітал

створюється шляхом інвестицій (довгострокових

вкладень капіталу) в людину, що складаються

з витрат на освіту, підготовку кадрів на підпри�

ємстві, на охорону здоров’я, медичний і соціаль�

ний захист. Люди володіють трьома видами

капіталу: перший — інтелектуальний — це знан�

ня, уміння, досвід; його формують і збагачують

навчання і книги. Другий — більш важливий —

психологічний — це впевненість, оптимізм,

надія. Для його нарощування потрібно: а) ви�

значити чіткі цілі, б) мати періодичний досвід

успіху з тим, щоб можна було порівняти і визна�

чити, чи добре те, що зроблено; в) позитивна

оцінка іншими зробленої роботи. Третій — ще

більш важливий капітал — соціальний — це сис�

тема віри у свою компанію, у свою діяльність,

у те, що їхня праця (праця людей і компанії за�

галом) має сенс. Така система віри забезпечує

довгострокову успішність [15]. Т. Шульц та

Д. Мінцер вважають, що людський капітал — це

запас знань, навичок та мотивації, що є в кож�

ної людини. У людському капіталі визначають
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Критерій порівняння Особливості компетенцій Особливості здібностей

Природа феномену Мотиваційна Диспозиціна

Особливості вияву Диференційовані (спеціальні) Спеціальні та загальні

Особливості формування Конкурентна перевага суб’єкта компетенцій,

що може бути сформована за допомогою тре�

нінгу 

Зумовлені задатками, сприятливістю соціаль�

ного середовища та мотивацією суб’єкта здіб�

ностей

Соціальний контекст Соціально бажані та є соціальною вимогою

до певних видів діяльності

Розвиток залежить від сприятливого соціаль�

ного середовища, можуть бути як затребува�

ними, так і не затребуваними соціально

Локалізація Критерій відбору на посаду Критерій диференціації рівня научуваності

Форма прояву Коло обізнаності та відповідальності Передумова для успішності діяльності

Особливості визначення За результатом діяльності У процесі діяльності

Ефект актуалізування Утворють інтеґративну якість — компетентність Виявляються як спеціальні та загальні

Таблиця 1 — Порівняльний аналіз особливостей компетенцій і здібностей



низку компонентів. Так, Г. Беккер виокремлює

в людському капіталі капітал освіти (знання за�

гальні та спеціальні), капітал доров’я, капітал

професійної підготовки (кваліфікація, навички,

практичний досвід), капітал міграції, а також

володіння економічно значущою інформацією та

мотивацією до економічної діяльності. Водночас

І. Ільїнський пропонує виокремлювати в людсь�

кому капіталі освіту, здоров’я та загальну куль�

туру. А на думку В. Марцинкевича, в людському

капіталі слід виокремлювати активність, відпові�

дальність, чесність, комунікабельність особис�

тості. Головна особливість людського капіталу,

як зазначив А. Корицький, полягає в тому, що він

втілений в людині і не може бути проданим або

переданим у спадок, як матеріальні цінності [16].

Таблиця 2 — Теоретична відповідність компетенцій та
компетентностей

* Самомотивування — самостійне визначення мети і за�

собів її досягнення (це авт. визначення).

** За результатами авторського дослідження складових

загальної компетентності

Вважаємо, що компетентність є змістом і за�

собом поповнення людського капіталу, саме тому

їхні ключові характеристики є спільними. Вод�

ночас, компетентність є формою прояву людсь�

кого капіталу у практичній діяльності людини.

Висновки. Компетентність і компетенції є ди�

скримінантами відносно людського капіталу.

Компетентність та здібності змістовно пов’язані

поняттям «компетенція». Компетентність — це

інтеґральна якість особистості; здатність особис�

тості успішно розв’язувати проблемні ситуації,

що проявляється як смисловий зв’язок знань

і цінностей людини; вона зумовлена здібностями

людини, її інтересом до діяльності та вмінням

ефективно взаємодіяти з оточуючими. Компетен�

ція — це особливості здібностей, мотивації та

особистісних властивостей людини, що є необ�

хідними для її продуктивної навчальної та про�

фесійної діяльності. Вимоги до прояву компе�

тенції окреслюються колом питань обізнаності

та відповідальності людини. 

1. Комепетентність доцільно позиціонувати

як прояв людського капіталу особистості в її

практичній діяльності. Компетентність можна

сформувати, актуалізуючи відповідні компе�

тенції. Встановлення такої відповідності є важ�

ливим для здійснення ефективного навчання.

У практичній роботі психолога інформація що�

до особливостей компетенцій і здібностей є не�

обхідною для коректного апелювання до психо�

логічних ресурсів особистості. Ймовірно, що

компетентність є проявом зрілості особистості

у професійному контексті.
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Ключові навчальні компетенції Вид компетентності

Навчально�пізнавальна Інтелектуальна

Самомотивування* Емоційна

Особистісного самовдоскона�

лення

Психологічна

Комунікативна Комунікативна

Ціннісно�смислова Рефлексивна 

Інформаційна Загальна (професійна)**

Загальнокультурна Життєва



У статті автор здійснює спробу теоретичного
аналізу психологічних аспектів ксенофобії в умовах
сучасного суспільства. Зроблено акцент на роз!
гляді ксенофобії саме як соціально!психологічному
явища. Визначено основний підхід у психічній
адаптації особистості. 

Ключові слова: гармонійний розвиток, етно�

функціональний підхід, інстинктивна ксенофо�

бія, ідеологічна ксенофобія. 

В статье сделана попытка проанализировать
психологические аспекты ксенофобии в условиях
современного общества. Внимание акцентирует!
ся на ксенофобии именно как социально!психоло!
гического явления. Определен основной подход
в психической адаптации личности.

Ключевые слова: гармоничное развитие, этно�

функциональний подход, инстинктивная ксе�

нофобия, идеологическая ксенофобия.

In the article author make attempts a theoretical
analysis of the psychological aspects of xenophobia in
contemporary society. The emphasis is on considera!
tion of xenophobia as a social and psychological phe!
nomenon. Defined / selected main approach in mental
adaptation.

Key words: harmonious development, etnofunc�

tional approach, instinctive xenophobia, ideological

xenophobia.

Постановка проблеми. Провідне місце у стало�

му розвитку державотворчих процесів в Україні

належить гармонізації суспільного життя, гро�

мадській злагоді, збалансованому розвитку між�

етнічних стосунків. Однак сучасний етап розвит�

ку людства характеризується великою кількістю

негативно забарвленої інформації, локальними

військовими конфліктами, відчуттям тривоги,

невпевненості у завтрашньому дні, підвищення

темпу суспільних змін у світі тощо. Людина стає

носієм постійного стресового напруження.

У зв’язку з цим чималого значення набуває пи�

тання психічної адаптації людини в усіх сферах

її існування. Одним із важливих факторів який

сприяє або ускладнює цей процес, є етнічний

(А. Сукосолов, M. Hannan, F. Nielsen та ін.). 

Етнічний фактор стає одним з основних

у процесі інтенсифікації глобалізації сучасного

світу. Аналіз етнопсихологічних вивчень показав,

що адаптація системи життєдіяльності людини до

зміни тих чи інших етнічних умов переважно по�

в’язана з депресивними проявами — як ознаками

його психічної дезадаптації (А. Александровський,

Н. Лебедєва, S. Bochner та ін.). О. Сухарєв, роз�

криваючи етнофункціональний підхід психічної

адаптації людини, зазначив, що в теоретичному

узагальненні елементи психіки розглядаються

з точки зору їх етнічної функції [3, с. 74].

Отже, етнічна складова психіки в сучасному

світі виходить на одне з основних місць у соціо�

генезі індивіда (див. табл. 1). 
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Вікова
періодизація

Гармонійний розвиток особистості Дисгармонійний розвиток особистості

Ранній вік Формування базової довіри до світу Дефіцит емоційного спілкування призводить до зни�

ження психічного розвитку

Дошкільний
вік

Розвиток основних психологічних можливостей, іні�

ціативність, включення в колектив, прийняття себе

як одиницю спільноти

Пасивність, невпевненість, відчуття провини, со�

ціальна дисфункція при спілкуванні, взаємодії

Молодший
шкільний вік

Віра в свої сили, впевненість, співчуття, мораль�

ність, просоціальність, соціальна компетентність

Неповноцінність, відчай, втрата інтересу до навчан�

ня, підвищена тривожність, жорстокість

Підлітковий
вік

Освоєння нових способів соціальної взаємодії, роз�

виток самосвідомості, розширення меж свого буття

Негативізм, шукає винних в оточуючих, упередже�

ність, деструктивна агресивна поведінки, соціальна

ненависть

Юнацький
вік

Відчуття близькості, єднання, співробітництва, пос�

тійний особистісний розвиток, терпимість, толе�

рантність

Ізоляція, безпричинна агресивність, обмеженість

світогляду, проекція недоліків на інших, соціальна

ізоляція

Таблиця 1 — Розвиток соціогенезу індивіду



Становлення людини як особистості відбува�

ється шляхом гармонійного поєднання особис�

тісного розвитку та самоствердження в соціумі.

Особистісний розвиток, як процес, що триває

впродовж усього життя, змінюючись тільки за

напрямом, характером, інтенсивністю та якіс�

тю, забезпечує можливість різних форм самост�

вердження на всіх стадіях самостановлення

(Б. Ананьєв, Е. Еріксон, О. Запорожець та ін.)

[8, с. 5].

Розглядаючи самоствердження, як стійке праг�

нення людини до високої оцінки і самооцінки

своєї особистості, що спонукає її до активної

діяльності і поведінки, важливо відмітити вплив

етносередовища на цей розвиток [6, с. 315]. До�

мінування самоствердження у поведінці людини

створює особливу власну направленість діяль�

ності, що підпорядкована реалізації самоутвер�

дження індивіда в групі, є характерною ознакою

технократичного суспільства, що відображаєть�

ся на психологічних проявах особистості. 

Задоволення цієї потреби відбувається по�різ�

ному: в результаті підвищення дієвої активності

і досягнення вагомих результатів в якійсь діяль�

ності або лише імітацією досягнень, коли суб’єкт

прагне виявити себе такою людиною, якою во�

лів би бути, хоч насправді таким не є [6, с. 315].

Інший шлях веде до дисгармонійного розвитку

особистості, під час якого обмеженість світогля�

ду провокує підвищену тривожність, яка в по�

єднанні з етнічною неприязню й урбанізацією

може призвести до ксенофобії як деструктивно�

го явища сучасного суспільства.

Отже, понятійний аналіз дає підстави ствер�

джувати, що ксенофобію можна розглядати

як прояв соціальної компетентності в процесі
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Термін Визначення Зв’язок з іншими науками

1 Ксенофобія Ксенофобія — це стан, що виявляється у нав’яз�

ливому страху або неприязні стосовно чужинців чи

просто чогось незнайомого, чужоземного, або бо�

язнь, острах перед чужоземцями та ненависть до них.

Ксенофобія виявляється у відповідних соціаль�

них установках суб’єкта, забобонах і упередженнях,

соціальних стереотипах, а також у його світогляді

в цілому

У політології суть ксенофобії розглядається

через розмежовування двох аспектів: її біо�

логічного коріння і культурного оформлення

неприязні до «чужого», яке в різні часи здійс�

нювалося та здійснюється по�різному.

У соціології цей термін визначають як рівень

соціальної дистанції до певної групи.

У філософії феномен ксенофобії визначаєть�

ся як загрозлива хвороба сучасного суспільного

життя та прояв неконтрольованих інстинктів,

тобто культурної деградації людини

2 Етнофобія Етнофобія — це упереджене, вороже ставлення

до представника певного етносу

У політології термін «ксенофобія» викорис�

товують переважно у вигляді етнофобії. У соціо�

логії визначають лише рівень етнофобій, а не

власне ксенофобії

3 Етноцент�

ризм

Етноцентризм передбачає віддання переваги спосо�

бу життя власної групи над способ життя іншої групи

Термін «етноцентризм» широко використо�

вується в сучасній соціології, етнології, етно�

психології

4 Внутрішньо�

груповий

фаворитизм

Внутрішньогруповий фаворитизм — тенденція

сприяння членам своєї групи на противагу інтере�

сам таким іншої групи

При визначенні причин конфліктів цей тер�

мін використовується в конфліктології та етно�

психології

5 Дискримі�

нація

Дискримінація — будь�яка відмінність, виняток,

обмеження або перевага, що заперечує чи зменшує

рівень здійснення прав і можливостей

Терміном «дискримінація» у політології виз�

начається будь�які обмеження особистості

6 Толерант�

ність

Толерантність — це інтегральна характеристика

індивіда, яка визначається здатністю в проблемних

і кризових ситуаціях активно взаємодіяти із зовнішнім

середовищем з метою відновлення своєї нервово�пси�

хічної рівноваги, успішної адаптації, недопущення

конфронтації та розвитку позитивних взаємовідно�

син із собою та з навколишнім світом

У політології толерантність, по суті, є проя�

вом політичної культури громадянина.

У філософії толерантність переважно розг�

лядається на тлі загальної стратегії, що спрямо�

вана на раціональне подолання зіткнення під

час конфлікту

7 Інтолерант�

ність

Інтолерантність проявляється в ізоляції та неприй�

нятті людей з причин їхніх віросповідання, сексуаль�

ної орієнтації, стилю одягу тощо

Інтолерантність в політології та філософії

використовується як синонім ксенофобії

Таблиця 2 — Порівняльна таблиця понять явища ксенофобії



розвитку особистості, вираження якої можливо

визначити як стан неприйняття.

Метою статті є узагальнення наявних теоретич�

них і емпіричних досліджень, вивчення соціаль�

но�психологічних аспектів ксенофобії в Україні. 

Для досягнення мети дослідження нами ви�

сувалися такі завдання:

1. Дослідити теоретичні основи психологіч�

ного аспекту явища ксенофобії.

2. На підставі аналізу визначити основні

функціональні особливості розвитку ксенофоб�

них станів індивіда.

Враховуючи етимологію терміна ксенофобії,

його прийнято сприймати як страх стосовно чу�

жих людей або чужого взагалі. Також це може

бути відразою, неприязню, неприйняттям тощо

[2]. Однак ксенофобія — це не тільки страх пе�

ред «чужими», а й ще реакція на потенційну

зустріч з такими «чужими» або ворожість, нена�

висть до осіб іншої віри, культури, національ�

ності, до іноземців чи просто незнайомих.

Тим часом ксенофобія залишається дуже роз�

митим поняттям і має досить обмежені аналітич�

ні можливості (D. Canetti�Nisim, E. Pedhazur,

2003) [2]. Це поєднується з використанням при

дослідженні схожих або одних і тих самих явищ

таких термінів, як етнічна інтолерантність, етно�

центризм, дискримінація, міжетнічний конф�

лікт тощо (І. Кон, 2008) [2] (табл. 2).

Далі спинимось власне на теоретичному ана�

лізі загальних закономірностей генезису ксено�

фобії, який виявляється у двох аспектах, а саме:

— пробудження архаїчних інстинктів (інсти�

нктивна ксенофобія);

— систематизація соціальних фобій, суспіль�

них криз та інстинктів (ідеологічна ксенофо�

бія) [4].

Так, інстинктивна (расова) ксенофобія — це

той самий базальний страх, який допомагає лю�

дині жити безпечно. Однак коли цей страх пере�

ходить у несвідомий соціальний рефлекс, це

називається ксенофобією. Вона характеризу�

ється підвищеною нервовою збудженістю (збуд�

ливістю), вмиканням соціальних захисних ме�

ханізмів та спробами витіснення страху до

«чужих» шляхом персоніфікації об’єкта три�

вожності. 

Ідеологічна (соціальна) ксенофобія — це пе�

рехід індивідуальних базальних емоцій на рівень

ідей. Тобто ксенофобія стає психологічним інст�

рументом маніпуляцій певних осіб, що здійсню�

ється завдяки об’єднанню спільною ідеєю. Це

може бути певний спільний образ «ворога» (гру�

па, нація, політична партія тощо), акумулюван�

ня ненависті до якого надає можливість контро�

лювати суспільною свідомістю. 

В основі ідеологічної ксенофобії лежить інс�

тинктивна ксенофобія. Однак остання визна�

чається лише біологічними інстинктами і при

усуненні агресивності «чужий» може стати «сво�

їм». А в ідеологічній ксенофобії архаїчні інстинк�

ти підживлюються ідеєю спільного ворога певни�

ми особами заради досягнення своїх особливих

цілей. Всесвітня економічна криза, зниження

рівня життя та посилення міграційних процесів

лише сприяють створенню «потрібного образу

ворога» у свідомості.

Узагалі «чужими» можуть вважатися предс�

тавники будь�яких соціальних груп або катего�

рій, які сприймаються людиною як відмінні від

її соціальної групи, до якої відбувається її відне�

сення в конкретний момент. Тому формами ксе�

нофобії також можна вважати, наприклад, го�

мофобію чи ісламофобію. Але найчастіше під

ксенофобією розуміють різні етнофобії, що «де�

термінують упередженість та дискримінацію про�

ти осіб, які належать до іншої раси або етнічної

групи» (Г. Солдатова, 2006), та споріднене до

них негативне сприйняття іммігрантів (мігран�

тофобію) [2]. 

Ксенофобія як соціально�психологічне яви�

ще виникає при взаємодії соціального середо�

вища, особистості та групи. Для прояву стану

ксенофобії характерним є поєднання негатив�

них установок, актуалізації захисних інстинктів,

та загальносуспільних криз. Пошук шляху вихо�

ду зі стану тривожності підкріплюється психо�

логічною маніпуляцією у виборі «чужого».

Об’єктами ксенофобії можуть бути як конк�

ретні групи — представники чужої релігії, раси,

нації, держави тощо, так і взагалі всі «чужі»

(«узагальнений Чужий») (І. Кон, 2008) [2].

Суб’єктами ксенофобії найчастіше стають

молоді люди. За даними соціологічного дослі�

дження «Толерантність як шлях до Європи»

(2008), 37,49% молоді вважає, що проживання

людей інших національностей та інших поглядів

в їхньому місті робить життя цікавим і насиче�

ним. Водночас життєдіяльність поряд із предс�

тавниками «інших» є такою, що насторожує ба�

гатьох опитаних. Так, 65,23% молоді вбачають

небезпеку своєму спокою в сусідстві з ромами,

20,95% — з афроамериканцями. Невдоволення

в співжитті поруч із неформалами виявили

37,15% респондентів, 39,41% — з особами не�

традиційної сексуальної орієнтації. Виняткову

увагу в даному соціологічному дослідженні при�

вертає те, що 63,8% опитаних констатували

факт наявності в Україні ксенофобії та расової

нетерпимості [7].

Особливо демонстративно це спостерігаємо

в юнацькому віці, коли розвиток особистості

характеризується інтенсивною соціалізацією,

становленням інтелектуальної системи, розвит�

ком вищих психічних функцій (В. Чайка,

А. Гройсман, В. Стоногіна та ін.) [8, с. 9]. 
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Розвиток особистості може передбачати існу�

вання відхилень і порушень, які пов’язані із про�

явами соціальної дезадаптації чи соціальної

некомпетентності. Фрустрації, постійні стреси,

нервово�психічні навантаження — реалії нашо�

го сьогодення, які позначається і на студентах.

Фактором перешкоди особистісного розвитку

(Г. Олпорт, К. Хорні, З. Фрейд, К. Юнг та інші)

студентів виступає тривожність.

Підвищена тривожність особистості як носія

соціальної ролі — студента є результатом дисгар�

монійного розвитку. Цьому сприяє також замк�

нутість індивіда, що вказує на проблеми в роз�

витку особистості, а саме на процес психічної

дезадаптації.

Для дисгармонійної особистості характерні

різні порушення емоційної, пізнавальної, пове�

дінкової та моральної сфер: безпричинні страхи,

невмотивована агресивність та ін. Такі порушення

можуть зумовлювати гіперкомпенсації, неадек�

ватні самооцінки і рівень домагань [1, с. 926].

Це відповідно призводить до ксенофобних реак�

цій. Адже індивід намагається компенсувати

власні свідомі чи підсвідомі недоліки шляхом

приписування їх «іншим», тим, хто відрізняєть�

ся за певними зовнішніми або внутрішніми

ознаками.

Трансляція проявів особистості у способі жит�

тя, в образі соціального буття, було розглянуто

М. Варієм [1, с. 215]. Так, при дисгармонійному

розвитку особистість стверджує себе саме в не�

гативних нормах і цінностях, які є в людській

культурі.

При дисгармонійному розвитку особистості

в індивідів виникає потреба виправдати свої

особливості, і тоді вони починають перетворю�

вати «вади у доброчинності». У цих випадках

«неузгодженість» між свідомістю і поведінкою

залишається: у таких дітей постійно виникають

конфлікти з оточуючим світом, сумніви і почуття

незадоволеності, пов’язані з удаваною недооцін�

кою їхньої особистості. Інші діти продовжують

засвоювати моральні цінності, що, перебуваю�

чи у конфлікті з особливостями їхньої особис�

тості, спричинюють у них постійний внутрішній

розлад і з собою. В результаті з дітей із нездо�

ланним афектом формуються особистості, які

завжди перебувають не в злагоді з навколиш�

німи, з собою і мають багато негативних рис ха�

рактеру [1, с. 926].

У студентському віці такі особи є найбільш

схильними до участі в об’єднаннях деструктив�

них субкультур та радикальних національних

партій, що стає способом їх самовираження. Ві�

кова психологія молоді характеризується не�

зрілістю мислення, пошуками власного місця

у світі, безвідповідальністю дій, конституюванням

своєї соціокультурної «території», що сприяє

стану фрустрації й акумулює намагання відок�

ремлення від усіх «інших», «чужих», начебто во�

рожих. 

Сучасна молодь виражає егоцентричну спря�

мованість, а відтак дуже категорично розподіляє

соціальне оточення на «своїх» і «чужих». Основ�

ною детермінантою конструювання цих відно�

син у студентському середовищі виступає етнічна

приналежність, котра, з одного боку, сприяє внут�

рішній згуртованості групи, а з іншого, у випад�

ку неповаги до «іншості», зумовлює небезпеку

протиставлення її представникам «чужих». 

Вибір символу ворожості (ненависті) зумов�

лений, з одного боку, власною приналежністю

суб’єкта та характером його виховання в ди�

тинстві, коли формуються основні соціальні ус�

тановки та стереотипи, а з іншого — ситуатив�

ними факторами, включаючи пропаганду [5].

Студентський вік сенситивний до основних

суспільних процесів. А тому саме молодь най�

легше піддається психологічним маніпулюван�

ням за допомогою створення уявного штучного

образу «ворога». Пошук спільного об’єкта воро�

жості деіндивідуалізує та створює ефект підміни

власних бажань загальними, не завжди своїми.

Це відповідно надає можливість використання

студентів як легкого інструменту досягнення осо�

бистих цілей певними політичними силами. Дану

реальність ми можемо прослідкувати на при�

кладі як власної держави, так і сусідньої. Майже

завжди і скрізь представники цієї соціальної

групи виступають як організована сила, здатна

не тільки ставити, а й здійснювати соціально�

політичні перетворення.

Отже, вивчаючи аналіз психологічних ас�

пектів явища ксенофобії, доходимо висновку,

що ксенофобія прогресує (розвивається) на всіх

етапах дисгармонійного розвитку особистості.

Усвідомлення причин вибору об’єкта ненависті

та неприязні до «чужих» — складова гармо�

нійного розвитку особистості. Особливістю

ксенофобії як соціально�психологічного явища

є поєднання архаїчних інстинктів, соціальних

фобій та реакції особистості на суспільні кризи.

Використовуючи етнофункціональний підхід

психічної адаптації індивіда, можна визначити

зміст і методи навчання та виховання толерант�

ності, а також розробляти концепції та методи

профілактики ксенофобії в студентському сере�

довищі. 
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Представлено авторський опитувальник само!
оціночного типу, який надає змогу оцінити стра!
тегіальне поле психолога. Проаналізовано резуль!
тати проведеного дослідження, згідно з якими
визначаються переваги студентів!психологів
і практичних психологів у виборі основних стра!
тегій професійної діяльності.

Ключові слова: особистісні стратегії профе�

сійної діяльності психолога, стратегіальне поле

студента�психолога.

Представлен авторский опросник самооценоч!
ного типа позволяет дать оценку стратегиально!
го поля психолога. Проанализированы результаты
проведенного исследования, согласно которым оп!
ределяются предпочтения студентов!психологов
и практических психологов в выборе определенных
стратегий профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: личностные стратегии про�

фессиональной деятельности психолога; стра�

тегиальное поле психолога.

Presented authorial self!appraisal type question!
naire, which allows to give the estimation of psycholo!
gist strategy area. In article analysed the results of the
conducted research, according to which the preferences
of students!psychologists and practical psychologists
are determined in the choice of professional activity
strategies. 

Key words: strategy activity of the psychologist,

psychologist strategy area. 

Актуальність. Наразі сучасні зарубіжні й віт�

чизняні вчені відмічають у своїх працях важливі

фактори професіоналізму в огалузі психології,

якими виступають, зокрема, рівень індивідуаль�

ної зрілості та готовності до професійної діяль�

ності, відповідність сфери, яка обирається для

реалізації професійної діяльності, індивідуально�

психологічним властивостям молодих людей.

Щодо підготовки майбутніх психологів до осо�

бистісної діяльності, то зазначається, що вона

не може проходити у вузькому річищі виключно

професійної тематики. Для психолога більше,

ніж для спеціаліста будь�якої іншої галузі, важ�

ливо вміло поєднувати цілі та цінності особистого

життя з професійними, оскільки його діяльність

перебуває в царині психологічних проблем лю�

дини. Як зазначає Н. С. Пряжников: «Професій�

на діяльність розуміється нами як одна з найваж�

ливіших умов реалізації та розвитку найкращих

творчих можливостей людини. При цьому про�

фесія «психолог» відкриває для цього особливі

можливості і перспективи і не використати їх —

це найвищий прояв безглуздя» [1]. 

Бачення себе як майбутнього професіонала

є показником зв’язку особистості з суспільством.

Саме професія в більшості випадків вводить лю�

дину в те чи інше соціальне коло, визначає її міс�

це проживання, умови життя й роботи і часто

спрямовує її інтереси та подальший розвиток. 

Нагадаємо також позицію Н. В. Чепелєвої,

яка акцентує увагу на тому, що «існуюча система

підготовки практичного психолога орієнтована

передусім на опанування студентами певної

системи теоретичних знань, формування спе�

ціальних умінь і технік. Однак специфіка про�

фесії психолога полягає в тому, що провідним

інструментом його роботи, крім тестів і спеціаль�

них психологічних методик, є сама особистість

фахівця: самооцінка, цінності; образ себе та

оточуючих, сформовані раніше особистісні

конструкти тощо» [2, с. 17]. 

Пропонуючи систему організації підготовки

практикуючого психолога, яка включає три рів�

ні (світоглядний, професійний і особистісний),

вчена говорить про те, що метою особистісного

рівня є формування в студента професійно зна�

чущих якостей особистості, гуманістичної спря�

мованості, «діалогічності» як центрального її

компонента, здатності до професійної іден�

тифікації [3].

Із позицій індивідуального підходу в процесі

професійної підготовки спеціалістів�психологів

необхідно допомагати студентам осягти своє по�

кликання, стати на шлях пізнання та вдоскона�

лення своїх здібностей, набути якостей, важливих

для майбутньої діяльності. Вибір сфери спеціалі�

зації у професійній діяльності та майбутній на�

прямок самореалізації, безперечно, тісно пов’я�

зані з проблемою наявності у свідомості молодої

людини певної стратегії, яка вибудовує й підпо�

рядковує собі всі основні цілі та життєві задуми.

Маючи на увазі діяльність психолога, яка 

з�поміж людинознавчих професій чи не найтіс�

ніше пов’язана з особистістю, зауважимо, що

для майбутнього спеціаліста важливо не лише
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мати глибокі і ґрунтовні знання про людей, але

й уміти співвідносити отримане у навчанні абст�

рактне, теоретичне знання з кожною конкрет�

ною особистістю, індивідуальністю, з якою йому

доводиться працювати. Щодо цього доцільно на�

вести міркування Є. О. Климова: «…особистість

не побачиш, не торкнеш і не поведеш за руку.

Особистість — складне, цілісне утворення, при�

чому особливе — функціональне. Властивості

особистості доводиться подумки уявляти як де�

що ціле, та ще й зрозуміти це ціле, оперувати йо�

го складовими, оцінювати їх, вигадувати, про�

ектувати ті якості і властивості, які є найбільш

важливими» [4, с. 6–7]. 

Оскільки одним із найважливіших показ�

ників професіоналізму психолога виступає його

стратегія професійної діяльності, спинимось на

визначенні цього поняття. Аналізуючи погляди

цілої низки сучасних вчених�психологів, зокрема

О. С. Романової, В. О. Моляко, В. Н. Непопало�

ва, Л. О. Орбан�Лембрик та ін., можна зазначи�

ти, що стратегія професійної діяльності — це

цілеспрямоване формування індивідуального

стилю, який є важливою складовою особистісної

стратегії діяльності і зумовлюється психофізіо�

логічними й особистісними факторами, тобто ви�

значається системою особистісних властивос�

тей. На сучасному етапі розвитку різних галузей

психології здійснюється особливо інтенсивне

формування особистісного стилю діяльності. 

У цьому контексті доцільно також згадати

про поняття «індивідуальний стиль діяльності»,

введене Е. А. Климовим у психологію праці, яке

визначає індивідуальний стиль діяльності як

стійку індивідуально�специфічну систему пси�

хологічних засобів, прийомів, навичок, методів,

способів виконання тієї чи іншої діяльності.

Індивідуальний стиль діяльності надає змогу

людям з різними індивідуально�типологічними

особливостями нервової системи, з різною струк�

турою здібностей, темпераменту, характеру до�

сягати однакової ефективності при виконанні

однієї і тієї самої діяльності різними способами,

компенсуючи при цьому індивідуальні особли�

вості, що перешкоджають досягненню успіху [5]. 

Поряд із цим Л. В. Сохань відмічає, що залеж�

но від того, за якою моделлю живе особистість,

які техніки використовує в процесі проектування

і здійснення свого життя, вона може бути віднесе�

на до одного з таких трьох типів: стратег, тактик,

ситуативіст. Кожен із цих типів має свої позитивні

і негативні риси. Однак дослідження, зокрема

проведені у межах біографічного методу, пока�

зали, що люди з масштабними задумами, тобто

ті, хто належить до психологічного типу «стра�

тег», відповідальніше ставляться до свого мину�

лого й майбутнього, до життя загалом, швидше

і точніше знаходять своє покликання [6].

Отже, враховуючи все вищеозначене та ґрун�

туючись на позиціях учених�психологів, можна

сформувати визначення поняття особистісної
стратегії діяльності, яке визначається нами як

підхід до організації процесу своєї трудової

діяльності, а поняття стратегіального поля перед�

бачає суто індивідуальний стиль у постановці

цілей, вирішення як життєвих так і професійних

проблем, загалом усього, що стосується життєво�

го світу кожної окремої особистості. Таким чи�

ном, особистісна стратегія діяльності та страте�

гіальне поле психолога будується, ґрунтуючись

на властивих його особистості характерологіч�

них якостях та системі ціннісних орієнтирів. 

Тим часом, попри широке представлення

розглядуваної теми в сучасній психологічній

літературі, практичний аспект цієї проблеми за�

лишається недостатньо розробленим. Відкритим

залишається таке питання, як особливості сфор�

мованості основних стратегій професійної ді�

яльності у студента�психолога та практичного

психолога. Зробити акцент на особливостях

стратегіального поля означених груп, охарактери�

зувати деякі аспекти професійних стратегій

діяльності, які притаманні саме для них, зали�

шається складним завданням. Наявний діагнос�

тичний інструментарій не дає можливості дослі�

дити й оцінити домінуючі стратегії професійної

діяльності практичного психолога.

Із викладеного вище випливає предмет нашо;
го дослідження — специфіка психодіагностич�

ного інструментарію, який дає змогу дослідити

особливості домінуючих стратегій професійної

діяльності практикуючого психолога та рівень їх

сформованості.

Мета опитувальника — визначити домінуючі

стратегії професійної діяльності (стратегіальне

поле або стратегіальний набір) практикуючого

психолога та рівень їх сформованості. Призначен;
ня опитувальника: оперативне оцінювання стра�

тегіального поля спеціаліста — психолога.

Завдання опитувальника
1. Дослідити особистісні вибори�переваги

стратегічної діяльності психолога.

2. Визначити рівні сформованості стратегій

професійної діяльності психолога.

3. Сформувати стратегіальне поле ефектив�

ної діяльності психолога.

4. Визначити основні напрямки професійного

саморозвитку особистості спеціаліста�психолога. 

Процедура дослідження. Опитувальник до�

пускає індивідуальне і групове дослідження без

обмеження часу. Він побудований на базі методи�

ки суб’єктивного шкалування та самооцінюван�

ня, яка досліджує систему значень, категоріальну

будову свідомості й особистісного досвіду лю�

дини. Методика шкалування — це оцінювання

тих чи інших об’єктів за ступенем вираженості
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в них якості, котра задана словесною, числовою

або графічною шкалою.

Опитувальник ґрунтований на системній

класифікації основних стратегій діяльності пси�

хологів і має багатофункціональне використан�

ня для підвищення ефективності діяльності

психологів. Автор розглядає 44 основні стратегії

професійної діяльності психолога, які об’єднанні

у чотири основні групи: 1) теоретико�орієнтацій�

ні: класичні (психоаналітична, біхевіористична,

гуманістична, психодраматична, психосинте�

тична, арттерапевтична, гештальттерапевтична,

символдраматична, еклектична) та сучасні

(соціальної терапії, творчої діяльності, активного

соціально�психологічного навчання, життєвого

саморуху, аксіопсихологічна, лінгвістична, фор�

мування життєвої перспективи, екофасиліта�

тивна, рольової терапії, генетично�орієнтована,

духовно�орієнтована); 2) парадигмальні (розвитку

психологічної культури, самовдосконалення,

профілактична, просвітницька, діагностична,

експертна, прогностична, дослідницька, розви�

вальна, реабілітаційна, корекційна, терапевтична,

консультативна); 3) організаційно�методичні

(репродуктивна, продуктивна, творча, універ�

сальна, інтуїтивна); 4) технологічні (мотивуван�

ня, розуміння, впливу, продуктивних змін,

взаємодії, контрольно�оцінна).

Для його розроблення була використана зап�

ропонована В. В. Рибалко [7] тривимірна пси�

хологічна структура властивостей особистості,

зокрема її діяльнісний вимір. Було визначено,

що структура стратегії діяльності практичного

психолога містить такі компоненти: потребово�

мотиваційний, інформаційно�пізнавальний, ці�

леутворюючий, операційно�результативний та

емоційно�почуттєвий. Для визначення показника

кожного з означених компонентів в опитуваль�

нику було представлено одне з п’яти тверджень.

Відповідно, він дає змогу виявити орієнтації спе�

ціаліста�психолога на визначені (окремі) стра�

тегії професійної діяльності, а також виявляє

ступінь вираженості та переваги щодо основних

стратегій у професійній діяльності психолога.

Оригінальна методика містить п’ять твер�

джень, досліджуваний має оцінити за семибаль�

ною шкалою ступінь прояву показників осо�

бистісної компетентності кожної стратегії

професійної діяльності. 

Інструкція. З метою поліпшення якості про�

фесійної підготовки майбутніх психологів до тру�

дової діяльності просимо Вас заповнити даний

опитувальник. Ознайомтесь, будь ласка, із спис�

ком (фіксованим за № 44) основних стратегій

професійної діяльності психолога, які згруповані

у чотири великі групи: теоретично�орієнтацій�

ні, парадигмальні, організаційно�методичні та

технологічні стратегії. Вам пропонуються п’ять

тверджень, що стосуються Вашої професійної

діяльності. Використовуючи запропоновану се�

мибальну шкалу, визначте варіант відповіді для

кожної запропонованої стратегії і поставте

відповідні цифри у таблицю. 

Твердження:

І. У своїй професійній діяльності я викорис�

товую запропоновану стратегію…

ІІ. Рівень моєї компетентності у використанні

запропонованої стратегії визначається як…

ІІІ. Мені важливо вміти застосовувати (во�

лодіти) запропоновану(ою) стратегію(єю) у про�

фесійній діяльності…

ІV. Запропонована стратегія діяльності близь�

ка моїм професійним уподобанням (приваблює

мене)…

V. Я вважаю, що доцільність цілеспрямова�

ного формування в майбутніх психологів запро�

понованої стратегії діяльності можна визначи�

ти як… 

Що більша сума балів показників сформова�

ності тієї чи іншої стратегії, то більшого значення

психолог надає саме цій стратегії професійної

діяльності, і саме вона є домінуючою і бажаною

при вирішенні трудових завдань.

Характеристика вибірки. У дослідженні взяло

участь 300 осіб, з них 150 студентів�психологів

V курсу навчання у ВНЗ та 150 практикуючих

спеціалістів� психологів. 

Отримані результати. Використання авторсько�

го опитувальника для визначення ступеня прояву

та переваг щодо основних стратегій у професій�

ній діяльності психолога надав нам можливість

отримати результати, що викладені далі.

Отже, за показниками переважаючих виборів
стратегій діяльності було виявлено, що на 1�ше

місце і практичні психологи (40%), і студенти

(33%) ставлять парадигмальні стратегії професій�

ної діяльності. Однак, якщо практичні психологи

обирають серед них на перші місця діагностич�

ну і консультаційну, то студенти — консульта�

ційну, самовдосконалення та діагностичну. 

На 2�ге місце обидві групи досліджуваних оби�

рають технологічні стратегії, віддаючи при цьо�

му перевагу стратегії розуміння. На 3�тє місце

обидві групи досліджуваних обирають органі�

заційно�методичні стратегії. На 4�те місце — те�

оретично�орієнтаційні класичні, при цьому і сту�

денти, і практичні психологи віддають перевагу

арттерапевтичній стратегії. На 5�те місце став�

лять теоретично�орієнтаійні сучасні стратегії,

причому якщо студенти обирають стратегію

формування життєвої перспективи Є. І. Голова�

хи та О. О. Кроніка, то практичні психологи —

стратегію активного соціально�психологічного

навчання Т. С. Яценко. 

Представлений опитувальник надав також

змогу визначити показники самооцінювання
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компетентності використання стратегій діяль!
ності. Так, за показниками переважаючих ви�

борів стратегій діяльності було виявлено, що на

1�ше місце і практичні психологи (35%), і сту�

денти (32%) ставлять парадигмальні стратегії

професійної діяльності. Хоча практичні психо�

логи відмічають ще й технологічні стратегії. Од�

нак, якщо студенти обирають стратегію самов�

досконалення та діагностичну, то практичні

психологи — діагностичну, просвітницьку і про�

філактичну. Обрані стратегії характерні для на�

вчальної діяльності студентів, які продовжують

самовдосконалюватись й опрацьовують психо�

діагностичні техніки, тоді як практичні психо�

логи, окрім діагностичної, вважають себе більш

компетентними у просвітницькій і профілактич�

ній діяльності, активно реалізовуючи її у ході

роботи. На 2�ге місце група студентів знову оби�

рає технологічні стратегії, тоді як практичні

психологи — організаційно�методичні. На 3�тє

місце група студентів обирає організаційно�ме�

тодичні, а практичні психологи — теоретико�

орієнтаційні класичні. На 4�те місце група сту�

дентів обирає теоретико�орієнтаційні класичні

стратегії, а практичні психологи — теоретико�орі�

єнтаційні сучасні. На 5�те місце група студентів

обирає теоретико�орієнтаційні сучасні стратегії.

Проведене дослідження надало можливість

отримати також показники самооцінювання зас!
тосування стратегій діяльності. Отже, студенти

ставлять на 1�ше місце парадигмальні стратегії

діяльності (33%), тоді як практичні психологи

знову ж обирають крім парадигмальних (31%),

ще й технологічні стратегії (30%) професійної

діяльності. На 2�ге місце студенти ставлять тех�

нологічні стратегії діяльності, тоді як практичні

психологи — організаційно�методичні. На 3�тє

місце студенти ставлять організаційно�методич�

ні, тоді як практичні психологи — теоретико�

орієнтаційні класичні стратегії. На 4�те місце

студенти ставлять теоретико�орієнтаційні кла�

сичні стратегії, тоді як практичні психологи —

теоретико�орієнтаційні сучасні. На останнє

місце студенти ставлять теоретико�орієнтаційні

сучасні стратегії.

Отже, студентам�психологам доречно було

б бути краще обізнаними й уміти володіти такими

стратегіями діяльності, як теоретико�орієнта�

ційні (вітчизняні та сучасні). Отримані резуль�

тати цікаві через те, що у класичних ВНЗ нав�

чальна програма якраз передбачає насамперед

ознайомлення й оволодіння навичками цих стра�

тегій діяльності, на що спрямований цілий пе�

релік навчальних предметів.

Нами також були визначені показники важ!
ливості оволодіння стратегіями діяльності. Тож,

студенти ставлять на 1�ше місце парадигмальні

стратегії діяльності (39%), тоді як практичні пси�

хологи знову ж обирають окрім парадигмальних

(28%), ще й технологічні стратегії (33%) професій�

ної діяльності, вважаючи саме їх найбільш зна�

чущими. На 2�ге місце студенти ставлять техно�

логічні стратегії діяльності, тоді як практичні

психологи — організаційно�методичні. На 3�тє

місце студенти ставлять організаційно�методич�

ні, тоді як практичні психологи — теоретико�

орієнтаційні класичні стратегії. На 4�те місце

студенти ставлять теоретико�орієнтаційні класич�

ні стратегії, тоді як практичні психологи — тео�

ретико�орієнтаційні сучасні. На 5�те місце сту�

денти ставлять теоретико�орієнтаційні сучасні

стратегії.

Отже, логічно, що низько оцінюючи себе в обі�

знаності теоретико�орієнтаційних стратегій

професійної діяльності, студенти�майбутні пси�

хологи надають особливого значення оволо�

дінню ними.

Проведене опитування надало нам змогу ви�

значити показники важливості формування різних
стратегій професійної діяльності у ВНЗ. Отже,

обидві групи досліджуваних обрали на 1�ше місце

парадигмальні стратегії професійної діяльності,

причому студенти вважають більш значущою

профілактичну стратегію (40%), тоді як практичні

психологи — діагностичну (36%) та консуль�

таційну (38%). На 2�ге місце студенти обирають

технологічні стратегії, тоді як практичні психо�

логи — технологічні й організаційно�методичні.

На 3�тє місце студенти обирають організаційно�

методичні. На 4�те місце студенти обирають тео�

ретико�орієнтаційні сучасні стратегії, а практич�

ні психологи — класичні. На 5�те місце студенти

обирають теоретико�орієнтаційні класичні стра�

тегії, а практичні психологи — сучасні.

Представлені результати демонструють важ�

ливість для навчання студентів�психологів пси�

хопрофілактичної стратегії професійної діяль�

ності, тоді як практичні психологи віддають

перевагу психодіагностичній і консультативній,

очевидно частіше стикаючись саме з ними у ході

особистої професійної діяльності.

Проведене дослідження надало нам також

можливість окреслити стратегіальне поле студен�

та�психолога та практичного психолога (табл. 1). 

Результати дослідження показали, що опти�

мального рівня сформованості (рейтинговий бал

у межах від 5 до 7 балів) не досягла жодна стра�

тегія діяльності психолога. До стратегіального

поля діяльності студентів�психологів і практич�

них психологів увійшли особистісні стратегії,

які досягнули достатнього рівня сформованості,

тобто їх рейтинговий бал визначено в межах від

3 до 4,9 бала. Оскільки у студентів�психологів

на достатньому рівні сформовані тільки шість

парадигмальних та 1 технологічна стратегія, до

стратегіального поля діяльності ми включили
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також ті стратегії, які мають недостатній рівень

сформованості (рейтинговий нижче 3 балів), але

набрали найвищі рейтингові показники, тобто

є в зоні найближчого професійного розвитку. 

Висновки. Представлений психодіагностич�

ний опитувальник сомооцінного типу надав нам

можливість отримати показники переважаючих

виборів стратегій діяльності студентів�психо�

логів і практикуючих психологів (парадигмальні

стратегії), самооцінювання компетентності ви�

користання стратегій діяльності (парадигмальні

стратегії), показники самооцінювання застосу�

вання стратегій діяльності (студенти�психологи

обирають парадигмальні стратегії, практичні

психологи — парадигмальні й технологічні), по�

казники важливості оволодіння стратегіями

діяльності (студенти�психологи обирають пара�

дигмальні стратегії, практичні психологи — пара�

дигмальні й технологічні) та показники важли�

вості формування різних стратегій професійної

діяльності у ВНЗ (парадигмальні стратегії про�

фесійної діяльності, причому студенти вважають

більш значущою профілактичну стратегію, тоді

як практичні психологи — діагностичну й кон�

сультаційну). Отримані результати також скла�

ли основу для формування індивідуального

стратегіального поля спеціаліста�психолога.
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»Таблиця 1 — Порівняння переважаючих виборів стратегій професійної діяльності студентів;психологів і практичних

психологів

Стратегічні групи
Стратегіальне поле

Студенти;психологи Практичні психологи

Теоретико�орієн�

таційні класичні

Арттерапевтична (рейтинг 2,8)

Гуманістична (р. 2,6)

Психоаналітична (р. 2,5)

Арттерапевтична (рейтинг 3,4)

Гуманістична (р. 3,2)

Психоаналітична (р. 3,1)

Гештальттерапевтична (р. 3)

Теоретико�орієн�

таційні сучасні

Формування життєвої перспективи (р. 2,3)

Життєвого саморуху (р. 2,3)

Активного соціально�психологічного навчання (р. 3)

Аксіопсихологічна (р. 3)

Парадигмальні Консультаційна (р. 3,8)

Самовдосконалення (р. 3,2)

Діагностична (р. 3,2)

Розвивальна (р. 3)

Дослідницька, Корекційна (р. 3)

Діагностична (р. 4)

Консультаційна (р. 4)

Самовдосконалення (р. 3,8)

Просвітницька, Профілактична,  Корекційна (р. 3,7)

Розвитку психологічної культури (р. 3,5)

Дослідницька,Терапевтична (р. 3,2)

Прогностична (р. 3,1)

Експертна (р. 3)

Організаційно�

методичні

Творча (р. 2,9)

Інтуїтивна (р. 2,7)

Творча (р. 3,5)

Продуктивна (р. 3,5)

Універсальна (р. 3,2)

Інтуїтивна (р. 3,2)

Репродуктивна (р. 3,1)

Технологічні Розуміння (р. 3,1)

Мотивування (р. 2,8) 

Впливу (р. 2,8)

Розуміння (р. 3,8)

Мотивування (р. 3,5)

Впливу, Контрольно�оцінна, Взаємодії, Продуктивних

змін (р. 3,3)



Бланк опитувальника

І. У своїй професійній діяльності я використо;
вую запропоновану стратегію: 

1 — ніколи; 2 — іноді; 3 — епізодично; 4 —

час від часу; 5 — в більшості випадків; 6 — май�

же завжди; 7 — завжди.

ІІ. Рівень моєї компетентності у використанні
запропонованої стратегії визначається як:

1 — некомпетентний; 2 — дуже низький; 3 —

низький; 4 — середній 5 — достатній;6 — дуже

високий; 7 — абсолютний, маю всі необхідні

знання, вміння, навички.

ІІІ. Мені важливо вміти застосовувати запро;
поновану стратегію у професійній діяльності: 

1 — ніколи; 2 — іноді; 3 — епізодично; 4 —

час від часу; 5 — в більшості випадків; 6 — май�

же завжди; 7 — завжди.

ІV. Запропонована стратегія діяльності близька
моїм професійним уподобанням (приваблює мене): 

1 — не відповідає; 2 — майже не відповідає; 3 —

частково відповідає; 4 — і так, і ні; 5 — скоріше

відповідає, ніж ні; 6 — відповідає; 7 — абсолют�

но відповідає. 

V. Я вважаю, що доцільність (потреба) цілеспря;
мованого формування в майбутніх психологів запро;
понованої стратегії діяльності можна визначити як:

1 — відсутня; 2 — дуже низька; 3 — низька; 4 —

середня; 5 — вище середньої; 6 — висока; 7 —

дуже висока. 
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У статті автор розкриває методологічні скла!
дові організації і підготовки проведення психо!
логічної експертизи інструментарію в навчальних
закладах і презентує алгоритм проведення даного
виду психологічної експертизи.

Ключові слова: психологічна експертиза, пси�

хологічний інструментарій, алгоритм психоло�

гічної експертизи.

В статье автор раскрывает методологичес!
кие составляющие инструментария организации
и подготовки проведения психологической экспер!
тизы в учебных заведениях, а также представля!
ет алгоритм проведения данного вида психологи!
ческой экспертизы.

Ключевые слова: психологическая эксперти�

за, психологический инструментарий, алгоритм

психологической экспертизы.

The article deals with the methodical components of
psychological examination of methods in schools. The
author presents an algorithm of this mode of psychologi!
cal experts opinions.

Key words: the psychological examination, the psy!
chological methods, the algorithm of psychological expert
opinions.

Постановка проблеми. Постійне зростання різ�

номанітних соціологічних, психологічних — до�

сліджень, виховних заходів та різних позаплано�

вих і позапрограмних форм впливу на особистість

у навчальному середовищі потребує контролю за

змістовною складовою інструментарію, що впро�

ваджується. Саме це й надає можливість забезпе�

чити екологічну захищеність інформації в освіт�

ньому середовищі. Так, психолог навчального

закладу відповідно до своїх функціональних

обов’язків повинен оптимізувати й активізувати

діяльність щодо здійснення експертизи інстру�

ментарію. Ця форма роботи психолога норматив�

но впорядкована наказом Міністерства освіти

та науки України № 330 від 20.04.01 р. про затве�

рдження положення щодо психологічної екс�

пертизи і соціологічних досліджень, які засто�

совуються у навчальних закладах, де послідовно

викладені основні форми та завдання діяльності

психолога при здійсненні аналізу діагностичних

методик, психокорекційних і психотерапевтич�

них програм, реабілітаційних технологій, соціаль�

но�психологічних опитувальників [1]. 

Кваліфікаційною вимогою до психолога, який

здійснює експертний аналіз інструментарію,

є підготовка вмотивованого висновку про мож�

ливість або недоцільність впровадження даної

форми інструментарію в умовах навчального

закладу. Методичне забезпечення процедури

експертного вивчення на сучасному етапі не

в повному обсязі відображає структурні складові

процесуального характеру аналізу інструментую,

що потребує експертного вивчення. Категорії

інструментарію, які повинні аналізувати психо�

логи, не мають чіткої класифікації відповідно до

мети і форм впровадження, процес експертизи

потребує методичного вдосконалення та допов�

нення. Зауважимо ряд моментів, реалізація яких

допоможе психологу стандартизувати й оптимі�

зувати дану форму професійної діяльності. 

Розглядаючи психологічну експертизу інстру�

ментарію як моніторинг навчальних, виховних,

профілактичних, діагностичних та інших ма�

теріалів, які пропонуються дітям для взаємодії

у навчальному закладі, психолог повинен бути

зосередженим на головних аспектах: все, що ді�

ється у навчальному закладі, має бути на користь

дитини. Враховуючи той факт, що розуміння

«користі» — це досить абстрактне поняття, саме

особистісна відповідальність психолога за прий�

няте рішення під час експертного аналізу набуває

характеру об’єктивізації фактів й узагальнення

діагностичних результатів для обґрунтованого

висновку. 

Отже, основним завданням пропонованої стат�

ті є визначення структурних одиниць, які висту�

пають необхідною складовою при проведенні

психологічної експертизи інструментарію. 

Психологічну експертизу інструментарію

умовно можна поділити на два види відповідно до

головного завдання: а) завдання з обґрунтування

доцільності; б) завдання з обґрунтування недо�

цільності впровадження психологічного інстру�

ментарію у навчальному закладі. Стратегічний

аналіз вивчення психологічного інструментарію

відображає потребу психолога навчитися послі�

довно й аргументовано доводити особисту думку
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стосовно тих чи інших матеріалів, що піддають�

ся експертизі. Враховуючи таку потребу, постає

завдання визначити низку аспектів, які б опти�

мізували процес психологічної експертизи

інструментарію. Отже, визначимо основні озна�

ки, які дають можливість відмовити в упровад�

женні інструментарію в навчальному закладі.

1. Невідповідність мети та змісту, що пред�

ставлено в інструментарії.

2. Невідповідність цільової аудиторії та інст�

рументарію, наприклад анкета розроблена для

дорослих верст населення, а пропонується для

впровадження дітям. 

3. Форма, в якій представлено інструмент,

надто ускладнена, незрозуміла та не відповідає

загальній методологічній основі для даної фор�

ми діяльності. 

4. Методи, які пропонується впровадити,

порушують екологічність цільової групи.

5. В інструментарії існує прихована інфор�

мація (заклики до агресії, насильства, прини�

ження, саморуйнування і подібні деструктивні

психологічні аспекти).

6. В інструментарії, який пропонується, впро�

вадити у навчальному закладі, наявні факти по�

пуляризації релігійних конфесій, політичних

або асоціальних угруповань. 

7. Пропагандуються наявні завуальовані,

приховані расистські погляди або простежують�

ся тенденції антигуманності та аморальності. 

8. Наявні негативні суспільні та соціальні

установки. 

9. Опосередковано чи явно має місце емо�

ційна травмуюча для психіки дитини інформа�

ція. Наприклад, інформація пригнічувального

характеру про смерть, можливі руйнування,

стихійні лиха тощо.

10. Інформація прихованого чи явного кон�

тексту на сексуальну тематику. 

11. Опосередкований чи неопосередкований

заклик до деструктивних життєвих диспозицій,

заклики до руйнування, саморуйнування, ксе�

нофобних тенденцій. 

За наявності таких ознак психолог повинен

описати факт, умови, особливості впровадження,

змістовні складові, характеристику впливу чи не�

коректність оформлення інструментарію, який,

на його думку, не відповідає загальним вимогам

і містить невідповідності чи суперечливі ознаки.

У такій ситуації наступним експертним кроком

є проведення психологічної експертизи в екс�

пертній комісії при районному чи обласному

центрі практичної психології, який підпорядко�

вується обласному управлінню освіти та науки. 

Розглядаючи методологічні складові психо�

логічної експертизи інструментарію, необхідно

зазначити, що експертний висновок повинен

готуватися вчасно з тим, щоб експертиза не втра�

тила актуальності та не затримувала реалізацію

насправді важливих і необхідних заходів, які по�

зитивно та конструктивно впливатимуть на роз�

виток, формування й соціалізацію дітей в освіт�

ньому просторі. 

Психологічна експертиза інструментарію по�

ступово стає важливою складовою роботи пси�

холога закладів освіти. Це зумовлено постійним

розвитком інноваційних психолого�педагогічних

технологій, які впроваджуються у навчальний

процес освітнього середовища. Розглядаючи да�

ну форму роботи психолога, доцільно зауважи�

ти класифікаційні основи інструментарію, які

необхідно піддавати експертному аналізу. Так,

існує необхідність поділу експертизи за характе�

ром замовлення.

Експертний аналіз інструментарію переважно

здійснюється на замовлення керівника чи адмі�

ністрації закладу, але існують певні випадки, ко�

ли експертизу психолог повинен ініціювати

в обов’язковому порядку. Наприклад, коли без

узгодження із управлінням освіти в навчальних

закладах пропонують здійснити просвітницькі

чи освітні заходи, не передбачені загально�

освітньою програмою. Важливим є експертний

аналіз: соціальних та просвітницьких програм,

інформаційних матеріалів, головною метою

яких є пропаганда. Особливу увагу психологу

необхідно приділяти ініціативам громадських

організацій, міжнародних фондів, релігійних

громад, інших структур і організацій, не підпо�

рядкованих управлінню освіти. Зауважимо:

психологу закладу необхідно аналізувати форми

інструментарію, які наведені в табл. 1. 

Важливим аспектом реалізації експертизи пси�

хологічного інструментарію є порядок представ�

лення матеріалів, що реалізується в послідовності

проведення експертних етапів. Так, на першому

етапі психолог подає психологічний інструмен�

тарій районному методисту; другий етап містить

експертну перевірку в районі; на третьому етапі

методист передає зібрані матеріали до міської

експертної комісії, а на четвертому — подаються

матеріали для проведення експертного аналізу

в обласну експертну комісію.

На першому етапі психолог самостійно пови�

нен здійснити аналіз й отримати інформацію про

характер і форму інструментарію, який піддається

експертизі, визначити та сформувати доцільність

впровадження даного інструментарію у навчаль�

ному закладі. Для реалізації цього завдання не�

обхідно ознайомитись із метою впровадження

даного інструментарію.

Отже, метою може виступати: діагностика,

психокорекція, психопрофілактика, навчання,

виховання, інформування, освіта, мотивація, та

інші прямі та непрямі форми впливу на учнівсь�

ку молодь.
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Таблиця 1 — Форми інструментарію
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№
з/п 

Форма за функціональним навантаженням Форма за реалізацією

1 2 3

1 Діагностичний інструментарій (психолого�педагогічна

діагностика фізичного, психічного, соціального і духов�

ного розвитку особистості школяра)

– Анкети,

– опитувальники,

– тести

2 Інструментарій для навчальних заходів, який пропо�

нується для реалізації 

– Конспекти відкритих уроків (поза програмою),

– конспекти інтерактивних уроків (поза програмою),

– відеопрограми,

– відеоуроки,

– план�схема тренінгів,

– опис навчальних ігор,

– опис навчальних конкурсів,

– опис навчального проектування,

– конспекти лекцій,

– перелік питань для дискусії,

– теми для обговорення з учнями,

– робота над проблемними навчальними ситуаціями

(опис ситуацій),

– мозкові штурми (опис тем)

3 Інструментарій для виховних заходів, який пропонуєть�

ся для реалізації

– Конкурси,

– святкування,

– класні години,

– етичні бесіди (ця форма виховної роботи спрямована

на формування в учнів умінь і навичок моральної по�

ведінки, оволодіння загальнолюдськими та національ�

ними морально�духовними цінностями),

– зустрічі з відомими людьми,

– обговорення книг,

– читацькі конференції,

– виставки,

– масові свята,

– змагання,

– конкурси, олімпіади

4 Інструментарій для рекламно�пропагандистських за�

ходів

– Листівки,

– флаєри,

– надрукована рекламна продукція,

– плакати,

– листівки,

– презентації,

– майстер�класи,

– ворк�шоп,

– рекламні відео� та аудіоролики,

– мотиваційні фільми,

– рекламні та пропагандистські акції 

5 Інструментарій для розвивальних заходів – Списки рекомендованої літератури,

– опис розвивальних вправ,

– перелік розвивальних тренувань,

– етапи та опис розвивальних програм, 

– опис розвивальних тренінгів

6 Інструментарій для корекційних заходів Опис корекційних програм,

– опис корекційних вправ,

– опис корекційних зустрічей

7 Інструментарій для психопрофілактичних заходів – Опис психопрофілактичних програм,

– опис психопрофілактичних вправ,

– опис психопрофілактичних зустрічей



Обґрунтованість мети повинна висвітлювати

такі складові: значення для учнів, значення для

навчального закладу, в якому впроваджується,

значення для установи чи особи, яка реалізує

впровадження психологічного інструментарію.

Доцільно проаналізувати психологічний інст�

рументарій на предмет наявності маніпулятивних

технологій і впливів на свідомість і підсвідо�

мість учнів, визначити вікову відповідність ма�

теріалів; чи здатна психіка дітей приймати адек�

ватно, без певних деструктивних деформацій

матеріал, який презентується. Наступним важ�

ливим компонентом є правильність оформлен�

ня матеріалів, що піддаються експертному пси�

хологічному аналізу.

Наведемо деякі особливості оформлення.

Так, психологічний інструментарій подається

в електронному та у двох паперових примірни�

ках, кожен з яких повинен бути в окремому

файлі; файли вкладені в тонку папку з прозорою

верхньою обкладинкою; у папку вкладаються

файли з такими бланками:

— інформація про психолога чи замовника;

— висновок районної експертної групи;

— копія висновку попередньої експертизи, як�

що вже подавався інструментарій на перевірку;

— електронний варіант наданого інструмен�

тарію.

Матеріали повинні бути надруковані кеглем

№ 14, інтервал 1,5;

Поданий інструментарій затверджується: на

три роки (за наявності незначних зауважень); на

п’ять років (без зауважень); не затверджується

(при невідповідності до вимог затвердження пси�

хологічного інструментарію) [2].

Представляючи систему основних положень,

визначимо основні складові алгоритму вивчення

психологічного та соціологічного інструментарію

в навчальних закладах. Під час вивчення пред�

ставлених матеріалів розглядається головна ме�

та впровадження та визначається відповідність

реалізації даної форми впливу на рівень навчаль�

но�освітнього процесу загалом. Описується рі�

вень повноважень представлення таких мате�

ріалів цільовий групі, рівень погодження із

органами місцевого самоврядування, керівницт�

вом закладу. Обґрунтовується формат потреби

впровадження даної форми. Наприклад, з метою

поліпшення, з метою оптимізації, чи з метою екс�

периментального вивчення. Наступною складо�

вою виступає форма подання матеріалів. Так,

психологом аналізується форма представлення

матеріалів, визначаються основні ознаки валід�

ності матеріалів, відсутність прихованих підтекс�

тів чи наявність інформації, яка не передбачена

метою впровадження інструментарію. Важливим

є також урахування вікових особливостей, які по�

винні бути чітко обумовлені при обґрунтуванні

впровадження. Структура викладу має відпові�

дати формі, бути логічною, послідовною, ін�

формативною й зрозумілою в інтерпретації та

статистичній обробці результатів. Психологом

аналізуються змістові складові інформації та ос�

новні завдання впровадження.

Алгоритм експертизи 
психологічного інструментарію 

Мета — реалізація інструментарію. 

1. Легітимність організації чи особи для реалі;
зації даного інструментарію.

Інформація про замовника.

2. Доцільність впровадження у даному закладі
психологічного інструментарію.

3. Форма реалізації
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1 2 3

8 Інформаційно�комп’ютерні технології – Ігри,

– програми,

– навчальні технічні засоби без необхідних рекоменда�

цій МОН України

9 Навчально�методичні матеріали соціально�психо�

логічного змісту (розраховані на практичних психо�

логів, соціальних педагогів, вихователів, учителів,

батьків)

– Посібники,

– методичні розробки,

– навчальні посібники,

– методичні рекомендації,

– інноваційні авторські розробки

Закінчення табл. 1

Має 

повнова�

ження

Не має 

повнова�

ження

Має повно�

важення із

погоджен�

ням керівни�

ка закладу

Має повно�

важення із

погодження

з управлін�

ням освіти

Доцільність

обґрунтована

Недоцільно, 

потреба не 

актуалізована 

Результати можна

використовувати

для аналізу

Адекватна, 

рекомендована,

стандартна

Незручна, 

потребує 

вдосконалення

Не відповідає

даній формі 

роботи



4. Вікова відповідність реалізації інструментарію

5. Структура викладу інструментарію

6. Виклад інформації

7. Основні завдання впровадження даного інст;
рументарію

8. Особливості організації щодо впровадження:
— відкрито,

— конфіденційно чи на загальний розгляд,

— з інструктажем чи на власне розуміння,

— адаптовано під цільову групу чи без змін

у формі,

— з використанням технічних засобів чи на

паперових носіях інформації,

— потребує додаткових ресурсів (матеріалів

і обладнання),

— рівень залучення працівників закладу та

цільової групи,

— час, який необхідний для роботи цільової

групи.

9. Рівень екологічності психологічного інстру;
ментарію

— Характер впливу на цільову групу

— Визначено рівень екологічності

10. Висновок експертизи щодо впровадження 

— рівень доцільності для даної вікової групи

та в певний час;

— обумовлюються особливості організації;

— відповідальна особа щодо впровадження

(відповідальність покласти на…), внутрішня

особа;

— зразок інструментарію зберігається разом

із експертним висновком;

— інформація щодо результатів експертизи до�

водиться до відома адміністрації закладу;

— робиться відмітка на експертному виснов�

ку щодо впровадження в даному закладі.

Підбиваючи підсумок методологічним скла�

довим, необхідно зауважити, що реалізація ос�

новних завдань і функцій психологічної експер�

тизи та підготовка експертних висновків займає

значне місце в роботі практичного психолога та

потребує як теоретичного, так і науково обґрун�

тованого супроводу. Аналіз складових психоло�

гічного інструментарію експертизи в даній статті

є спробою інтеграції нормативно�правових, на�

уково�методологічних та функціонально�зміс�

тових положень, що забезпечує практичного

психолога системним уявленням про організацію

й особливості підготовки експертних висновків

при експертизі психологічного та соціального

інструментарію у навчальних закладах.
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Відповідає для 

впровадження в певній

віковій групі

Не відповідає для реалізації

у віковій групі, потребує

спрощення

В якій

формі

подано

В якій

формі

презен�

тується

Форма

обробки

інфор�

мації

Рівень

склад�

ності,

послідо

вність

Інфор�

матив�

ність

Логіка

викладу

Соціально�

інформативний

Особистісно�

психологічний

Суспільно�

державний, 

громадський

Завдання:

– особистісно�

орієнтовані;

– психологічно�

оріентовані

Завдання:

– для навчально�

го закладу;

– для освітніх

працівників

Завдання:

– для вирішення

поставлених

проблем

Не впливає

на глибинні

структури

психіки осо�

бистості

Може нести

негативну

неусвідомле�

ну інфор�

мацію

Спрямовано

на збирання

інформації

чи інформу�

вання

Відсутність

маніпулятив�

ного впливу

та зомбуван�

ня

Високий Середній Низький 

Рекомендовано

до впровадження

Можливе впрова�

дження з доопра�

цюванням 

та узгодженням

суперечливих 

аспектів

Не рекомендова�

но впроваджувати

з обґрунтуванням
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Статтю присвячено актуальній темі дослі!
дження якості життя в сучасних наукових підхо!
дах. Виділені основні показники якості життя, йо!
го компоненти, критерії й оцінки. Зазначено, що
найбільше досліджень феномену якості життя
проведено зарубіжними вченими, тоді як в Україні
його вивченню приділяється найбільша увага в га!
лузі медицини. Передбачено важливість оціню!
вання якості життя з психологічної точки зору.

Ключові слова: якість життя, опитувальники,

критерії оцінювання, медичні аспекти, психо�

логічні аспекти, соціальні аспекти.

Статья посвящена актуальной теме исследова!
ния качества жизни в современных научных под!
ходах. Выделены основные показатели качества
жизни, его компоненты, критерии и оценки. Отме!
чено, что в основном исследования феномена ка!
чества жизни проведены зарубежними ученими,
тогда как в Украине его изучение проводится,
в основном, в сфере медицины. Предусмотрена
важность оценивания качества жизни с психоло!
гической точки зрения.

Ключевые слова: качество жизни, опросники,

критерии оценки, медицинские аспекты, пси�

хологические аспекты, социальные аспекты.

The article presents the modern scientific approaches
to the problem of life quality. The parameters of life
quality, it’s components, indicators and evaluations
are underlined. It is marked that the life quality is
mostly presented in the investigations of foreign scien!
tists, when in Ukraine this kind of investigation is pre!
sented in medicine. It is provided the impotence of life
quality evaluation from psychological point of view. 

Key words: life quality, questionnaires, evaluation

criteria, medical aspects, psychological aspects,

social aspects.

Якість життя розглядають як систему показ�

ників, які характеризують особливості реалізації

та задоволення потреб людини. ВООЗ визначає

якість життя (ЯЖ) як сприйняття фізичного,

психічного та соціального благополуччя, неза�

лежності, задоволеності конкретним рівнем

життя та іншими складовими психологічного

комфорту [9]. За баченням соціологів, ЯЖ пе�

редбачає чисте довкілля, особистісну і національ�

ну безпеку, політичні й економічні свободи, інші

умови людського благополуччя, які піддаються

кількісному вимірювання. 

Уперше термін ЯЖ використовувся в «Annals

of Internal Medicine», 1966 рік, де J. R. Elkkinton

опублікував статтю під назвою «Медицина і якість

життя», присвячену проблемі трансплантацій�

ної медицини. Автор дає визначення ЯЖ як гар�

монії між внутрішнім світом людини і між лю�

диною і світом, до якої прагнуть як пацієнти,

так і лікарі і все суспільство.

Нині концепція ЯЖ сприймається як гума�

ністичний напрям в медичній практиці (І. В. Аб�

рамова, І. Я. Гурович, Н. О. Марута, Т. В. Панько,

Н. Н. Петрова, М. Ю. Поливяная, J. H. Foster,

K. L. Kraemer, J. E. Mezzich). Зростання інтере�

су до цієї проблеми є показником прагнення до

розвитку цілісного погляду на людину. Одна із

причин інтересу до ЯЖ в медицині — зростаюче

невдоволення клієнтів медичним обслуговуван�

ням. Саме тому це поняття спонукає інтегрува�

ти переживання пацієнта, отримані в процесі

перебігу хвороби, в клінічну практику шляхом

використання суб’єктивної оцінки ЯЖ. Це

є значним прогресом порівняно із традиційною

тенденцією фокусуватися виключно на хворобі

та її симптомах [2]. 

ЯЖ має дві сторони: об’єктивну і суб’єктив�

ну. Критерієм об’єктивної оцінки служать пот�

реби й інтереси та міра їх задоволення. З іншого

боку, потреби й інтереси людей індивідуальні

і рівень їх задоволення можуть оцінити тільки

самі суб’єкти. Вони не фіксуються будь�якими

статистичними величинами і практично існу�

ють лише у свідомості людей і, відповідно, в їх

особистісних суб’єктивних думках й оцінках. 

До компонентів ЯЖ відносять спосіб життя,

рівень життя, навколишнє середовище. Харак�

теризуючи ЯЖ, не можна обмежуватися лише

оцінкою, наприклад, харчування — за його по�

живну цінність (калорійність, вміст в грамах

білків, жирів), тому що не можна обійти таких

якостей харчування, як його регулярність, різ�

номанітність, смакові властивості. Так само,

розглядаючи якість трудового життя, не можна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 
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обмежитися показниками зайнятості, безробіт�

тя, тривалість робочого дня, тижня, року, рівнем

виробничого травматизму, оскільки важливими

також є оцінки відповідності інтересам працівни�

ків змісту і характеру праці, її інтенсивності, взає�

мини всередині трудового колективу та ін. [2].

Як бачимо, ЯЖ — це ступінь розвитку та пов�

нота задоволення всього комплексу потреб та

інтересів людей, які проявляються як у різних

видах діяльності, так і в житті загалом. Підходи

до ЯЖ включають в себе умови, результати та

характер праці, демографічні, етнографічні й еко�

логічні аспекти існування людей. Сюди ж задіяні

юридичні і політичні сторони (пов’язані з права�

ми та свободами), поведінкові та психологічні ас�

пекти, загальний ідеологічний і культурний фон. 

ЯЖ невід’ємна від цілей людей, які вони став�

лять перед своїм життям, тобто вона пов’язана

з ефективністю життя в широкому сенсі слова,

і не лише із задоволенням своїм особистим

життям, а й із задоволеністю своїм становищем

у країні і в світі, яке позначається на самопочутті.

Вельми показовою в цьому відношенні є точка

зору відомого російського економіста і фахівця

в царині теорії вимірювання ЯЖ С. Айвазяна.

Автор пише, що основні властивості ЯЖ насе�

лення формуються і проявляються у взаємодії

з «зовнішніми об’єктами» і один з одним, у здат�

ності адаптуватися до навколишнього світу, ви�

жити, задовольняти свої потреби. Вчений розг�

лядає людину водночас як істоту біологічну (що

функціонує відповідно до всіх законів біоло�

гічного гомеостазу) і як істоту соціальну (що ре�

алізовує себе лише в соціумі, в системі процесів

і механізмів, що функціонують за специфічни�

ми «соціальними правилами»). На цій підставі

автор виокремлює п’ять базових компонентів,

які визначають середовище і систему забезпе�

чення життєдіяльності населення: 

— якість населення, інтегруюча в собі такі

властивості, як очікувана тривалість життя, рівень

освіти, кваліфікація, народжуваність і смерт�

ність тощо; 

— добробут населення, інтегруючий у собі

основні показники рівня життя і відображаю�

чий ступінь задоволення матеріальних і духов�

них потреб (реальні доходи, їх диференціація,

рівень споживання благ і послуг, рівень охорони

здоров’я, культури і т. п.); 

— соціальна безпека (або якість соціальної

сфери), що відображає рівень умов праці, со�

ціального захисту, фізичної і майнової безпеки

членів суспільства, соціально�політичне здоров’я

самого суспільства тощо; 

— якість навколишнього середовища (або

якість екологічної ніші), що акумулює дані про

забруднення повітряного простору, грунтів, во�

ди та ін.; 

— природно�кліматичні умови, що характе�

ризуються складом і обсягами природно�сиро�

винних ресурсів, кліматом, частотою і специфі�

кою форсмажорних ситуацій. 

Як показав аналіз теоретичної літератури з те�

ми дослідження, ЯЖ визначається як феномен

економічний, політичний, соціальний, медич�

ний, психологічний, культуральний. Але все ще

залишається невирішеним питання оцінки ЯЖ

у кожній із цих сфер. Тим часом і методологічно,

і для практичних цілей надзвичайно важливо оці�

нити ЯЖ не тільки загалом, а й за кожною з її

основних сфер. До таких сфер належать: трудове

життя, сфера розвитку здібностей людей, сімейне

життя, побут і підтримка здоров’я, життя непра�

цездатних, дозвілля, навколишнє середовище,

життя в екстремальних економічних ситуаціях. 

Саме тому метою нашого теоретичного дослі�

дження є аналіз різних підходів до оцінки ЯЖ,

які в основному зосереджені на функціональ�

них можливостях, пов’язаних із хворобою та

здоров’ям. Ми поставили перед собою завдання

виділити методи, методики, особливості прове�

дення досліджень ЯЖ. Так, у соматичній медици�

ні широко використовуються методики — шкала

Карновського, індекс благополуччя Кемпбелла,

сходинки Кентрила, Ноттингемський профиль

здоров’я, профіль впливу хвороби, індекс загаль�

ного психічного благополуччя. Найбільшої по�

пулярності набули підходи, запропоновані для

оцінювання ЯЖ ВООЗ — опитувальник ЯЖ�100

і шкала SF�36 (36–item Medical Outcome Study),

Short�Form Health Survey (MOS�SF�36) [9].

У сфері охорони психічного здоров’я необхід�

ною є широка і багатогранна концепція ЯЖ,

оскільки благополуччя, недостатність автономії,

низька соціальна підтримка нерозривно пов’язані

з патопсихологією. Основними параметрами, що

оцінюються при дослідженні ЯЖ, є задоволе�

ність, функціональний стан і контекстуальні фак�

тори, під якими розуміють умови середовища, со�

ціальні і матеріальні умови життя [1; 2; 3; 4; 5].

Сформульовані та інші компоненти поняття

ЯЖ, а саме медичні аспекти (насамперед вплив

самого захворювання на функціональні можли�

вості хворого, їх обмеження внаслідок хвороби,

а також вплив лікування на повсякденне життя

хворого); психологічні аспекти (враховують

суб’єктивне ставлення людини до хвороби,

ступінь адаптації); соціально�економічні умови.

Для отримання медичних, психологічних, со�

ціально�економічних даних з метою їх подаль�

шого практичного застосування використову�

ють стандартний інструментарій оцінювання

ЯЖ, до якого відносять опитувальники (індекси

і профілі). У США та Європі створені спеціальні

центри, які займаються розробленням таких

опитувальників [8]. 
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Опитувальники поділяються на дві великі гру�

пи — загальні і спеціальні. Загальні опитуваль�

ники застосовують для оцінювання ЯЖ як

у здорових людей, так і в людей з різними захво�

рюваннями, і охоплюють широке коло компо�

нентів. За їх допомогою проводять дослідження

норми в здоровій популяції порівняно з особли�

востями, які є при різних захворюваннях. Одні

опитувальники надають змогу описати загальний

стан здоров’я у вигляді профілю (коротка форма

SF�36, Ноттінгемський профіль здоров’я, SIP�

профіль), інші дають можливість визначити

конкретну цифрову характеристику або індекс

(індекс здоров’я Rosser, Індекс благополуччя). 

Спеціальні опитувальники є найбільш чутли�

вими для конкретного захворювання, оскільки

містять специфічні для них компоненти. За допо�

могою спеціальних опитувальників оцінюється

будь�яка категорія ЯЖ (фізичний або психічний

стан), здійснюється оцінка ЯЖ при конкретному

захворюванні, а також дається оцінка певних ви�

дів лікування. Кожен з опитувальників відріз�

няється обсягом досліджень; часом, потрібним

для заповнення анкет; способами заповнення

та кількісною оцінкою показників ЯЖ. 

Дослідити ЯЖ, по суті, можливо за допомо�

гою такого запитання: «Визначте якість Вашого

життя, обравши цифру з ряду від 0 до 10, де 0

визначає її як найнижчу, а 10 — як найвищу».

Така шкала надала б змогу максимально швидко

оцінити сприйняття якості особистого життя,

але, звісно, вона має чимало недоліків, оскільки

не враховує різноманітності чинників, що визна�

чають ЯЖ. Крім того, сам термін ЯЖ кожен трак�

тує по�своєму. Тому для реального оцінювання

використовуються опитувальники, які містять

цілу низку запитань, відповідаючи на які люди�

на максимально вичерпно надає інформацію про

різні сторони свого життя чи стан здоров’я. Це

робить оцінку ЯЖ досить точною. 

Загалом, усі існуючі на сьогодні опитуваль�

ники можна розподілити за певними ознаками:

за специфічністю, обсягом, побудовою, спосо�

бом аналізу результатів, за респондентами, за

способом отримання інформації.

За специфічністю, як уже зазначалося, опи�

тувальники поділяють на загальні і специфічні.

Загальні опитувальники застосовують для оці�

нювання ЯЖ як у здорових людей, так і в людей

з різними захворюваннями. Цей вид опитуваль�

ників охоплює велику кількість спільних для ба�

гатьох захворювань ознак, наприклад, йдеться

про обмеження у виконанні фізичних наванта�

жень, наявність і ступінь больового синдрому та

ін. За їх допомогою часто порівнюють ЯЖ при

тому чи іншому захворюванні з ЯЖ у популяції

здорових осіб. До загальних опитувальників, які

найчастіше застосовуються для оцінювання

ЯЖ, належать Sickness Impact Profile, McMaster

Health Index Questionnaire, Nottingham Health

Profile, General Health Rating Index, Quality of Life

Index, Medical Outcomes Study 36�Item Short�Form

Health Status (SF�36), EuroQoL�5D. Коротко

опишемо опитувальник Nottingham Health Pro�

file — типовий приклад загального опитувальни�

ка. Він складається з шести основних розділів, які

відображають такі аспекти: больові відчуття, фі�

зичні можливості, сон, емоційні реакції, енергій�

ність, соціальну ізоляцію. Крім того, до опиту�

вальника включено шість додаткових розділів, які

показують вплив стану здоров’я на трудову діяль�

ність, ведення домашнього господарства, взаєми�

ни з іншими людьми, особисте життя, статеве

життя, улюблене заняття, активний відпочинок.

Опитувальник заповнюється самим пацієнтом.

Для цього потрібно приблизно 10 хв. Недоліком

загальних опитувальників є неможливість вра�

хування симптомів і змін ЯЖ, притаманних ок�

ремим захворюванням. Тому вони недостатньо

чутливі при застосуванні до конкретної нозоло�

гічної одиниці. Крім того, результати досліджен�

ня можуть змінюватися під впливом факторів,

не пов’язаних із хворобою, що досліджується.

Наразі зарубіжними вченими розроблено стан�

дартні опитувальники для більшості захворювань.

Кожен із опитувальників відрізняється обcягом

дослідження, часом, що необхідний для запов�

нення, способами заповнення і кількісною оцін�

кою показників ЯЖ, іншими особливостями. На�

приклад, при серцево�судинних захворюваннях

найефективнішим для вивчення ЯЖ при стено�

кардії вважається Seattle Angina Questionnaire

(SAQ), при інфаркті міокарда — MacNew HD

Questionnaire та MIDAS, при аритміях — Aquarel.

Найбільше опитувальників розроблено для оці�

нювання ЯЖ хворих із серцевою недостатністю.

Найінформативнішими вважаються такі з них, як

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire,

Kansas City Questionnaire, Chronic Heart Failure

Questionnaire, Severe Heart Failure Questionnaire.

Велика кількість опитувальників, розроблених

для оцінювання ЯЖ свідчить, з одного боку, про

актуальність проблеми, а з іншого — про відсут�

ність єдиного підходу до її вирішення, особливо

у вітчизняних вченнях. Як продемонстровано

вище, в кардіології відсутній єдиний опитуваль�

ник для оцінювання ЯЖ у хворих на ішемічну

хворобу серця, що міг би виконувати роль «зо�

лотого» стандарту. Це зумовлює незручності як

у практичному розумінні, так і в науковому ви�

користанні даних. Сьогодні у світі започатковані

міжнародні проекти, що займаються розроблен�

ня універсальних методик на базі існуючих.

Для підвищення достовірності результатів

використовують загальні й специфічні опитуваль�

ники одночасно. При цьому іноді можуть застосо�
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вуватись навіть декілька специфічних опитуваль�

ників. Такий комплексний підхід, як правило,

є об’єктивнішим, але він потребує більших витрат

часу пацієнта та дослідника, а тому завжди існує

можливість того, що втомлений респондент може

надавати неадекватні відповіді. У зв’язку з цим

допускається застосування загального опитуваль�

ника з самостійним додаванням окремих пунктів,

що необхідні для досліджуваної групи, при цьому

щоразу повинна проводитись оцінка валідності

опитувальника і відтворюваності результатів.
За обсягом розрізняють повні та скорочені

форми опитувальників. Повні форми дають змогу
детально з’ясувати всі аспекти ЯЖ, з максималь�
ною оцінкою всіх її компонентів. За допомогою
повних форм вдається врахувати вплив багатьох
чинників, пов’язаних як зі здоров’ям, так і з ін�
шими аспектами життя. Крім того, вони дають
можливість повніше та точніше оцінити динамі�
ку показників ЯЖ у кожному індивідуальному
випадку. Втім, переваги досягаються за рахунок
збільшення обсягу через велику кількість запи�
тань, що вимагає терпіння й уваги як від респон�
дента під час заповнення, так і від дослідника
під час обробки отриманих результатів.

Скорочені форми є похідними від повних. До
їх переваг належать суттєве скорочення часу за�
повнення і, як правило, легше сприйняття та
розуміння респондентами. Такі форми часто вико�
ристовуються у великих епідеміологічних дослі�
дженнях, де проводиться узагальнювальна оцінка
параметрів ЯЖ без індивідуального підходу.

За технічною побудовою і способом підрахун�
ку результатів розрізняють індекси (дають змогу
відобразити стан ЯЖ в числовому еквіваленті),
шкали (кожна окрема складова ЯЖ оцінюється
переважно за допомогою візуальної аналогії) та
профілі (оцінка кожного компонента ЯЖ про�
водиться окремо, застосовується диференційо�
ваний підхід до всіх параметрів, у підсумку отри�
муються кілька числових характеристик).

І нарешті, відповіді на запитання опитуваль�
ника може давати не лише респондент. В окремих
випадках застосовується опитування лікарів,
родичів, опікунів, інших референтних осіб.
Очевидно, що сам респондент, його лікар та/або
рідні можуть по�різному оцінювати рівень ЯЖ.
Такий підхід дає змогу оцінити проблему комп�
лексно, поглянувши на неї з різних боків і та�
ким чином зменшити суб’єктивізм оцінювання.
Іноді вказаний спосіб отримання інформації
є припустимим у ситуації, коли хворий не в змозі
з певних причин дати відповіді самостійно.

Отже, ЯЖ є невід’ємною складовою компле�
ксного аналізу нових методів діагностики, ліку�
вання, профілактики, якості лікування та на�
дання медичної допомоги. Поліпшення стану
здоров’я пацієнтів, регрес клінічних проявів
захворювання, підвищення функціональних

показників, максимальне наближення ЯЖ хво�
рого до рівня здорової людини є основними зав�
даннями в процесі лікування. Необхідно ство�
рити передумови для практичного застосування
оцінки ЯЖ у вітчизняних реаліях, що б розши�
рило і полегшило прогнозування розвитку хво�
роби і ускладнень, виявлення тих, хто потребує
активного спостереження.

У підсумку можна стверджувати, що оцінка
ЯЖ повинна стати одним із основних критеріїв
ефективності надання не лише медичної,
а й психологічної допомоги, а також самостійним
показником стану при проведенні медико�пси�
хологічної експертизи, визначення прогнозу,
тактики лікування, розроблення реабілітацій�
них програм, оскільки насамперед лікуємо не
хворобу, а особистість, що страждає від неї.
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У статті розглянуті теоретичні аспекти
проблеми мотиваційної сфери особистості. Також
висвітлені проблеми цінностей і ціннісних орієнта!
цій сучасної молоді. Аналіз проведений на матеріалі
активно обговорюваної в теперішній час проблеми
мотивів вступу до шлюбу у сучасної молоді.

Ключові слова: мотив, мотивація, цінність, цін�

нісні орієнтації.

В статье рассмотрены теоретические аспекты
проблемы мотивационной сферы личности. Также
анализируются проблемы ценностей и ценностных
ориентаций современной молодежи. Анализ прово!
дится на материале активно обсуждаемой в на!
стоящее время проблемы мотивов вступления
в брак у современной молодежи.

Ключевые слова: мотив, мотивация, ценность,

ценностные ориентации.

In article theoretical aspects of a problem of motiva!
tional sphere of the person are considered. Also prob!
lems of values and valuable orientations of modern
youth are considered. The analysis is conducted on
a material to problem of motives of the introduction
actively discussed now in marriage at modern youth.

Key words: motive, motivation, value, valuable

orientations.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Молодість часто називають віком

кохання. Для неї характерне сполучення психо�

логічних, фізіологічних, соціальних та інших

факторів, сприятливих для вибору супутника

життя та створення сім’ї. У цей період більшість

людей уперше одружуються, це вік найбільшої

статевої активності, час, коли організм жінки

краще всього пристосований до народження

першої дитини.

Сучасна молодь приступає до реалізації сво�

го життєвого задуму, вона повна сил та енергії,

бажання здійснити свої цілі та ідеали. В моло�

дості найбільш доступні найскладніші види

професійної діяльності, найбільш повно й інтен�

сивно проходить спілкування, найбільш легко

встановлюються та розвиваються стосунки

дружби та кохання.

Саме через наявність наведених фактів ми за�

цікавились мотивами вступу до шлюбу сучасної

молоді та ціннісними орієнтаціями, які вони

переслідують, наважившись на такий серйозний

і відповідальний крок в своєму житті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання означеної проблеми і на
які спирається автор. Формування психологічної

готовності до сімейного життя — багатоаспект�

на проблема, яку пов’язують зі зрілістю особис�

тості, розвитком свідомості та самосвідомості

індивіда. Відомо, що самосвідомість у підлітко�

вому та ранньому юнацькому віці структурується

навколо статевого розвитку особистості (Л. Бо�

жович, М. Боришевський, І. Кон) [1, с. 75]. Саме

рівень розвитку статевої свідомості та самосвідо�

мості визначає потреби, ціннісні орієнтації, мо�

тиви лінії поведінки як статевої істоти. Головну

роль у виборі молодою людиною лінії поведінки

у сфері міжстатевих стосунків відіграє розвиток

її статевої самосвідомості.

Різноманітні аспекти готовності молоді до сі�

мейного життя стали предметом вивчення сек�

сологів, психологів, педагогів. Медико�психоло�
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гічні аспекти вступу до шлюбу є найбільш по�

ширеними і представленими в науковій літера�

турі. Цій проблемі присвячені дослідження

Л. Богдановича, І. Горпінченка, Д. Тсаєва,

В. Кагана, Д. Колесова, І. Юнди та ін. [2, с. 13].

Морально�педагогічні проблеми готовності мо�

лоді до сімейного життя розглядались В. Бойко,

Є. Ільїною, М. Стельмаховичем, В. Сухамлинсь�

ким, В. Чудгновським та ін. [3, с. 91]. Формуван�

ня статевої свідомості, ідентичності та їх ролі

у психологічній готовності до шлюбу досліджу�

вали О. Васютинський, Т. Говорун, І. Кон, Л. Мо�

роз та ін. Зміст та форми статевого виховання

висвітлені у працях М. Боришевського, Т. Гово�

рун, Д. Ісаєва, В. Кагана, І. Кона [4, с. 23].

Соціально�педагогічні, етичні питання підготов�

ки молоді до сімейного життя, а також компете�

нтності психологічної готовності до створення

сім’ї розкривались у працях Т. Афанасьєва,

М. Алексєєвої, Т. Буленко, Т. Гурко, І. Дуброві�

ної, Д. Немировського, В. Кравця [5, с. 43].

Виділення невирішених частин загальної пробле;
ми, котрим присвячується означена стаття. Наша

стаття присвячена аналізу проблеми мотивів

вступу до шлюбу в сучасної молоді.

Формулювання цілей статті (постановка завдан;
ня). Метою нашого дослідження стало вивчення

особливостей мотивації вступу до шлюбу сучас�

ної молоді.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов;
ним обгрунтованням отриманих наукових результа;
тів. Розглядаючи мотивацію шлюбу, вчені мають

на увазі усвідомлювані молодіжні спонукання до

вступу в шлюб. Це відповідає існуючому в психо�

логії розумінню мотивів як того, «що спонукає

діяльність людини, заради чого вона здійсню�

ється». Відповідні опитування серед шлюбних

мотивів виявили в загальному збігу думок юна�

ків та дівчат з поглядами людей, які одружені.

Всі мотиви можна поділити на дві групи: 1) мо�

рально�емоційного пробудження і 2) матеріальні

стимули.

У першій групі пробуджуючих причин най�

частіше трапляється кохання. У науковій та на�

уково�популярній літературі склався своєрідний

стереотип: громогласне твердження про масо�

вість і поширеність шлюбу за коханням. Проник�

нувши до свідомості, цей стереотип став норма�

тивною моделлю поведінки молоді.

Але, попри переважання любовної мотивації

при укладанні шлюбу, друге місто за нею стійко

посідає «спільність інтересів, поглядів». За до�

помогою одне одного, в конфліктних ситуаціях,

молодята переборюють психологічні труднощі.

А також молодь вчиться поступатися, терпіти

недоліки близького, розуміти, що інша людина

не може бути твоєю копією і твоєю власністю

і що поза загальними інтересами та поглядами

в неї завжди будуть свої, несхожі, і це неминуче.

У кожного свої смаки, схильності, характер. Ко�

жен приносить з собою у знов створену сім’ю

прийняті в його батьківському домі традиції,

стиль спілкування. І навіть у дуже люблячого, ду�

же близького духовно подружжя можливі роз�

біжності смаків та поглядів.

Також до групи спонукальних причин вступу

до шлюбу входить зовнішня привабливість. Бо

не секрет, що обираючи людей привабливих, ми

просто припускаємо, що вони будуть кращими

коханцями, що вони більш вдачливі та веселі,

ніж ті, хто має непримітну зовнішність [6, с. 34].

Слід зазначити, що на мотивацію вступу до

шлюбу суттєво впливають ціннісні орієнтації.

Ціннісна орієнтація відіграє важливу роль у ре�

гуляції поведінки та є компонентом моти�

ваційно�потребнісної сфери особистості.

Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій

посідає одне з головних місць у дослідженнях

детермінації поведінки. 

Фахівці позначають поняттям «ціннісні орі�

єнтації» елементи мотиваційної структури осо�

бистості, на базі якої остання здійснює вибір ме�

ти, мотиву конкретної діяльності з урахуванням

особливостей сформованої ситуації [7, с. 178].

Центральним утворюючим поняттям у ви�

вченні ціннісних орієнтацій особистості є по�

няття «цінність». Проблема цінностей існує

з давніх часів, однак, як відмічає Д. А. Ле�

онтьєв, дотепер немає однозначного розуміння

поняття «цінність». «Цінність — поняття, за до�

помогою якого характеризується соціально�істо�

ричне значення для суспільства й особистісний

зміст для індивідів визначених явищ дійсності.

Цінності слугують важливим фактором соціаль�

ної регуляції поведінки особистості та взаємин

людей» [8, с. 45].

Наразі в дослідженні ціннісних орієнтацій

у зарубіжній соціальній психології та соціології

спостерігаються дві основні тенденції. З одного

боку, мають місце спроби побудови узагальне�

них теорій побудови та функціонування цінніс�

них регуляторів поведінки особистості. Більш

чітко ця тенденція виявляється в працях М. Ро�

кича. З іншого боку, дослідження ціннісних

орієнтацій набуло, по суті, прикладного харак�

теру у тому сенсі, що блок ціннісних орієнтацій

став майже обов’язковим компонентом кожної

більш широкої соціально�психологічної та

соціологічної дослідницької програми. Особли�

во чітко це виявляється в дослідженнях пробле�

ми молоді й освіти [5, с. 65].

Таким чином, проаналізувавши літературу,

ми бачимо, що молодість — це саме той час, ко�

ли юнаки та дівчата починають серйозно заду�

муватись над тим, щоб будувати серйозні сто�

сунки, вступати до шлюбу, та, відділившись від
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батьків та їхньої опіки, створювати свою власну

сім’ю. Адже саме сім’я, на думку вчених, є тією

первиною моделлю, яка впливає на формуван�

ня в дітей еталонів чоловічих і жіночих якостей,

поведінкових моделей, дає можливість безпосе�

реднього пізнання сімейно�побутових сто�

сунків чоловіків і жінок, їхніх ролей, функцій,

прав та обов’язків як подружжя, як батьків, як

громадян [5, с. 32]. 

Тож, зацікавившись вищезазначеним, метою

нашого дослідження стало вивчення особливос�

тей мотивації вступу до шлюбу сучасної молоді.

Наше експериментальне дослідження було

проведено на базі Слов’янського державного пе�

дагогічного університету зі студентами ІІІ курсу

психологічного факультету. Експериментальну

вибірку сновили юнаки та дівчата кількістю

двадцять п’ять чоловік. 

Для проведення дослідження нами були ви�

користані такі методики:

1. Анкета, що була проведена з метою вияв�

лення провідних мотивів при вступі до шлюбу

сучасної молоді;

2. Методика «Визначення життєвих ціннос�

тей особистості» (П. Н. Іванов, Е. Ф. Колобов),

яка була проведена з метою виявлення життє�

вих цілей — цінностей людини;

3. Методика «Діагностика реальної структури

ціннісних орієнтацій особистості» (С. С. Буб�

нова), яку ми використовували з метою вивчен�

ня реалізації ціннісних орієнтацій особистості

в реальних умовах життєдіяльності.

Завдання нашого експериментального дослі�

дження полягало у перевірці припущення, за

якими мотиви вступу до шлюбу тісно пов’язані

з життєвими орієнтаціями та цінностями сучас�

ної молоді. 

Дані, отримані в результаті анкетування, ми

відобразили графічно на рис. 1.

Аналізуючи отримані дані, ми враховували

перші три вибори досліджуваних. Таким чином,

провідними мотивами за результатами першого

вибору є: кохання (44%); за результатами друго�

го вибору — створення власної сім’ї (36%). Це дає

можливість говорити про те, що випробовувані

вважають себе вже досить самостійними, дорос�

лими, сформованими як особистість людьми

для того, щоб створити свою власну родину. Але

водночас вони легко можуть піддаватися почут�

тям, тож до питання про створення сім’ї не�

обхідно підходити вельми серйозно. Також вони

вважають, що сім’ю треба створювати за почут�

тям кохання, бо воно є основою щасливого сі�

мейного життя, міцного шлюбу, взаємоповаги та

взаєморозуміння між подружям. За показника�

ми третього вибору домінують такі мотиви, як

«хочу дітей» (24%), матеріальні блага (24%) та,

також, кохання (24%). 

Рис. 1 — Показник рівнів провідних мотивів, %
Умовні скорочення: 

1 — хочу дітей; 2 — матеріальні блага; 3 — боязнь самот�

ності; 4 — важкі стосунки з батьками; 5 — кохання; 6 —

сексуальний партнер; 7 — довгий час разом; 8 — підви�

щення по службі; 9 — останній шанс; 10 — фіктивний

шлюб; 11 — ініціатива батьків; 12 — уникнення батьків�

ської опіки; 13 — бажання самостійності; 14 — соціаль�

не зараження; 15 — рання вагітність; 16 — створення

власної сім’ї

Виходячи з отриманих даних можна говорити

про усвідомленість випробуваних стосовно тако�

го важливого, а особливо в житті кожної жінки,

кроку, як народження дитини, який обов’язково

має здійснюватись обдумано та за згодою двох

сторін.

Разом з цим випробувані звертають увагу і та

матеріальне становище свого обранця (чи обра�

ниці), що в наш час є актуальним і вже нікого не

дивує, а, навпаки, майже кожен до цього праг�

не. Респонденти хочуть мати високооплачувану

роботу та добитися якомога кращого становища

в суспільстві. 

Із запропонованих 16 мотивів є й такі, які не

були обрані жодним випробовуваним. Це і ос�

танній шанс (0%); ініціатива батьків (0%); важкі

відносини з батьками (0%); фіктивний шлюб

(0%); уникнення батьківської опіки (0%) і ран�

ня вагітність (0%).

Це готорить про те, що в цьому віці шлюб — да�

леко не останній шанс якомога краще влашту�

вати своє життя, і що в молоді все ще попереду.

У цей час їм дуже важливо навчатися та здобувати

професію, і це є головним. За цими причинами

мотивом створення сім’ї не може бути й іні�

ціатива батьків, які все це добре розуміють і не

можуть тиснути на дітей. У такому віці у більшості

дітей спостерігаються важкі стосунки з батька�

ми, але, попри це, вони все ще прив’язані до ро�

динного гнізда та своїх батьків, які опікують та

піклуються про своїх чад. Ранню вагітність рес�

понденти не вважають приводом виходити

заміж. Сучасна молодь вважає, що дитину мож�

на виховати та «підняти» самостійно.

Дані, отримані в результаті проведеного до�

слідження за методикою «Діагностика реальної

структури ціннісних орієнтацій особистості»

(С. С. Бубнова), ми зобразили графічно на рис. 2.
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Рис. 2 — Графічне зображення результатів дослідження
за методикою «Діагностика реальної структури ціннісних
орієнтацій особистості», %
Умовні позначення:

1 — приємне проведення часу; 2 — високе матеріальне

благополуччя; 3 — пошук та насолода прекрасним; 4 —

допомога та милосердя до інших; 5 — кохання; 6 —

пізнавання нового у світі, людині, природі; 7 — висо�

кий соціальний статус та управління людьми; 8 — ви�

знання та повага, вплив на оточуючих; 9 — соціальна

активність; 10 — спілкування; 11 — здоров’я

Аналізуючи отримані дані, ми, як і в першій

методиці, враховували перші три вибори. Тож,

можна сказати, що домінуючими орієнтаціями

серед запропонованих за результатами першого

вибору є кохання (20%) і здоров’я (32%); за ре�

зультатами другого вибору — також кохання

(44%) і здоров’я (16%); за результатами третього

вибору — матеріальне благополуччя (16%), ко�

хання (16%), суспільна активність для досяг�

нення позитивних змін у суспільстві (16%) та

також здоров’я (16%). Отримані у ході прове�

дення експерименту результати свідчать про те,

що сучасна молодь вважає: кохання — це ви�

значне почуття у житті, і шлюб треба укладати

за коханням. Це почуття в молоді застосовне не

тільки до іншої статі, а й до маленьких дітей,

рідних та близьких людей, а ще деякі молоді лю�

ди вважають що для них важливіше кохати са�

мому, ніж бути коханим.

Також для них є важливим матеріальне бла�

гополуччя. Сучасна молодь вважає, що гроші

надають більше можливостей для реалізації

своїх планів і задумів. Здоров’я у випробуваних

становить велику цінність, вони бажають здо�

ров’я і собі і своєму близькому оточенню, бо ро�

зуміють, що без наявності здоров’я неможлива

жодна повноцінна і функціональна діяльність.

Поміж запропонованих ціннісних орієнтацій

є й така, яка не була обрана жодним із досліджу�

ваних — це спілкування (0%). Означене говорить

про те, що учні не вважають, що постійне спіл�

кування з друзями є визначальним у цьому віці,

вони не мають великої потреби у спілкуванні,

адже для них існують вищеперелічені речі, які

виступають набагато важливішими орієнтація�

ми, ніж це. Але не можна не зазначити, що це

є дуже дивним для досліджуваних даного віку,

адже, певно, неможливо планувати створення

сім’ї і при цьому нехтувати міжособистісними

контактами.

Наступним етапом нашого дослідження було

проведення дослідження методикою «Визна�

чення життєвих цінностей особистості», резуль�

тати якої ми подали графічно на рис. 3.

Рис. 3 — Графічне зображення результатів дослідження
за методикою «Визначення життєвих цінностей 
особистості», %
Умовні позначення:

1 — свобода, демократія в суспільстві; 2 — безпека та за�

хист; 3 — служіння людям; 4 — влада та вплив; 5 — ві�

домість; 6 — автономність; 7 — матеріальний успіх; 8 —

багатство духовної культури; 9 — особистісний ріст;

10 — здоров’я; 11 — прив’язаність та кохання; 12 —

привабливість; 13 — почуття задоволення; 14 — міжосо�

бистісні контакти; 15 — багате духовно�релігійне життя

Аналіз отриманих даних ми здійснювали за

тим самим принципом, що й у попередніх двох

методиках. Тож, за результатами першого вибо�

ру найбільш переважає така життєва цінність,

як здоров’я (40%). Це говорить про значущість

для студентів їхнього власного здоров’я, а також

про те, що вони турбуються про своїх близьких,

особливо за бабусь і дідусів, які вже здають свої

позиції щодо здоров’я та власного самопочуття.

За результатами другого вибору переважають ко�

хання (32%) та матеріальний успіх (16%) і третьо�

го вибору також матеріальний успіх (36%) та

кохання (16%). Твердження цієї групи говорять

про потребу людини мати близьких людей, за�

непокоєність за стосунки з людьми, які багато

для них значать. Кохання є провідним почуттям

для досліджуваних, воно є основою їхніх сто�

сунків як із протилежною статтю, так і з близь�

кими, значущими для них людьми. 

Матеріальний успіх для респондентів також

є не менш важливим. Адже вони вже мають осо�

бистий життєвий досвід, який свідчить, що без

матеріальних благ, станом на сьогоднішній день,

мати щасливе, безтурботне, повноцінне життя

вельми складно, а точніше — навіть неможливо.

Тож, розуміючи й осмислюючи це, вони праг�

нуть оволодіти якнайкращою для себе професією,

яка б цінилася та високо оплачувалась, успішно
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навчатися у ВНЗ та згодом отримати роботу, яка

б радувала не тільки кишеню, але й душу.

В представленій методиці є такі цінності, які

не обрав жоден респондент. Це такі цінності, як

служіння людям (0%), почуття задоволення

(0%) та міжособистісні контакти та спілкування

(0%). Це стосується таких життєвих і професій�

них цілей, як допомога та сприяння іншим лю�

дям. Можна сказати, що досліджувані не праг�

нуть допомогти іншим людям і робити все, щоб

вони були щасливими. Вони не налаштовані на

задоволення якими б то не було речами, що мо�

же бути зумовлено тривожністю через складан�

ня іспитів та заліків на сесії. Для них на даному

етапі не є важливими і міжособистісні контакти.

Кожен з них наразі переймається своїми пробле�

мами, і їх вирішення на даний момент є одним

із найважливіших завдань для учнів. Але так чи

інакше такі показники видаються дивними.

Адже, не зважаючи на хвилювання і труднощі

навчання студенти все ж мають відпочивати, на�

солоджуватися спілкуванням з однолітками, дру�

зями та хоч іноді приємно проводити час й от�

римувати від цього лише задоволення.

Оскільки ми припускаємо, що мотиви вступу

до шлюбу пов’язані з життєвими орієнтаціями та

цінностями сучасної молоді, основним завданням

нашого дослідження стало вивчення взаємо�

зв’язку трьох метричних змінних. З цією метою

ми використали метод описової статистики —

такий як статистична кореляція Пірсона.

Ми прокорелювали мотиви вступу до шлюбу

з ціннісними орієнтаціями раннього юнацького

віку й отримали такий результат: r = 0,6. Обрана

нами кореляція є прямою, тож це свідчить про

помірний взаємозв’язок між обраними показ�

никами, а також про те, що чим вище ціннісні

орієнтації, тим більше розвинені мотиви вступу

до шлюбу. Також ми використали метод коре�

ляції Пірсона для визначення взаємозв’язку із

життєвими цінностями та мотивами і отримали

такі дані: r = 0,4, які також свідчать про помір�

ний зв’язок між представленими показниками.

Отримані результати дають можливість говорити

про те, що чим більші життєві цінності, тим біль�

шими є й мотиви вступу до шлюбу.

Висновки з проведеного дослідження і перс�

пективи подальших досліджень у цьому напрям�

ку. Отже, аналізуючи отримані в ході експеримен�

ту дані, можна стверджувати, що існує очевидний

зв’язок між мотивами вступу до шлюбу, цінніс�

ними орієнтаціями та життєвими цінностями.

А значить мета нашого дослідження досягнута,

припущення підтверджено.

В результаті ми можемо стверджувати, що

ціннісні орієнтації та життєві цінності насправді

впливають на мотиви вступу до шлюбу. В біль�

шості випадків молодь дотримувалася своїх ін�

тересів, принципів і вподобань, не змінюючи їх

протягом усього періоду дослідження. Важливи�

ми складовими повноцінного, щасливого сімей�

ного життя для них є кохання, високе матеріальне

благополуччя та здоров’я, і не лише своє, а та�

кож рідних і близьких їм людей. Із цього випли�

ває, що сучасна молодь не змінює своїх переко�

нань при виборі супутника життя та здійсненні

такого важливого кроку в їхньому житті, як вступ

до шлюбу і створення власної сім’ї.
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Теоретичний аналіз представленого матеріалу
побудований на розгляді стану вагітності жінки
як макростресору. Емпірико!діагностичний аспект
вивчення проблеми стосується конкретизації про!
явів емоційних станів вагітних жінок залежно від
інтерпретаційного контексту соціально!психоло!
гічних (задоволеність шлюбом, вік, місце проживан!
ня) та клініко!анамнестичних факторів (порядок
пологів та обтяжений анамнестичний діагноз). 

Ключові слова: вагітність, ставлення до вагіт�

ності, тривожність, обтяжений анамнез, невро�

тизація, депресія, психологічний компонент

гестаційної домінанти.

Теоретический анализ представленного мате!
риала построенный на рассмотрении беременности
женщины как макрострессора. Эмпирико!диаг!
ностический аспект изучения проблемы касается
конкретизации проявлений эмоциональных состоя!
ний беременных женщин в зависимости от интер!
претационного контекста социально!психологичес!
ких (удовлетворенность браком, возраст, место
проживания) и клинико!анамнестических факто!
ров (порядок родов и отягощенный анамнестичес!
кий диагноз).

Ключевые слова: беременность, отношение

к беременности, тревожность, отягощенный

анамнез, невротизация, депрессия, психологи�

ческий компонент гестационной доминанты. 

Theoretic analysis of the presented material is based
on the observation of the pregnancy like a macrostressor.
Empirical diagnostic aspect of the problem concerns
concretization of the manifestations of emotional states
of pregnant women, depending on the interpretive con!
text of socio!psychological (satisfaction with the mar!
riage, age, place of residence) and clinical!anamnestic
factors (order of birth and complicated anamnestic
diagnosis.

Key words: pregnancy, attitude to pregnancy, anxi�

ety, complicated anamneses, neuroticism, depression,

psychological component of gestational dominant.

Інтегральним показником суспільного розвит�

ку країни, відображенням її соціально�економіч�

ного та морального стану, потужним фактором

формування демографічного, економічного, тру�

дового та культурного потенціалу суспільства

є здоров’я населення, особливо жінок і дітей, яке

за останні роки в Україні значно погіршилося

(Р. В. Богатирьова, 1997; Н. Г. Гойда, 2000). Од�

нією з причин означеної тенденції є нестабільна

соціально�економічна ситуація, що негативно

впливає на психічну сферу жінки.

Суттєвий вклад у формування здоров’я жі�

нок і дітей вносить період вагітності та пологів,

в якому жінки найбільш чутливі до дії різних

чинників [2; 5; 11; 12]. Проблема негативного

демографічного балансу, патологічного перебігу

вагітності та ускладнених пологів залишається ак�

туальною для України. Серед причин, що призво�

дять до ускладнень під час вагітності та пологів,

виділяються різноманітні порушення емоційної

сфери. Негативні емоції породжують зсуви на

психофізіологічному рівні, що призводить до

зниження якості здоров’я матері і, як наслідок,

дитини. Критичний аналіз літератури вітчизня�

ної та зарубіжної психології показав, що дослід�

ники  здебільшого зосереджуються на вивченні

клінічних аспектів патології вагітних і тільки на

окремих особливостях психоемоційного стану

вагітної жінки та його впливу на репродуктивну

функцію, перебіг вагітності та перинатальні

наслідки [1, с. 66–73].

Дослідження в царині психології материнства

(С. Ю. Мещерякова, Р. В. Овчарова, Ю. Шмурак,

І. Ю. Хамітова, Г. Г. Філіппова, В. І. Брутман,

О. І. Захаров) надають змогу зробити висновок,

що стан вагітності є одним із найважливіших

етапів у житті жінки та закономірним результа�

том розвитку материнської сфери та відправним

пунктом у подальшому розвитку жінки як особис�

тості та матері. Цей специфічний за новизною пе�

ріод в житті жінки не позбавлений емоційного

напруження й адаптації до нових умов [11; 12].

Дослідження в царині перинатальної психо�

логії свідчать про те, що неадекватна поведінка

матері під час вагітності, її емоційні реакції на

стреси, якими насичено буденне життя, слугують

причиною величезної кількості різноманітних

патологічних станів у дитини — як поведінкових,

психологічних, так і соматичних [2, с. 51–56].

Доведено, що емоційний стрес вагітної жінки,

майбутньої матері, корелює з передчасними

пологами, дитячою психопатологією, частими

виникненнями шизофренії, нерідко зі шкільни�

ми невдачами, високим рівнем правопорушень,

схильністю до наркоманії та спроб суїциду

[7, с. 16–25]. Таким чином, емоційний дисбаланс
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матері може викликати емоційну дисфункцію

плоду [5; 12].

Увесь період вагітності супроводиться інтен�

сифікацією всіх видів процесів обміну та склад�

ною перебудовою адаптаційно�компенсаторних

механізмів материнського організму. Нейрогу�

моральні зміни організму, що відбуваються про�

тягом вагітності, інтенсивно позначаються на

психоемоційному стані вагітної жінки [8; 11]. 

Наведені аргументи надають змогу визначи�

ти стан вагітності, що за своєю значущістю по�

требує прояву власної зорганізованості жінки та

активної позиції щодо нових умов. Але цей стан

переважно сприймається як стрес для організму

та особистості жінки.

На доведення вищесказаного можна виділити

основні ознаки стану вагітності як макростресору

[3; 6]. По�перше, вагітність локалізована в часі

та просторі, що виокремлює її на тлі хронічних

стресорів; по�друге, вагітність вимагає якісної

реорганізації в структурі «індивід�навколишнє

середовище» і цим відрізняється від ситуаційної

адаптації; по�третє, вагітність супроводиться стій�

кими афективними реакціями, а не тільки ко�

роткочасними емоціями, як це відбувається у по�

всякденному житті [11]. Також під час вагітності

можуть виникати додаткові стресові наванта�

ження, що включають в себе безліч вторинних

стресорів (поява ускладнень вагітності, які потре�

бують госпіталізації жінки або виявлення вродже�

них аномалій розвитку плоду). Ці стресові факто�

ри можуть спричиняти порушення материнської

сфери і, як наслідок, призводити до ускладнень

материнсько�дитячих взаємин після народжен�

ня дитини [10, с. 16–27]. Все вищевикладене дає

змогу зробити висновок про те, що адаптація до

вагітності, як психологічна, так і фізіологічна,

безпосередньо пов’язана з психоемоційним ста�

ном жінок, які очікують на появу дитини.

Метою нашого дослідження є вивчення особ�

ливостей психоемоційного стану вагітних жінок

залежно від задоволеності шлюбом, віку, місця

проживання, порядку пологів та наявності уск�

ладнень. 

Для реалізації мети було розроблено програму

емпірико�діагностичного вивчення проблеми.

Практична робота, яка включала психодіагнос�

тичне обстеження емоційних станів вагітних

жінок, проводилася на базі денного стаціонару

Луцького клінічного пологового будинку. Дослі�

дження проводилося протягом жовтня 2010 р. —

січня 2011 р. 

Важливою частиною побудови програми ем�

пірико�діагностичного вивчення проблеми є під�

бір ефективних і адекватних психодіагностичних

методів. 

У даному дослідженні були використані клі�

ніко�амнестичні методи, анкетування, спосте�

реження, а також такі психодіагностичні мето�

дики: шкала реактивної та особистісної тривож�

ності Спілбергера — Ханіна, тест�опитувальник

задоволеності шлюбом В. В. Століна, Т. Л. Ро�

манова, Г. П. Бутенко, методика диференціаль�

ної діагностики депресивних станів В. А. Жму�

рова, методика діагностики рівня невротизації

Л. І. Васермана, скринінг�тест ставлень вагітної

І. В. Добрякова. 

Відповідно для участі в обстеженні було віді�

брано 100 вагітних жінок віком від 19 до 37 років.

У досліджуваній групі переважали жінки 26–33�

річного віку (62% досліджуваних). Середній вік

становив 26,6 року. 62% жінок очікували на перші

пологи й 38% жінок — на другі. У вибірки ви�

ключалися особи, які перебували на психіатрич�

ному та наркологічному обліку, а також жінки

молодше 18 та старше 40 років. 

Вибірку складали респонденти, які проживали

у місті (52% осіб) і селі (48% осіб), мали середню

(20% осіб), середню спеціальну (50% осіб) та ви�

щу (30% осіб) освіту. 70% працюючих осіб та

30% респондентів не працювали. Серед працю�

ючих найбільший відсоток складали вчителі

(35,7%), вихователі дитячих садків (31,25%), ме�

дичні працівники (12,5%) і по одному представ�

нику таких професій, як продавець, кухар, сек�

ретар, агроном, технолог і журналіст. 

У 70% вагітних жінок з представленої вибір�

ки наявними були обтяжені анамнестичні діаг�

нози, а саме: викидень у 12,5%, аборт — у 7%,

завмерла вагітність — у 3,5%, проблеми вз зором

спостерігалися у 8,5%, серцево�судинні захво�

рювання — у 18,5%, оперативне втручання під

час вагітності перенесли 10% вагітних жінок да�

ної вибірки.

Задля вивчення впливу задоволеності шлюбом

на психоемоційний стан вагітних жінок було

використано тест�опитувальник задоволеності

шлюбом В. В. Століна, Т. Л. Романова, Г. П. Бу�

тенко, методику діагностики рівня невротизації

Л. І. Васермана та скринінг�тест ставлень вагітної

І. В. Добрякова. Аналізуючи результати, отри�

мані за допомогою тест�опитувальника задово�

леності шлюбом В. В. Століна, Т. Л. Романова,

Г. П. Бутенко, ми виокремили дві групи. Першу

групу склали 53 жінки (відповідно 53% осіб), за�

доволені своїм шлюбом, а другу — 47 жінок (від�

повідно 47% осіб), не задоволених своїми шлюб�

ними стосунками. При цьому всі жінки вважали

вагітність бажаною. 

Змістовний аналіз поняття невротизації охоп�

лює такі характерні прояви невротичних розладів,

як швидка втомлюваність, порушення сну, іпо�

хондрична фіксація на неприємних соматичних

відчуттях, зниження настрою, підвищена дратів�

ливість, збудливість, наявність страхів, тривоги

та невпевненості у собі. 
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Аналізуючи результати діагностики, отримані

за допомогою методики діагностики рівня нев�

ротизації Л. І. Васермана, можна відмітити такі

показники у двох групах досліджуваних вагітних

жінок: низький рівень невротизації (до 9 балів)

у 71,7% вагітних жінок, задоволених своїм шлю�

бом на відміну від 14,9% у групі вагітних жінок,

незадоволених шлюбними стосунками; середній
рівень (10–19 балів) — у 15,1% вагітних жінок,

задоволених своїм шлюбом, на відміну від 21,3%
у групі вагітних жінок, не задоволених шлюбни�

ми стосунками; високий рівень невротизації (по�

над 20 балів) спостерігався у 13,2% вагітних

жінок, задоволених своїм шлюбом, на відміну

від 63,8% у групі вагітних жінок, не задоволених

шлюбними стосунками. 

Скринінг�тест ставлень вагітної І. В. Добряко�

ва визначає тип психологічного компонента геста!
ційної домінанти (ПКГД), що характеризує насам�

перед особистісні зміни та реакції жінки, тобто

зміни у системі її ставлень, зокрема у ставленні

жінки до своєї вагітності, до її майбутньої дити�

ни. Психологічний компонент гестаційної домінан!
ти (ПКГД) являє собою сукупність механізмів

психічної саморегуляції, що включаються у жінки

при настанні вагітності, спрямованих на збере�

ження гестації та створення умов для розвитку

майбутньої дитини, формують ставлення жінки

до своєї вагітності, її поведінкові стереотипи

[9, с. 419].
І. В. Добряков виокремлює п’ять типів пси�

хологічного компонента гестаційної домінан�

ти, а саме оптимальний, гіпогестогнозичний,

ейфоричний, тривожний та депресивний

[4, с. 96–113].

Аналізуючи результати діагностики, отримані

за допомогою скринінг�тесту ставлень вагітної

І. В. Добрякова, можна відмітити узагальнені

показники за п’ятьма шкалами у двох групах

досліджуваних вагітних жінок. 

Оптимальний тип ПКГД спостерігався у 54,7%
вагітних жінок, задоволених шлюбом, на відмі�

ну від 10,6% у групі вагітних жінок, не задоволе�

них шлюбними стосунками. 

Гіпогестогнозичний тип ПКГД спостерігався

у 5,7% вагітних жінок, задоволених шлюбом, на

відміну 15% у групі вагітних жінок, не задоволе�

них шлюбними стосунками. 

Ейфоричний тип ПКГД спостерігався у 5,7%
вагітних жінок, задоволених шлюбом, на відмі�

ну 10,6% у групі вагітних жінок, не задоволених

шлюбними стосунками. 

Тривожний тип ПКГД спостерігався у 22,6%
вагітних жінок, задоволених шлюбом, на відмі�

ну 38,3% у групі вагітних жінок, не задоволених

шлюбними стосунками. 

Депресивний тип ПКГД спостерігався у 11,3%
вагітних жінок, задоволених шлюбом, на відмі�

ну 25,5% у групі вагітних жінок, не задоволених

шлюбними стосунками. 

Отримані результати свідчать, що жінкам, за�

доволеним шлюбом, властиве відчуття психо�

емоційного благополуччя, психічного спокою

та врівноваженості. Для жінок, не задоволених

шлюбними стосунками, властивий негативний

психоемоційний фон перебігу вагітності, що ви�

являється у схильності до психічного неспокою та

засмученості. Таким чином, у вагітних жінок, за�

доволених шлюбом, спостерігається позитивний

емоційний фон, що може свідчити про безумовне

прийняття рішення виношувати дитину, адап�

тацію до нової ролі. У жінок, не задоволених

шлюбними стосунками, домінують неадекватні

типи переживання вагітності, що може свідчити

про низький рівень емоційної підтримки парт�

нера. Отже, вагітним, які оцінюють свій шлюб як

сприятливий, властивий більш виражений по�

зитивний психоемоційний фон перебігу вагітнос�

ті; вони приймають свою вагітність, адаптовані до

нового стану; у них сформований оптимальний,

або адекватний, тип переживання вагітності. 

Вік також є тим фактором, що впливає на пси�

хоемоційний стан вагітної жінки. Ми припусти�

ли, що молоді жінки менш готові до вагітності,

оскільки більш сприятливі до несприятливих

факторів середовища і мають нестабільну емо�

ційну сферу. З�поміж респондентів представле�

ної вибірки вагітних жінок було виокремлено три

групи: група 1 — вагітні жінки віком від 19 до

25 років (30 осіб), група 2 — вагітні жінки віком

від 26 до 30 років (40 осіб), група 3 — вагітні

жінки віком від 31 до 37 років (30 осіб). 

Порівняльний аналіз психологічних особли�

востей емоційних станів жінок у різних вікових

групах проводився за допомогою методики діаг�

ностики рівня невротизації Л. І. Васермана,

шкали особистісної та реактивної тривожності

Ч. Д. Спілбергера — Ю. Л. Ханіна, скринінг�

тесту ставлень вагітної І. В. Добрякова. 

Аналізуючи результати діагностики, отримані

за допомогою шкали особистісної та реактивної

тривожності Ч. Д. Спілбергера — Ю. Л. Ханіна,

можна відмітити узагальнені показники за двома

шкалами у трьох групах досліджуваних вагітних

жінок. Відповідно до проведеного дослідження

було виявлено, що особистісна та реактивна три�

вожність спостерігається в трьох групах дослі�

джуваних жінок. Високий рівень особистісної

тривожності спостерігається у 66,7% вагітних

жінок у групах 1 та 3 на відміну від 30% вагітних

жінок у групі 2. Високий рівень реактивної три�

вожності спостерігається у 63,3% вагітних жі�

нок у групах 1 та 3 на відміну від 37,5% вагітних

жінок у групі 2. 

Порівняльний аналіз результатів діагностики,

отриманих за допомогою методики діагностики
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рівня невротизації Л. І. Васермана, вивів узагаль�

нені показники у трьох групах досліджуваних

вагітних жінок. Низький рівень невротизації (до

9 балів) був відмічений у 33,3% вагітних жінок

у групах 1 та 3 на відміну від 67,5% вагітних

жінок у групі 2; середній рівень (10–19 балів) був

відмічений у 10% вагітних жінок у групах 1 та 3,

на відміну від 25% вагітних жінокнаду групі 2;

високий рівень невротизації (понад 20 балів) спос�

терігався у 56,7% вагітних жінок у групах 1 та 3

на відміну від 7,5% вагітних жінок у групі 2.

Аналізуючи результати діагностики, отримані

за допомогою скринінг�тесту ставлень вагітної

І. В. Добрякова, можна відмітити узагальнені

показники у трьох вікових групах обстежуваних

вагітних жінок. Оптимальний тип ПКГД харак�

терний для 67,5% жінок віком від 26 до 30 років.

Ейфоричний тип ПКГД характерний для 70% ва�

гітних жінок групи віком від 19 до 25 років. Три!
вожний тип ПКГД характерний для 60% вагітних

жінок віком від 31 до 37 років. Отже, отримані

результати в ході порівняльного аналізу результа�

тів свідчать про те, що період від 26 до 30 років —

це саме той період, що є оптимальним з точки

зору психологічного дозрівання жінок, їх готов�

ності до адекватного переживання вагітності. 

Нами також було проведено дослідження пси�

хоемоційного стану вагітних жінок залежно від

їхнього місця проживання. Відповідно до прове�

деного дослідження було виявлено, що особис�

тісна та реактивна тривожність спостерігається

у двох групах досліджуваних жінок — як у групі

жінок із міста, так і в групі жінок із сільської

місцевості. Високий рівень особистісної тривож�

ності спостерігається у 57,7% вагітних жінок,

які проживають у місті, проти 62,5% вагітних

жінок із сільської місцевості. Високий рівень

реактивної тривожності спостерігається у 48,1%
вагітних жінок, які проживають у місті, проти

52,1% вагітних жінок із сільської місцевості.

На психоемоційний стан вагітної впливають

два фактори, а саме наявність ускладнень і по�

рядок пологів. Як ми зазначали, вибірку респон�

дентів становили 62% жінок, які очікували на

перші пологи, і 38% жінок — на другі, а також

30% вагітних жінок із необтяженим анамнезом і

70% — з обтяженим. Для дослідження впливу

порядку пологів та наявності ускладнень на

психоемоційний стан вагітної жінки нами були

використані такі методи, як методика диферен�

ціальної діагностики депресивних станів

В. А. Жмурова, шкала особистісної та реактив�

ної тривожності Ч. Д. Спілбергера — Ю. Л. Ха�

ніна, методика діагностики рівня невротизації

Л. І. Васермана. 

Аналізуючи отримані дані, слід відмітити, що

у вагітних жінок, які очікують на другі пологи, усі

показники як невротизації, так і тривожності

в середньому помірні або вищі від середнього,

ніж у вагітних жінок, які очікують на перші по�

логи. Це свідчить про те, що для жінок, у яких

був досвід успішної вагітності та фізіологічних

пологів, інформація про вагітність та ті, зміни,

що відбуваються в організмі, не є травмуючими.

Отже, психоемоційний фон вагітності жінок, які

очікують на другі пологи здебільшого позитив�

ний, що й виявляється в емоційно адекватному

переживанні вагітності. 

Аналізуючи результати діагностики, отримані

за допомогою шкали особистісної та реактивної

тривожності Ч. Д. Спілбергера — Ю. Л. Ханіна,

можна відмітити узагальнені показники за дво�

ма шкалами у досліджуваних вагітних жінок за�

лежно від наявності чи відсутності обтяженого

анамнезу. Відповідно до проведеного дослі�

дження було виявлено, що особистісна й реак�

тивна тривожність спостерігалася в двох групах

досліджуваних жінок. Високий рівень особис�

тісної тривожності спостерігається у 71,4% ва�

гітних жінок із обтяженим анамнезом, на відмі�

ну від 63,3% жінок, у яких були відсутні скарги

на погане самопочуття, патологічна симптома�

тика та хронічні захворювання в анамнезі. Висо�

кий рівень реактивної тривожності спостерігався

у 60% вагітних жінок із обтяженим анамнезом

на відміну від 53,3% жінок, у яких були відсутні

скарги на погане самопочуття, патологічна

симптоматика та хронічні захворювання в анам�

незі.

Узагальнюючи результати діагностики, отри�

мані за допомогою методики діагностики рівня

невротизації Л. І. Васермана, можна відмітити

такі показники у двох групах досліджуваних вагіт�

них жінок: низький рівень невротизації (до 9 балів),

що був відмічений у 53,3% вагітних жінок, у яких

були відсутні скарги на погане самопочуття, па�

тологічна симптоматика та хронічні захворю�

вання в анамнезі, на відміну від 7,2% у групі

вагітних жінок із ускладненнями; середній рівень
(10–19 балів) спостерігався у 33,3% жінок, у яких

були відсутні скарги на погане самопочуття, па�

тологічна симптоматика та хронічні захворю�

вання в анамнезі, на відміну від 21,4% у групі

вагітних жінок із обтяженим анамнезом; високий
рівень невротизації (понад 20 балів), що спос�

терігався у 13,4% жінок, у яких були відсутні

скарги на погане самопочуття, патологічна симп�

томатика та хронічні захворювання в анамнезі,

на відміну від 71,4% у групі вагітних жінок із

ускладненнями вагітності. 

Аналізуючи результати діагностики, отри�

мані за допомогою методики диференціальної

діагностики депресивних станів В. А. Жмурова,

можна відмітити узагальнені показники у двох

групах досліджуваних вагітних жінок: перша

група — вагітні жінки, у яких були відсутні скар�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

140



ги на погане самопочуття, патологічна симпто�

матика та хронічні захворювання в анамнезі,

друга група — вагітні жінки з обтяженим анам�

незом. Відповідно до проведеного дослідження

було виявлено, що високий рівень депресії

спостерігався у 77,14% вагітних жінок із обтя�

женим анамнезом, на відміну від 43,3% жінок,

у яких були відсутні скарги на погане самопо�

чуття, патологічна симптоматика та хронічні

захворювання в анамнезі.

Висновок. Отримані результати свідчать про

те, що серед факторів, які впливають на психо�

емоційний стан вагітної жінки, можна виокре�

мити: задоволеність шлюбними стосунками, вік

респондентів, наявність досвіду попередньої

вагітності й пологів, а також наявність обтяже�

ного анамнезу або ускладнень. 

Отримані в ході дослідження дані можуть

слугувати підґрунтям для розроблення методів

диференціальних корекційних, психопрофілак�

тичних, психогігієнічних та психотерапевтич�

них заходів протягом всієї вагітності жінки та

психологічної підготовки жінок до пологів. 
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У статті висвітлено результати емпіричного
дослідження особливостей розвитку гендерної
ідентичності дівчат!підлітків в умовах загально!
освітніх шкіл і шкіл!інтернатів. Обґрунтовано
якісні та кількісні показники розвитку гендерної
ідентичності дівчат підліткового віку. 

Ключові слова: гендер, гендерна ідентичність,

особистість, виховне середовище, соціалізація. 

В статье представлены результаты экспери!
ментального исследования развития гендерної
идентичности девочек!подростков в условиях об!
щеобразовательных школ и школ!интернатов.
Обоснованы качественные и количественные пока!
затели развития гендерной идентичности девочек
в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: гендер, гендерная идентич�

ность, личность, воспитательная среда, социа�

лизация. 

The article introduces the results of the empiric
study concerning the characteristics of the gender iden!
tity development in teenage girls at secondary schools
and boarding schools. The quantitative and qualitative
indices of the development of gender identity are sub!
stantiated. 

Key words: gender, gender identity, personality,

educational environment, socialization. 

Особливої гостроти нині набуває проблема

розвитку гендерної ідентичності. У науковому

просторі окреслене питання вивчають відомі

дослідники, представники українського психо�

логічного співтовариства: Т. Говорун, П. Гор�

ностай, Т. Гундорова, І. Жерьобкіна, О. Забуж�

ко, О. Кікінежді, О. Кочарян та ін. Важливість

розвитку гендерної ідентичності зумовлена по�

силенням інтересу до проблеми вибору, самови�

раження, отримання «сутнісного Я» дівчатами�

підлітками в хаосі буття. 

Зміна місця і ролі жінки в сучасному суспільст�

ві пов’язана з фрагментарністю і суперечністю її

існування, коли множинність сфер діяльності

дестабілізують її колись стійку ідентичність. Від�

сутність єдиного підходу до розуміння соціальної

ролі жінки, з яким дівчина�підліток могла б себе

ідентифікувати, породжує пошук нових сенсів

буття, що виконують водночас умову стабільнос�

ті і мінливості. З огляду на означене, слушними

вважаються думки вчених, згідно з якими такі

явища заважають особистісному зростанню,

конструктивному подоланню вікової кризи, від�

чуттю себе активним суб’єктом життєдіяльності

в підлітковому віці, особливо в умовах шкіл�ін�

тернатів [3; 8; 9]. 

Під гендерною самоідентифікацією ми ро�

зуміємо процес самовизначення особистості як

представника певної гендерної групи, результа�

том якого стає гендерна ідентичність, тобто усві�

домлення і прийняття моделей мужності (жіноч�

ності) в межах окремого культурного середовища

[10, с. 35]. Дослідниця Московського центру

гендерних досліджень О. Вороніна зазначає, що

гендерна ідентичність базується на стереотипах —

соціально�культурних настановах, що примушу�

ють людину носити певний одяг, зачіску, демон�

струвати поведінку, навіть міміку й жести тощо

[1, с. 46–47]. 

Варто зазначити, що гендерна соціалізація

здійснюється як процес засвоєння особистістю

соціокультурних факторів, які зумовлюють сте�

реотипи гендерної поведінки особистості. Серед

таких факторів вчені називають: гендерні наста�

новлення як система уявлень про чоловіка й жін�

ку; культурні стереотипи чоловічності і жіноч�

ності; гендерні ролі як очікування суспільства

щодо поведінки, зовнішнього вигляду й особис�

тісних якостей чоловіків і жінок; відмінні засо�

би виховання хлопчиків і дівчаток. Окреслена

система соціально�культурних факторів складає

гендерну культуру кожного суспільства.

Основними ознаками гендерної ідентичності

дослідники називають: наявність гетеросоціаль�

ності (як здатність взаємодіяти з індивідами ген�

дерної аутгрупи), відповідність біологічної статі

і гендерній ролі; адаптованість особистості до

трансформацій у гендерній культурі суспільства.

Виходячи з актуальності проблеми розвитку

гендерної ідентичності в сучасному суспільстві,

основний акцент у дослідженні зроблено на роз�

виток гендерної ідентичності у дівчат�підлітків

в умовах загальноосвітніх навчальних закладів

і шкіл�інтернатів, якісні й кількісні показники. 
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Метою статті є виклад результатів емпіричного

дослідження особливостей розвитку гендерної

ідентичності дівчат�підлітків у різних виховних

середовищах (загальноосвітні школи і школи�

інтернати). 

Завданнями емпіричного дослідження визна�

чено: охарактиризувати загальну процедуру ор�

ганізації дослідження, обґрунтувати систему

психодіагностичних і методичних прийомів, за�

кладених у його зміст, описати якісні, кількісні

показники й зробити основні висновки дослі�

дження.

Гіпотеза емпіричного дослідження базувалась

на припущенні, що умовою гармонізації процесу

розвитку гендерної ідентичності дівчат�підлітків

в умовах шкіл�інтернатів є здійснення цілеспря�

мованого переорієнтування їх на андрогінні

гендерні ролі. 

Для перевірки сформульованої гіпотези було

використано такі методики діагностики: тест

М. Куна і Т. Макпартленда «Хто я?»; опитуваль�

ник «Прислів’я» (автор І. Клецина), опитуваль�

ник «Розподіл ролей в сім’ї» (автори: Ю. Альо�

шина, Л. Гозман, Е. Дубовська), опитувальник

S. Bem (варіант адаптований А. Реаном), метод

особистісного семантичного диференціалу для

дослідження гендерних стереотипів; проективні

методи: «Гендерна автобіографія» і тест «Авто�

портрет»; методи перевірки достовірності від�

мінностей непов’язаних (t — критерій Стьюден�

та, Up — метод кутового перетворювання

Фішера) і пов’язаних (критерій знаків) вибірок,

а також методи багатовимірної статистики

(комп’ютерний пакет програм SPSS 10.10.) — ко�

реляційний аналіз, факторний аналіз, контент�

аналіз [1; 2; 6; 10].

Дослідження здійснювалося в умовах природ�

ного середовища. Було комплексно застосовано

об’єктивні методи у поєднанні із суб’єктивними,

що зумовлено: складністю предмета дослідження,

який вимагає поглибленого вивчення особистіс�

них зрушень у перехідний період (підлітковий

вік); різноманітністю й варіативністю умов, в яких

формується гендерна ідентичність; негативним

впливом тривалої психічної депривації на роз�

виток дівчат�підлітків в умовах шкіл�інтернатів;

неоднозначністю наукових підходів до вирішення

проблеми розвитку гендерної ідентичності, а са�

ме інтерпретації її змісту, структури та рівнів. 

Найважливішу роль у розробленні теоретико�

методологічної основи відіграла культурно�істо�

рична концепція психічного розвитку суб’єкта

(Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін), кон�

цепція психосексуальної ідентичності й уявлен�

ня про кризу ідентичності Е. Еріксона [11].

Дослідно�експериментальною роботою було

охоплено 205 респондентів — це учні 8–9�х класів

віком від 13 до 15 років загальноосвітніх навчаль�

них закладів (Введенська гімназія № 107 По�

дільського району м. Києва; Гімназія № 153

ім. О. Пушкіна Шевченківського району м. Киє�

ва; Український коледж ім. В. О. Сухомлинсько�

го — СШ № 272 Дніпровського району м. Києва),

а також спеціалізованих шкіл�інтернатів (Бу�

чанська школа�інтернат для дітей�сиріт і дітей,

позбавлених батьківської опіки та піклування;

Боярська спеціальна загальноосвітня школа�ін�

тернат І–ІІ ступенів; Спеціальна загальноосвітня
школа�інтернат № 11 для дітей з ослабленим

зором; Спеціальна загальноосвітня школа�інтер�

нат № 12 для дітей�сиріт і дітей, які залишились

без піклування батьків). Загальна вибірка охоп�

лювала 205 осіб. До першої (експериментальної)

групи увійшло 100 осіб — дівчата�підлітки, вихо�

ванці інтернатних закладів м. Києва і Київської

області, до другої (контрольної) групи увійшло

105 осіб — дівчата�підлітки загальноосвітніх за�

кладів з повних родин м. Києва.

1. У результаті проведеного експерименту ви�

явлено, що в дівчат�підлітків, які виховуються

в загальноосвітніх закладах, почуття належності

до своєї статі є найбільш вираженим, ніж у дів�

чаток�підлітків зі шкіл�інтернатів. Прагнення

дівчат�підлітків із загальноосвітніх закладів до�

вести свою гендерну ідентичність виявляється

у більшій стереотипізації їх поведінки. Так, за

результатами дослідження маскулінності�фе�

мінності за методикою S. Bem, 47,4% дівчат�під�

літків із загальноосвітніх закладів ідентифікують

себе з традиційно�стереотипною роллю, нато�

мість, таких показників у школах�інтернатах

лише 24,1%.
Згідно з результатами дослідження третині

кількості обстежуваних дівчат підліткового віку

притаманні андрогінні властивості, третині —

статево типізовані, і іншій третині — статево не�

диференційовані (низькі показники як за шка�

лою фемінності, так і за шкалою маскулінності)

і менше 10% можуть бути класифіковані стате�

возворотними, реверсивними (див. табл. 1).

Таблиця 1 — Типи гендерної поведінки дівчат;підлітків
загальноосвітніх шкіл і шкіл;інтернатів, % 

Дівчата�підлітки із загальноосвітніх закладів

і шкіл�інтернатів андрогінного типу особистості

за показниками маскулінних якостей, як свідчить

дослідження, мають більше переваг у різних
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Тип поведінки

Дівчата�

підлітки 

Анд;
рогінна 

Мас;
кулінна

Фе;
мінна

Статево неди;
ференційована 

Шкіл�

інтернатів
27 14 31 29

Загально�

освітніх

шкіл

32 34 9 24



сферах життєдіяльності порівняно із недиферен�

ційованим типом (див. рис. 1). Андрогінність

у межах дослідження розуміємо як інтеграцію

жіночності і чоловічності. У площині андро�

гінності ігноруються відмінності «чоловічого»

та «жіночого», що зумовлені соціокультурними

очікуваннями. Високий рівень розвитку маску�

лінних і фемінних якостей особистості незалеж�

но від умов формування та розвитку гендерної

ідентичності зумовлює гнучкість гендерної по�

ведінки дівчат підліткового віку. 

Рис. 1 — Типи дівчат;підлітків за проявом маскулінних/
фемінних якостей в умовах загальноосвітніх шкіл та
шкіл;інтернатів, %. Кольором виділено типи особистості
(маскулінний, фемінний, андрогінний, недиференційова;
ний), М — показники маскулінності, %, F — показники
фемінності, %.

2. Результати тесту «Хто Я?» опрацьовано ме�

тодом контент�аналізу за трьома категоріями,

що відображають зміст соціальної ідентичності

респондентів: сімейні і міжособистісні ролі, про�

фесійні ролі, інші соціальні ролі. Наступні три

категорії становлять зміст особистісної ідентич�

ності: фемінні характеристики, маскулінні ха�

рактеристики, нейтральні характеристики.

Порівняльний аналіз характеристик власного

сприйняття людиною самої себе виявив значні

відмінності у групі дівчат�підлітків із загально�

освітніх шкіл за двома категоріями: «Професійні

ролі» (р < 0,01) й «Інші соціальні ролі» (р < 0,001).

Дівчата�підлітки із ЗОШ, на відміну від дівчат�

підлітків, які виховуються в школах�інтернатах,

частіше уявляють власне професійне майбутнє.

Дівчата�підлітки зі шкіл�інтернатів частіше

відмічали ролі, які відповідають сфері дозвілля,

інтересів і захоплень (я — «спортсменка», «тан�

цюристка», «люблю малювати», «люблю чита�

ти» тощо), відсутнє чітке уявлення про майбутню

професію. 

Значні відмінності виявлено в результаті по�

рівняльного аналізу характеристик, що напов�

нюють «Я�концепцію» за категоріями «Фемінні

характеристики» (р < 0,05), «Маскулінні характе�

ристики» (р < 0,05), «Професійні ролі» (р < 0,01).

У дівчат�підлітків зі шкіл�інтернатів більш чітко

висвітлено установку на збереження традиційно

жіночих якостей. У відповідях на запитання

«Хто Я?» вони частіше, ніж дівчата�підлітки із

ЗОШ, оцінювали себе як «ніжна», «залежна»,

«чутлива», «мрійлива», «люблю піклуватися» то�

що. Дівчата�підлітки із загальноосвітніх зак�

ладів частіше відмічають у себе такі маскулінні

характеристики, як «сильна», «активна», «неза�

лежна», «агресивна», «смілива» і чіткіше уявляють

професійне майбутнє. 

У результаті порівняльного аналізу групи дів�

чат�підлітків із ЗОШ і групи дівчат�підлітків зі

шкіл�інтернатів статистично достовірні відмін�

ності були виявлені у таких категоріях: «Сімейні

ролі» (р < 0,05) і «Фемінні характеристики» 

(р < 0,001). Високий рівень показника «Сімейні

ролі» у дівчат�підлітків із загальноосвітніх закла�

дів підтверджує загальні уявлення про те, що

жінку слід оцінювати передусім не за успіхами

і досягненнями у навчанні, роботі. Виконання

материнських обов’язків розглядається ними як

одне з основних призначень жінки. Важливим

фактором позитивної самооцінки дівчат�підліт�

ків обох груп є визнання їхньої привабливості, це

підтверджує отриманий високий рівень показ�

ника «Фемінні характеристки». Дівчата�підліт�

ки зі шкіл�інтернатів, відповідаючи на питання

«Хто я?» формулювали категорії, пов’язані з опи�

сом зовнішності: «гарна», «приваблива», «кра�

суня» та ін. Самооцінка дівчини�підлітка зростає

(або спадає) завдяки відповідності (або навпа�

ки) «сучасним еталонам краси». Спостерігають�

ся негативні самоописи в групі дівчат�підлітків

зі шкіл�інтернатів (я — «різка», «неслухняна»,

«зла», «нерозумна» тощо), які констатують у 10%
респондентів наявність внутрішнього гендерно�

го конфлікту та низьку самооцінку. 

3. За результатами опитувальників «Прислів’я»,
«Розподіл ролей в сім’ї» 60% респондентів зі шкіл�

інтернатів мають невизначені гендерні установки

(чітко не виражено розподіл внутрішньо�сімей�

них ролей); 30% респондентам властиві традицій�

ні гендерні установки про розподіл ролей у ро�

дині (всі домашні обов’язки вони класифікують

як «чоловічі» й «жіночі» і більшу частину цих

обов’язків виконує жінка); у 10% респондентів

виражено егалітарні установки (відсутній роз�

поділ сімейних ролей на «чоловічі» і «жіночі»).

Такі показники свідчать про психологічну незрі�

лість дівчат�підлітків і неадекватне розуміння

власної ролі як представниці жіночої статі. Ви�

явлені установки відносно розподілу ролей

у сфері сімейного життя: вихованням дітей по�

винна займатися жінка (90% відповідей респон�

дентів); матеріальне забезпечення сім’ї здійснює

переважно чоловік (80% відповідей респон�
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дентів); за підтримку емоційного клімату в сім’ї

відповідає жінка (90% відповідей респондентів);

організація розваг — рівною мірою (100% відпо�

відей респондентів); виконання ролі «господаря/

господині» — рівною мірою (100% відповідей

респондентів); відповідальність за задоволеність

інтимними стосунками лежить на чоловікові

(75% відповідей респондентів); організація сі�

мейної субкультури — рівною мірою (100% від�

повідей респондентів). 

4. За показниками проективної методики «Ав;
топортрет» у 100% дівчат�підлітків зі шкіл�

інтернатів є проблеми з соціальною адаптацією,

оскільки відсутні самостійні соціальні контакти

із зовнішнім світом. Респонденти мають високі

показники емоційності, 70% із них не задоволе�

ні своєю зовнішністю. У малюнках відмічається

високий показник дисгармонійних ознак (май�

же 90% дівчат обмежились зображенням лише

обличчя). 

5. Аналіз і узагальнення результатів, пред�

ставлених у текстах гендерних автобіографій, було

проведено за такими напрямками: 1) виокрем�

лення основних характеристик гендерної іден�

тичності; 2) систематизація гендерних уявлень. 

До першої групи увійшли дівчата�підлітки зі

шкіл�інтернатів. Аналіз якісних результатів по�

казав, що більшість з них пам’ятає себе у віці від

3 до 8 років (майже 90% опитаних), відмінності

між представниками різної статті відчули у віці

10 років, неоднакове ставлення дорослих до дівчат

і хлопців почали усвідомлювати у віці 11–13 ро�

ків. Відповідаючи на запитання, дівчата переваж�

но відмічали, що віддавали перевагу грі з хлопцям

(80% відповідей). Ольга К. (14,5 року) відповіла:

«У дитинстві дуже полюбляла рухливі ігри, коли
збиралися разом із хлопцями у нас на подвір’ї». Ма�

рина Г. (13,8 року) вказала: «Завжди було цікаво
дізнатись, в які ігри грають хлопці. Разом із под!
ружкою Світланою заздалегідь домовлялись, що йде!
мо грати з хлопцями, бо з ними набагато цікавіше».
Це пояснює той факт, що у спільній взаємодії

вони опановують різні соціальні ролі. Ігри ви�

бирають групові й рухливі. Іграшки, казки,

мультфільми відображають фемінний характер

(ляльки, м’які іграшки тощо). В ранньому віці

одяг був зручний, який не відрізнявся від одягу

хлопчиків; в молодших класах носили спідницю;

сьогодні віддають перевагу джинсам, шортам,

іноді вдягають сукні. Зазначають, що оточення

вимагає від дівчинки бути слухняною, охайною,

скромною, спокійною, розумною, вихованою,

ввічливою; від хлопчика — бути сміливим, актив�

ним. Поведінкові зразки, які нав’язують у школі:

треба гарно вчитися, бути спокійною, вихова�

ною. Марія О. (14,6 року) відповіла: «Пригадую,
що наша вихователька завжди проводила окремі
розмови з дівчатами та казала нам, що освіта для

жінки — це дуже важливо». Більшість із них не

усвідомлюють, які є взаємини між представника�

ми різної статі (80% респондентів не відповіли

на запитання). Визначають, що більшою мірою

на них вплинули вчителі, вихователі, дальні ро�

дичі, телебачення (приклади відомих людей, мо�

да тощо). У чоловіках вони цінують мужність,

душевність, любов, силу, щирість, ласку; в жін�

ках — розуміння, піклування про інших. Обсте�

жувані дівчата�підлітки вважають, що чоловіки

повинні працювати, а жінка виконувати домаш�

ню роботу і виховувати дітей. Катерина С.

(12,10 року) зазначила: «Дуже добре, коли жінка
вдома, в неї все доглянуто — і квартира, і діти. Чо!
ловік має бути на роботі, заробляти гроші для своєї
родини». Цю групу характеризує утриманське

ставлення до взаємин з протилежною статтю. 

Аналіз результатів групи дівчат�підлітків, які

виховуються в повних сім’ях і навчаються в за�

гальноосвітніх закладах, дав змогу визначити,

що вони пам’ятають себе у віці 3–4 років (мо�

лодша група дитячого закладу). Усвідомлення

відмінностей між статями міцно закріплено

в свідомості вже у віці 6–7 років (95% відповідей

опитаних). Дівчата�підлітки зазначають, що це

переважно вплив обох батьків, бабусь, дідусів,

вихователів (90% відповідей опитаних). На цей

же віковий період випадає розуміння різного

ставлення до дівчат і хлопців. Дівчата�підлітки

віддавали перевагу грі з ляльками, м’якими іг�

рашками, дитячою косметикою, посудом тощо

(70% опитаних), що повністю відповідає норма�

тивному розвитку відповідної поведінки. Ігри

вибирали групові активні, учасниками яких бу�

ли представники обох статей; це пояснює той

факт, що спільні ігри сприяли обміну досвідом

не лише в спілкуванні, а й у поведінці. Одяг був

класичний і жіночий: сукні, спідниці, увага при�

ділялась зачісці, за цим слідкували мами, бабусі,

вихователі, іноді батько. Діана К. (14,9 року) вка�

зала: «Пригадую як мене збирали до школи, разом
із батьками довго вибирали мені гарні черевички та
спідницю». Вважають, що жінка має бути ніж�

ною, відданою, розумною, жіночною, порядною,

мудрою, активною в громадському житті, спорті,

роботі, чоловіки — розумними, цілеспрямовани�

ми, вихованими, чуйними, щирими, володіти

витримкою, додержуватись здорового способу

життя. Тетяна Ж. (14,4 року) вказала: «Мені по!
добається, коли жінка порядна і чесна, а чоловік
турботливий, чемний, може допомогти». Оксана

Л. (15,1 року) відмітила: «Сучасна жінка — ак!
тивна, розумна, чоловік — працьовитий, сильний,
приділяє увагу». Розуміють різницю між жіно�

чою та чоловічою статтями, міжособистісними

стосунками та родом діяльності. Вони також

відмічають, що гендерні стереотипи негативно

позначаються на взаємодії жінок і чоловіків (65%
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відповідей опитаних). Більшість переконані, що

оточення більшою мірою очікує активності від

чоловіка, ніж від жінки. 

Аналіз результатів, представлених у текстах

гендерних автобіографій дівчат�підлітків, які

виховуються і навчаються в школах�інтернатах,

також показав, що лише 16,2% мають високий

рівень усвідомлення характеристик своєї ген�

дерної ідентичності й механізмів, за допомогою

яких здійснюється її конструювання; 31% із них

притаманний середній рівень усвідомлення;

52,8% опитаних мають низький рівень. У цій

групі переважають абстрактні моделі гендерної

поведінки, а також високий рівень залежності

від гендерних стереотипів. 

У групі дівчат�підлітків із загальноосвітніх

шкіл 84,13% характерний високий рівень усві�

домлення статевотипізуючих диференційова�

них впливів батьків різної статі й характеристик

гендерної ідентичності, а також механізмів, за до�

помогою яких здійснюється її конструювання;

13,27% притаманний середній рівень усвідом�

лення; 2,6% опитаних мають низький рівень

(рис. 2). У групі переважають андрогінні моделі

гендерної поведінки. 

Рис. 2 — Рівні усвідомлення дівчатами;підлітками харак;
теристик власної гендерної ідентичності,  %

6. На підставі проведеного дослідження ви�

явлено основні причини порушення гендерної

ідентичності в підлітковому віці. Серед них —

довготривала деривація інтернатного середови�

ща, порушення ідентифікації з образом батьків

як наслідок засвоєння дівчатами дисгармоній�

них настановлень маскулінності�фемінності

в сім’ї; формування емансипаційних настанов�

лень у жінок засобами масової інформації, які

акцентують увагу на досягненнях жінок у тради�

ційно чоловічих видах праці або спорту, і цим

самим можуть інколи спричинити маскуліні�

зацію поведінки дівчат у підлітковому віці; по�

милки батьків у сфері соціально�статевого конт�

ролю за поведінкою дівчат�підлітків.

Висновок. Отримані емпіричні результати під�

твердили висунуту у статті гіпотезу про необхід�

ність переорієнтування на андрогінні гендерні

ролі дівчат�підліткового віку зі шкіл�інтернатів

для гармонійного розвитку гендерної ідентич�

ності. Показники дослідження надали змогу

всебічно розкрити природу розвитку гендерної

ідентичності, глибше зрозуміти вплив виховно�

го середовища (загальноосвітні школи і школи�

інтернати) на формування та розвиток означеного

феномену, розширити уявлення про фактори,

що якісно й кількісно визначають зміни.
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Симптоматика переживань кризи 13 років — це
позитивні і негативні симптоми (всього — 34) зі
своєю специфікою (типові, супутні, фонові), що дає
змогу встановити місце особистості у віковому роз!
витку. Необхідна умова диференційованого підходу
до неї: активізація позитивної симптоматики, а не
локалізація негативної. Для прикладу розглядаєть!
ся динаміка окремих симптомів, зокрема дома!
гання ролі дорослого, прагнення до самостійності,
дратівливість. Аргументується позиція про дво!
фазовий перебіг перехідного періоду з умовною на!
звою «криза 13 років», який в часі співвідноситься
більше з 11–14 роками (у хлопчиків — з 12–15 ро!
ками) і є закономірністю вікового розвитку.

Ключові слова: криза 13 років, переживання,

симптомокомплекс, фаза.

Симптоматика переживаний кризиса 13 лет —
это положительные и отрицательные симптомы
(всего — 34) со своей спецификой (типичные, со!
путствующие, фоновые), что позволяет опреде!
лить место личности в возрастном развитии.
Необходимое условие дифференцированного подхо!
да к ней: активизация положительной симптома!
тики, а не локализация негативной. В качестве
примера рассматривается динамика отдельных
симптомов, в частности притязания на роль взрос!
лого, стремление к самостоятельности, раздражи!
тельность. Аргументируется позиция о двухфазо!
вости переходного периода с условным названием
«кризис 13 лет», который соотносится с 11–14 го!
дами (у мальчиков — 12–15 годами) и есть зако!
номерностью возрастного развития.

Ключевые слова: кризис «13 лет», пережива�

ния, симптомокомплекс, фаза.

The author suggests structural symptomatic of expe!
rience of 13 year!old — positive and negative symp!
toms (34 components) with its specific features (typical,
attendant, background) that helps to establish the place
of personality in the system of age development. This is
the necessary condition of differentiated approach to it,
essence of which is in the development of positive symp!
tomatics, but not a localization of separate negative
one. The author writes about the dynamics of separate
symptoms, trying to get the role of a grown!up, aspira!
tion for independence, irritableness. The author finds
out the position about two!phage course of transitional

period with definition «crisis of 13», which compared
with the 11–14 year!old age (12–15 — for boys) and
is a predictable phenomenon of age development.

Key words: crisis of 13, experience, symptomo�

complex, phage.

Постановка проблеми. Цю статтю присвячено

окремим симптомам переживань дівчатками

кризи 13 років. Виокремлення умовних інтер�

валів названої кризи як перехідного періоду між

суміжними стабільними періодами (молодшим

шкільним і підлітковим віком) з властивим ли�

ше їй переживаннями є необхідною умовою для

реалізації в ній особистісно орієнтованого під�

ходу; попередження підміни понять типу «пере�

хідний вік», «підлітковий вік», що впливає на

практику педагогічної діяльності тощо. 

Зв’язок проблеми з важливими завданнями. До

низки таких завдань, зокрема, належать: 1) умов�

не встановлення вікових меж між кризою 13 років

і суміжних з нею стабільних періодів; 2) дифе�

ренціація її переживань та їх наступне розмежу�

вання з переживаннями суміжних стабільних

періодів; 3) доведення положення, згідно з яким

криза 13 років є обов’язковою складовою віково�

го розвитку і відображає, за Л. С. Виготським,

внутрішню логіку розвитку, а не залежність від

навчально�виховної системи; 4) з’ясування за�

лежності переживань кризи 13 років від впливо�

вих ситуативних, але стійких, переживань як

результатів несприятливої соціалізації (пережи�

вання ненормативних криз) тощо. 

Аналіз останніх наукових праць. Проблема ві�

кових криз потребує переосмислення у річищі

раніше актуалізованих (М. С. Єгорова, Т. М. Ма�

рютіна, 1992; та ін.) і останніх досягнень генети�

ки і психогенетики (О. О. Александров, 2006;

Л. І. Авраментова, 2008; Р. Л. Аткінсон, 2007 та

ін.); прикладної реалізації генетичного підходу

(С. Д. Максименко, 1998; 2009), принципів лю�

диноцентризму (В. Г. Кремень, 2010) і особис�

тісного орієнтованого підходу (І. Д. Бех, 1998;

2008); наукових уявлень про життєві кризи

(Т. М. Титаренко, 2007; 2008).

Головна мета статті. На підставі експеримен�

тального дослідження продемонструвати окрему

симптоматику переживань кризи 13 років дівчат�

ками як показників її місця в системі вікового

розвитку.
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Виклад основного матеріалу з обгрунтуванням
отриманих результатів (примітка: скорочення
Р.П. означає «рейтингова позиція»). Нами вста�

новлена структура симптомів кризи 13 років, яка

співвідноситься з умовно фіксованим 11–14�річ�

ним періодом з концентрацією негативних

симптомів після 13 років. Всього симптомів 34

(по 17 позитивних і негативних, розділених за

блоками, що є темою іншого викладу). Окремі

з них, як основні, визначили структуру кризи:

1) типові (найбільш часті) — впливають на зміст

усієї симптоматики; 2) супутні (відносно нечас�

ті) — які, однак, істотно підсилюють типову симп�

томатику; 3) фонові (тло), або ситуативні, — при�

ховані, але активні каталізатори переживань.

Аритмічна динаміка переживань демонструє

наявність у кризі 13 років двох фаз, де перша

(сильна) формується в 11–12 років: 1. Позитив�

ні симптоми: 1) типові: усвідомлення ролі шко�

ляра, прагнення до самостійності, домагання ролі

дорослого; 2) супутні: старанність, уміння спів�

працювати, переживання власних успіхів або

невдач, оптимізм, відповідальність, гордість за

власні досягнення, вміння співпереживати.

2. Негативні симптоми: 1) типові: дратівливість,

хитрощі, зарозумілість, упертість як неслухня�

ність, недбалість, байдужість; 2) супутні: хваль�

куватість, лінощі, індивідуалізм, негативізм.

Друга фаза (слабка) незначно зміцнює попе�

редню появою та стабілізацією до 14 років нових

симптомів: 1. Позитивні: 1) типові: уміння спів�

переживати; 2) супутні: організованість. 2. Нега�

тивні: 1) типові: зухвалість, лихослів’я, корисли�

вість, пізнавальна обмеженість, лінощі; 2) супутні:

пристосовництво, жорстокість.

Отже, до кінця 14 років встановлюється така

структура кризи 13 років: 1. Позитивні симптоми:

1) типові: усвідомлення ролі школяра, прагнен�

ня до самостійності, домагання ролі дорослого,

вміння співпереживати; 2) супутні: старанність,

уміння співпрацювати, переживання власних

успіхів або невдач, оптимізм, гордість за особисті

досягнення, відповідальність, організованість.

2. Негативні симптоми: 1) типові: блок «АС», або

активне самоствердження у взаєминах (дратів�

ливість, хитрощі, зухвалість, лихослів’я, корис�

ливість); блок «ПС», або пасивне самоствер�

дження у взаєминах (упертість як неслухняність,

зарозумілість, пізнавальна обмеженість); блок

«НС», або нейтральне самоствердження у взає�

минах (недбалість, байдужість, лінощі); 2) су�

путні: індивідуалізм, хвалькуватість, негативізм,

пристосовництво, жорстокість.

Інші симптоми — фонові (тло). Водночас за�

уважимо, що названий двофазовий перебіг, який

відображає виникнення і формування симпто�

матики переживань, потрібно відрізняти від

трифазового процесу її накопичення і розпаду,

хоча тут багато спільного: 1�ша фаза — вступ

у кризу (до 11 років); 2�га фаза — перебіг кризи

(11–14 років); 3�тя фаза — вихід із кризи (після

13 до 14 років). Вхід і вихід окремих симптомів

відбувається нерівномірно, однак тут важливе

інше: 1) в 11–14 років полярна симптоматика

справді прискорено зростає на базі активної

взаємодії своїх складових; 2) встановлення її

змісту — це компетентна концентрація навчаль�

но�виховних впливів у конкретному віковому

інтервалі; 3) знання про неї не має обмежуватись

лише інтервалом кризи, а кількома роками — з су�

міжних періодів — з тим, щоб визначитися з особ�

ливостями попередніх тенденцій та визначити їх

перспективи. Як приклад проілюструємо динамі�

ку окремих полярних симптомів (типових, су�

путніх, фонових), заодно простеживши їхні вито�

ки й особливості у суміжних стабільних періодах.

1. Типові:
1.1. Прагнення до самостійності — динаміка

схожа на перебіг домагання ролі дорослого.

Наприклад, найменша частота проявів, які пос�

тупово трансформуються з прихованих у непри�

ховані, властиві для віку 9–10 років як періоду

«рівних можливостей», де вони однаково спро�

можні прогресувати або регресувати. Допомога

і розуміння дорослих потенційно започатковує

з 10 років їх стрімке зростання з незначним спа�

дом в 11–12 років, що значно перевищує показ�

ники 9–10 років (що пояснюється здебільшого

ситуативним розчаруванням від власних невдач

як результату передусім власної самостійності).

Зовні такі тенденції не впливають на здобуття

домінуючих Р.П., засвідчуючи ілюзію благопо�

луччя, але насправді — це прогресування прихо�

ваного, часто невдалого самостійного прагнен�

ня до самореалізації, системне ігнорування

(навіть, немотивоване: щоб «зробити по�своєму»,

навмисне або просто так «дошкулити») пропо�

нованої дорослими допомоги. Як наслідок,

в 11–12 років очікується тимчасовий відхід від

шкільних навчальних інтересів через переорі�

єнтацію у життєвих цінностях (пошук успіху

в інших сферах життєдіяльності). Може не перед�

бачати партнерських взаємин з дорослими, але,

передусім, потребує в самостійному плануванні

діяльності та прийнятті рішень, тому в 13–14 ро�

ків трансформується з прихованого у неприхо�

ваний, супроводжуючись стрімким зростанням

(3�тя Р.П. — після вмінь співпрацювати і пережи�

вання власних успіхів чи невдач), перебуваючи

у стійкому зв’язку із уміннями співпереживати.

Після 14 років, незалежно від визнання (неви�

знання) дорослими власних самостійних праг�

нень, очікується спад з втратою провідної

Р.П. (до показників 11–12 років), як результат

першого досі усвідомленого визнання абсурд�

ності у потребі постійного доведення дорослим

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

148



необхідності самостійного планування своєї

діяльності і такого ж самого виконання прийня�

тих рішень.

1.2. Домагання ролі дорослого підсилюється

впертістю як наполегливістю. Активізується через

оптимістичне ставлення до оточуючої дійсності.

Сприятливо впливає на вміння самоконтролю,

переживання власних успіхів чи невдач. Одна

з причин конфліктності з соціальним оточенням,

передусім з батьками, які ігнорують партнерські

взаємини. Може бути основою для формування

зарозумілості. Найменша частота — у 9–10 років

(нижчі, ніж прагнення до самостійності), тобто

вони легко диференціюються: і така тенденція

зберігається протягом періоду 9–15 років. Го�

ловне тут — відсутність цілеспрямованих пре�

тензій на права дорослих (на відміну від віку

10–11 років), де їхнє стрімке зростання започат�

ковує саме ці тенденції, сягнувши максимальних

проявів в 11–14 років. Кульмінація припадає на

13 років, коли ситуативні спроби привернути до

себе увагу інших осіб (ровесників, батьків) як до

дорослого трансформуються у системні, а дома�

гання на права дорослих домінують порівняно

з усвідомленням необхідності виконання їх

обов’язків. З 14–15 років очікується стрімкий

спад як результат поступового збалансованого

усвідомленого розуміння прав і обов’язків, який

може повернутися до показників 10–11 років як

«домагань заради домагань», але вже з набутим

досвідом, виваженим ставленням до вимог ото�

чення, що означає своєрідний другий етап до�

рослішання (усвідомлення його неминучості). 

2. Супутні:
2.1. Уміння співпрацювати залежить, зокрема,

від реакцій дівчаток на шкільні успіхи та невда�

чі, які часто не знаходять відгуку у найближчому

соціальному оточенні, передусім у батьків. Не

співвідноситься з усвідомленням ролі школяра,

яке відображає індивідуальні тенденції в на�

вчанні. У 9–10 років, як оптимальна (2�га Р.П. —

після гордості за власні досягнення), започатко�

вується тенденція стабілізації власної динаміки.

Інакше вони потенційно будуть знижуватися.

Як наслідок, їх максимальна частота властива

для 11–12 років (3�тя Р.П. — після переживання

власних успіхів чи невдач, гордості за власні

досягнення). Потім очікується незначне зни�

ження, що істотно не впливає на втрату

провідних Р.П., наприклад, у 12–13 років — 2�га

(після переживання власних успіхів чи невдач),

а в 13–14 років — 1�ша (на тлі загального знижен�

ня позитивної симптоматики). Невикористан�

ня можливостей цих інтервалів, як оптимальних

для розвитку, ймовірно, призведе після 14 років

до повторного, але вже стрімкого зниження час�

тоти проявів як свідчення втрати інтересу до ко�

лективної праці, започаткування стрімкого прог�

ресування індивідуалізму, меркантильності у взає�

минах з будь�яким оточенням.

2.2. Переживання особистих успіхів чи нев�

дач у 11–14 років — детермінанта усвідомлення

шкільного статусу (зокрема, основна умова усві�

домлення ролі школяра). Найменші прояви —

у 9–10 років (3�тя Р.П. — після гордості за власні

досягнення, вмінь співпрацювати), де вони

підсилюються старанністю. Як наслідок, надалі

започатковується їх стійке прогресування, тому

вони більше ніколи не повертаються до проявів

9–10 років. Це доводить у 10–13 років 1�ша Р.П.

(друга — спочатку у гордості за власні досягнен�

ня, потім — у вмінь співпрацювати). У 13–14 ро�

ків очікується їх незначне зниження з набли�

женням до проявів 11–12 років. Найбільше

дівчатка переживають власні шкільні досягнен�

ня на переході від школи I ст. до школи II ст., що

пояснюється приходом нових педагогів, які змі�

нюють класовода, збільшенням кількості нав�

чальних предметів. Стрімко зростає тривожність,

яка потенційно може вплинути на шкільну

успішність. Навчально�виховна ситуація усклад�

нюється, якщо сімейний контроль за шкільними

досягненнями навіює страх, погрози, залякуван�

ня тощо. Водночас часті навчальні невдачі зни�

жують переживання, оскільки формується стійка

звичка до неуспіху, стабілізується меншовар�

тість, соціальна апатія, зрештою, стрімко по�

слаблюється пізнавальні шкільні інтереси. Після

14 років очікується зростання як свідчення зна�

чущості комплексу переживань, спрямованого

на досягнення задоволення у взаєминах, мож�

ливого на основі самостійної роботи, оскільки

соціальне оточення, передусім батьки, несхильні

до активної співучасті у шкільному навчанні.

3. Фонові: відвертість найменша у 9–10 років

(незначущість інтимно�особистісного спілкуван�

ня). З 10 років поступово частішає, сягнувши

максимальних проявів у 13–14 років — періоді,

оптимальному для розвитку (6�та Р.П. — після

вміння співпереживати, переживання власних

успіхів чи невдач, гордості за власні досягнення,

усвідомлення ролі школяра, оптимізм). Часто

ситуативна, зумовлюючись взаємною, а ще біль�

ше — односторонньою приязню, сподіваючись

у майбутньому на обов’язкову взаємність (при�

чина розчарувань у можливості довірливих сто�

сунків). Тоді виокремлюється потреба у вибір�

ковому спілкуванні, однаково спрямованого на

дорослих чи ровесників, реалізація якої після

досягнення 14 років однаково може бути задо�

воленою чи незадоволеною.

Аналогічно продемонструємо особливості де�

яких негативних симптомів:

1. Типові:
1.1. Дратівливість — ознака переважно агре�

сивних взаємин, коли, наприклад, кілька дівчаток
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об’єднуються на основі помсти конкретній осо�

бі. Виявляється в бійках, погрозах або імітації

фізичного нападу. Необов’язковий показник

мужності, радше навпаки — боягузтва. Чітка

аритмічна динаміка, наприклад: стрімко прогре�

сує за допомогою постійних супутніх ознак — ли�

хослів’я, зухвалості, пристосовництва, індиві�

дуалізму; частота менша, ніж у хлопчиків, тобто

ситуативна, слабко прогнозована, прихованіша,

однак характеризується грубою демонстрацією

сили, прагненням більше публічно принизити

інших осіб, особливо ровесниць, як правило, фі�

зично слабших або таких, що не вміють ефектив�

но захищатися, до яких відчувається неприязнь.

Відчутно активізується за межами шкільної

території. Відсутні зв’язки з усвідомленням ролі

школяра. У 9–10 років найменша, однак, через

недооцінку оточенням, в 11–12 років започат�

ковується стрімке зростання (4�та Р.П. — після

хвастощів, лінощів, впертості як неслухня�

ності), посилюючись хитрощами, внаслідок чо�

го істотно впливає на негативну симптоматику.

Стабілізується в 12–13 років, але через можливу

протидію оточення може трансформуватися

з неприхованої у приховану. Тоді очікується

значний спад як переоцінка можливостей її зас�

тосування, започатковуючи у 13–14 років пов�

торне стрімке зростання до проявів 10–12 років

(5�та Р.П. — після зарозумілості, хитрощів, впер�

тості як неслухняності, індивідуалізму). Надалі —

ймовірне прогресування прихованої дратівли�

вості (адресної і глумливої) як засобу самостве�

рдження у ровесників і ровесниць.

1.2. Хитрощі — одні з передумов формування

обману як асоціального особистісного явища.

Схожі на лінощі, однак, на відміну від них від�

значаються активним опором дорослим і ровес�

никам, зокрема в бажанні будь�як потрапити

у виграшну для себе ситуацію (бажано — трива�

лу і корисливу). Перебуваючи у зв’язку з ліно�

щами, підпорядковуються їм і активно вплива�

ють на недбалість, яка може бути вихідним

орієнтиром для їх розпізнавання. Найменші

у 9–10 років, однак на тлі невиразної іншої нега�

тивної симптоматики (2�га Р.П. — після недба�

лості) цей інтервал оптимальний для розвитку. Як

наслідок, у 10–11 років продовжують зростати,

хоча втрачають попередню Р.П. на тлі вже прог�

ресуючої негативної симптоматики (4�та Р.П. —

після хвалькуватості, ліності, впертості як не�

слухняності), але посилюються дратівливістю.

Це визначає розвиток усієї негативної симпто�

матики в 11–12 років, де їм належить провідна

Р.П., тобто цей вік є повторно оптимальним.

Надалі очікується тимчасовий стрімкий спад (до

проявів 9–10 років) як результат їх трансфор�

мації з неприхованих у приховані: дівчатка швид�

ко переконуються в їх ефективності як протидії

впливам оточення, яке тлумачить таку поведінку

як щирість і відвертість, обираючи для постій�

ного самозахисту (3�тя Р.П. — після індивіду�

алізму, зарозумілості). Ймовірно, цей вік опти�

мальний також тому, що тут посилюється

негативізм, внаслідок чого, наприклад, стрімко

зростає публічне і непряме демонстрування пе�

реваг осіб, до яких почувається неприязнь.

Стабільність прихованих хитрощів зберігається

в 13–14 років, посилившись вже зарозумілістю

(1�ша Р.П.), яка разом з негативізмом потен�

ційно сприяє їхній трансформації у брехливість —

як успішного засобу досягнення мети. Однак

посилена протидія оточення, але особливо —

накопичення через хитрощі особистих невдач,

неприємного досвіду у взаєминах (осуду, відчу�

женості), споглядання невдач інших (передусім

у референтних ровесників), зрештою, розчару�

вання від них, потенційно сприяють з 14 років їх

стрімкому зниженню, що означає: 1) справжню

самостійну локалізацію з наступним усвідом�

ленням небажаного використання; 2) посилену

усвідомлену прихованість і активне формуван�

ня в оточення ілюзій про їх відсутність, що влас�

тиво передусім ситуаціям авторитарного впливу

з боку дорослих (постійний резерв для їх пов�

торного прогресування, якщо застосування є ус�

пішним і непоміченим).

2. Супутні: індивідуалізм створює стійку сис�

тему з пристосовництвом, зухвалістю, дратівли�

вістю. Передбачає досягнення мети будь�якими

засобами. Активно впливає на розвиток упер�

тості як неслухняності. Пригнічує інтереси, пе�

редусім ровесниць. Виявляється в емоційному

апелюванні до соціального оточення, протистав�

ленні себе опонентові з метою його покарання

дорослими. У 9–11 років незначний, після чого

в 11–13 років очікується стрімке зростання

(1�ша Р.П). Вибірковий, спрямовуючись на конк�

ретних осіб, з яких можна завжди отримати для

себе зиск. Посилюється зарозумілістю, визна�

чаючи розвиток усієї симптоматики. Після до�

сягнення 13 років може відбутися незначний

спад — як результат розчарування в ігноруванні

допомоги оточення у разі невдач, тоді як успіхи

підсилюють попередню переконаність. Загалом,

перевищуючи показники 11 років (4�та Р.П. —

після зарозумілості, хитрощів, впертості як не�

слухняності), тут стабілізується, надалі вже не

зазнаючи істотних коливань. 

3. Фонові: заздрісність, як і негативізм, має не�

стабільну динаміку — уповільнену, однак мето�

дично прогресуючу. До 9–10 років стрімко зростає

(5�та Р.П. — після недбалості, хитрощів, ліно�

щів, пристосовництва) як результат порівняння

власних невдач з успіхами ровесників, особливо

нереферентних. Посилюється втручанням дорос�

лих, які апелюють до встановлення справедли�
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вості (або самостійно, або з їхньою допомогою).

До 10–11 років, виявляється здебільшого непри�

ховано, виклично, а, зустрівши протидію оточен�

ня, може зачаїтися, але не знизитися. Водночас

цей вік оптимальний для локалізації на підставі

формування взаємоповаги. Інакше після 11 років

очікується зростання до показників 9–10 років

(знову демонстративне і неприховане). На основі

повторної активної протидії оточення можливе

повторення подій, як це було у 10–11 років

У 12–13 років стабілізується на рівні проявів по�

переднього інтервалу як необхідна умова прогре�

сування у 13–14 років, які, однак, вже неспро�

можні повернутися до показників 9–10 років. 

Висновки з дослідження і перспективи подаль;
ших розвідок: 1. Симптоматика переживань кризи

13 років є унікальною: має чітку структуру, від�

значаючись статевою диференціацією. 2. Дина�

міка її переживань відрізняється від переживань

у суміжних періодах вищою частотністю, а та�

кож цілеспрямованим прагненням у дівчаток до їх

суб’єктивної інтерпретації. 3. Зміст переживань —

це спосіб діагностики місця особистості у системі

вікового розвитку і можливість його прогнозу�

вання на найближчу перспективу: у стабільному

(підлітковому) та кризовому періодах (кризі

17 років).
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У статті викладені результати теоретичного
вивчення проблеми вікових особливостей поведінки
молодших школярів у конфліктних ситуаціях.
Визначені головні складові психологічної характе!
ристики поведінки школярів у конфліктах.

Ключові слова: молодші школярі, конфліктні

ситуації, емоційно�вольова незрілість, само�

оцінка, соціальні ролі.

В статье изложены результаты теоретичес!
кого изучения проблемы возрастных особенностей
поведения младших школьников в конфликтных си!
туациях. Определены главные составляющие пси!
хологической характеристики поведения школь!
ников в конфликтах.

Ключевые слова: младшие школьники, конф�

ликтные ситуации, емоционально�волевая не�

зрелость, самооценка, социальные роли.

In the article the results of theoretical study of problem
of age!dependent features of conduct of junior school!
boys are expounded in conflict situations. The main
constituents of psychological description of conduct of
schoolboys are certain in conflicts.

Key words: younger schoolboys, conflict situa�

tions, emotoinal�volitional immaturity, self�apprais�

al, social roles.

Проблема поведінки молодших школярів

у конфліктних ситуаціях стала нині однією

з найактуальніших у педагогічній психології. Це

зумовило дослідження таких вітчизняних і за�

рубіжних психологів, як Н. Д. Левітов, М. І. Бу�

янов, А. Є. Лічко, В. А. Татенко, Т. М. Титарен�

ко, А. А. Реан, К. Лоренц, К. Хорні, Е. Фромм,

Л. Берковітц, Дж. Доллард. 

Метою статті є теоретичне обгрунтування

означеної проблеми. Відтак її завданнями стали: 

а) аналіз наукової літератури з проблеми дослі�

дження;

б) уточнення провідних теоретичних позицій

дослідження.

Знання психологом, учителем причин особ�

ливостей поведінки молодших школярів у кон�

фліктних ситуаціях, уміння своєчасно вплинути

на дитину допоможе не лише значно поліпшити

взаємовідносини між учнями та їх однолітками,

учнями та педагогами, учнями та їхніми батьками,

педагогами та батьками, а й знизити чисельність

правопорушень, що здійснюються на базі кон�

фліктності та емоційної неврівноваженості. 

За даними психологічних досліджень вікових

особливостей особистісного розвитку (Л. Арте�

мова, О. Кононко, В. Котирло, Ю. Приходько,

Т. Рєпіна, О. Рузська, Д. Ельконін та ін.), інтен�

сивне засвоєння способів поведінки у стосунках

з іншими дітьми відбувається саме в молодшому

шкільному віці [1; 54].

Емоційну сферу молодших школярів склада�

ють переживання нового, здивування, сумніву,

радощів пізнання, які, у свою чергу, є базою роз�

витку допитливості та формування пізнавальних

інтересів.

За Г. Крайг, Д. Бокум сприймання і розумін�ня

учнями початкової школи одне одного, міжосо�

бистісні конфлікти, поведінка можуть мати

широкий діапазон варіацій, але стан вдоволенос�

ті — невдоволеності — основний критерій

оцінки міжособистісних ставлень, симпатії —

антипатії, привабливість — непривабливість —

поняття, які перехрещуються, але не збігаються

повністю. Перше характеризує лише емоційне

ставлення в системі «суб’єкт�суб’єкт», друге —

ширше і включає момент взаємного притягання

[4; с. 28].
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Одним із різновидів взаємовідносин є спіл�

кування, яке відіграє не останню роль у форму�

ванні відносин між молодшими школярами і іс�

тотно впливає на їхню поведінку у конфліктних

ситуаціях. У спілкуванні з однолітками діти «на�

вчаються жити в колективі ... сердитися, обсто�

ювати свої права» [2; с. 15], у учня початкової

школи створюється можливість налагодити взає�

мостосунки з рівними йому людьми і будувати

з ними відносини на рівних. 

Спілкування надає змогу дітям молодшого

шкільного віку побороти замкнутість соціального

(сімейного) світу і пов’язаний з ним егоцентризм.

Взаємовідносини з однолітком більш продуктив�

ні ніж спілкування з дорослим, у плані форму�

вання особистості учня початкової школи. Під час

спілкування формуються такі риси особистості

учня, як: доброта, відкритість, готовність до спіл�

кування, саме однолітків молодший школяр

наслідує більше, ніж дорослих. У взаємовідно�

синах з однолітками він частіше за дорослого

демонструє альтруїстичну поведінку, але водно�

час частіше адресує ровеснику й антагоністичну

поведінку, більш агресивний і вибагливіший до

нього [5; с. 76].

Отже, в умовах суспільного виховання, коли

дитина постійно знаходиться з іншими дітьми,

вступає з ними в різні контакти, складається ди�

тячий колектив, у якому дитина набуває певних

навичок поведінки в колективі, встановлення

взаємовідносин з оточуючим колективом, який

є не наставником, а рівним йому учасником

спільного життя і діяльності. 

Таким чином, вплив групи ровесників на роз�

виток особистості молодшого школяра полягає

насамперед у тому, що саме в умовах спілкуван�

ня з однолітками дитина постійно стикається із

необхідністю застосовувати на практиці правиль�

ні норми і правила безконфліктної поведінки

стосовно інших людей, та в конкретних ситуа�

ціях, тим самим формуючи властиві лише для неї,

способи та особливості поведінки у конфлікт�

них ситуаціях.

Наше вивчення масової практики початкової

школи щодо виховання нормативної поведінки

показало, що у міжособистісних стосунках мо�

лодших школярів постійно виникають ситуації,

що потребують узгодження дій, проявлення

дружелюбних взаємостосунків до ровесників,

уміння відмовитися від особистого бажання за�

ради досягнення спільної мети. У цих ситуаціях

діти далеко не завжди знаходять потрібні способи

поведінки. Нерідко між ними виникають конф�

лікти, коли кожен обстоює свої права, не рахую�

чись з правами однолітків. Втручаючись в конф�

лікти, улагоджуючи їх, учитель вчить молодших

школярів обмірковувати свою поведінку. Спіль�

на і взаємна діяльність забезпечує впевненість

молодших школярів у правильних діях, яка не�

обхідна для того, щоб дитина не тільки знала

норми поведінки, але й практично ними корис�

тувалася.

За даними О. В. Скрипченко, Л. В. Долинсь�

кої, З. В. Огороднійчук [1] комформність у мо�

лодших школярів є перехідним етапом в ово�

лодінні вмінням узгоджувати свою думку. Але

у деяких молодших школярів вона закріплюєть�

ся і може стати негативною якістю особистості.

Оцінювання учнями початкової школи по�

ведінки своїх ровесників, спочатку виявляється

як просте повторення оцінок вчителя, але по�

ступово їхні оцінки стають змістовнішими. Вони

намагаються утриматися від учинків, що можуть

спровокувати конфліктну ситуацію і негативне

ставлення з боку ровесників.

Кожен учень молодших класів займає в колек�

тиві особливе місце, яке визначається тим, як

до нього ставляться однолітки. Зазвичай виріз�

няються два�три учні, які користуються найбіль�

шою популярністю: з ними більшість молодших

школярів хочуть дружити, сидіти поруч на за�

няттях, з радістю виконують їхні прохання. Ра�

зом з цим є діти, які зовсім не популярні з�по�

між ровесників. З ними мало спілкуються, їх не

приймають в дитячі ігри. Інша частина молодших

школярів перебуває між цими «полюсами». Сту�

пінь популярності, якою користується дитина,

залежить від багатьох факторів: її знань, розумо�

вого розвитку, особливостей поведінки, вміння

встановлювати контакти з іншими дітьми, зов�

нішності, фізичної сили, витривалості тощо.

Отже, вступ учня початкової школи до шко�

ли, перехід від сімейного виховання до системи

шкільного навчання і виховання с важливим

і складним процесом, який супроводиться суттє�

вими змінами в його житті та розвитку, визначає

вікові особливості поведінки молодших шко�

лярів у конфліктних ситуаціях. 

Початок шкільного навчання знаменує собою

зміну способу життя учня початкової школи. Це

принципово нова соціальна ситуація розвитку

особистості. Перехід до шкільного життя пов’я�

заний зі зміною провідної діяльності з ігрової на

навчальну. Дитина починає усвідомлювати, що

вона виконує суспільно важливу діяльність —

вчиться, і значущість цієї діяльності оцінюють

люди, які оточують її. Якщо гра для молодшого

школяра була необов’язковою і батьки могли

будь�коли її припинити, з різних причин вважа�

ючи, що дитині вже досить гратися, то навчан�

ня є обов’язковою діяльністю, до якої дорослі

ставляться з особливою повагою. Неуспішність

учня початкової школи чи відсутність бажання

виконувати навчальні завдання добросовісно

також становить вікову особливість конфлікт�

ної поведінки молодших школярів.
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Вагомим фактором, що позначається на по�

ведінці молодших школярів у конфліктних си�

туаціях, є те, що навчальна діяльність має яск�

раво виражену суспільну значущість і ставить

дитину в нову позицію стосовно дорослих і од�

нолітків, змінює її самооцінку, перебудовує взає�

мини в сім’ї. 

Отже, становище молодшого школяра в ди�

тячому колективі особливості його поведінки

в конфліктних ситуаціях показують, наскільки

прийнята дитина ровесниками, чи реалізоване

її визнання однолітками.

Разом з тим у молодших школярів вже посту�

пово розвивається усвідомлення своїх емоцій

і почуттів і розуміння необхідності їх виявлення

в інших людей, що спонукає до інколи бурхливо�

го вираження свого ставлення до оточуючих, яке

згодом переростає у конфліктну ситуацію [3; 4].

Відомо, що причиною афективних станів, які

інколи виникають у молодших школярів, є пере�

дусім розбіжності між домаганнями і можливос�

тями їх задовольнити, прагненням більш високої

оцінки своїх особистісних якостей і реальними

взаємостосунками з людьми тощо. Як наслідок,

дитина може виявляти грубість, запальність, за�

біякуватість та інші форми емоційної неврівно�

важеності.

Іншою вагомою віковою особливістю молод�

ших школярів, що спричинює конфліктність,

є їх емоційна вразливість, що почасти призводить

до конфліктів з оточуючими [1; с. 67]. У молодших

школярів стрімко розвивається почуття само�

любства, зовнішнім вираженням якого є гнівне

реагування на будь�які приниження їх особистос�

ті та позитивне переживання визнання їх якостей.

Будь�яке обмеження повноцінного емоцій�

ного досвіду дитини у молодшому шкільному

віці, сенситивному для формування відповідних

досягнень, провокує їхній розвиток у перекруче�

ній формі. Навіть якщо дитині був забезпечений

повноцінний емоційний розвиток, і вона виявля�

ла своєрідний талант у характеристиці вікових

психологічних новоутворень, все одно зі зміною

віку необхідно міняти тип ставлення до дитини.

Першокласники і значна частина учнів других

класів не спроможні до повноцінній саморегу�

ляції, тоді як діти, котрі навчаються в третьому

і четвертому класах, цілком здатні управляти

собою і зовнішньо — своєю відкритою поведін�

кою, і внутрішньо — своїми психічними проце�

сами та почуттями [1; с. 36].

Своєрідними конфліктогенами у поведінці

молодших школярів постають почуття симпатії,

що розвиваються і відіграють важливу роль

у формуванні малих груп у класі та стихійних

компаній, які інколи стають сторонами міжгру�

пових конфліктів. Життя в класному колективі

виступає як фактор формування у молодших

школярів моральних почуттів, зокрема почуття

дружби, товариськості, обов’язку, гуманності, що

об’єктивізує виникнення конфліктних ситуацій.

При цьому молодші школярі схильні переоціню�

вати особисті моральні якості і недооцінювати

їх у своїх однолітків. Проте з віком вони стають

більш самокритичними.

Нова провідна діяльність — шкільне навчан�

ня сприяє розвитку вольових якостей молодших

школярів, вимагаючи від них усвідомлення і ви�

конання обов’язкових завдань, підпорядкуван�

ня їм своєї активності, довільного регулювання

поведінки, вміння активно керувати увагою, слу�

хати, думати, запам’ятовувати, узгоджувати власні

потреби з вимогами вчителя тощо, що може

супроводити внутрішньоособистісні та інші ти�

пи конфліктів.

Нестійкість емоційного стану виявляється

в частих змінах настрою, схильності до афек�

тивного реагування, недостатній саморегуляції.

Внаслідок наявності ознак депресивного синд�

рому в учнів простежується тривожність, скутість,

невпевненість у собі. Результатом цього є труд�

нощі в соціальних контактах. Нестійкість емо�

ційного стану виявляється в схильності до

афективного реагування. Також в учнів відзна�

чається наявність ознак депресивного синдрому

в емоційному стані.

На думку В. І. Захарова [7], друге місце у цій

ієрархії посідає аутоагресія. Такі діти переко�

нані, що завдають шкоди оточуючим їх людям

і схильні відчувати докори сумління. Тут зазна�

чимо, що у низькоконфліктних учнів ця форма

конфліктної поведінки знаходиться на першому

місці. Негативізм посідає третє місце в групі ви�

сококонфліктних учнів. Пасивний опір поси�

люється аж до активної боротьби проти вста�

новлених правил [7; с. 55].

Отже, такi форми конфліктної поведiнки, як

аутоагресія, негативiзм, пiдозрiлiсть, використо�

вуються молодшими школярами як засiб задо�

волення потреби в домiнуваннi, самовираженнi

та самоствердженнi. Основою такої поведiнки

є пiдвищений рiвень психопатизацiї особи.

Відомо, що у багатьох сiм’ях ще існує жорс�

токе ставлення до дiтей. У цьому сенсі особливо

вiдзначаються напруженi стосунки з батьками.

Про це свiдчать такі висловлювання учнiв:

«Батько постiйно ображає мене», «Батько грубо

зi мною поводиться» тощо. Деякі батьки прак�

тично не придiляють уваги своїм дiтям, мало

цiкавляться їхніми справами, і це, як правило,

є причиною виникнення конфліктів в дитячому

середовищі. Дуже напруженi стосунки існують

і мiж самими батьками. Учнi початкової школи

відверто вказують на те, що батьки постiйно сва�

ряться, ображають одне одного в їхній присут�

ностi, мало часу проводять у сiмейному колi.
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Кожен із батькiв живе власним життям, не цiка�

виться сiмейними справами.

Загалом конфліктна поведiнка молодших

школярів, з одного боку, є моделлю батьківської

поведiнки, а з іншого — результатом жорстоко�

го ставлення батькiв до дітей і намагання якось

привернути до себе увагу.

Жорстокiсть батькiв слугує причиною виник�

нення образи, ненавистi, гнiву. Результатом цьо�

го є пiдозрiлiсть, недовiра до оточуючих, котрi, на

їх думку, здатнi зашкодити. 

Становлення і розвиток особистості у молод�

шому шкільному віці охоплює такі фази, як адап�

тація (пристосування до нових соціальних умов),

індивідуалізація (прояв своїх індивідуальних мож�

ливостей і особливостей) та інтеграція (вклю�

чення у групу ровесників). Вікові особливості

поведінки молодших школярів у конфліктних

ситуаціях виявляються і в тому, що школяр по�

трапляє в зовсім нову для нього групу ровесни�

ків�однокласників, яка через відсутність спільно

розподіленої навчальної діяльності є дифузною.

Цією групою керує педагог. Порівняно з вихова�

телем дитячого садка він є більш референтним

для молодших школярів, оскільки, використо�

вуючи арсенал оцінок, впливає на їхні стосунки

з іншими дорослими, передусім із батьками,

формує ставлення дорослих до учня початкової

школи та її ставлення до себе як до «іншого».

Фактором розвитку особистості молодшого шко�

ляра є не стільки навчальна діяльність, скільки

ставлення дорослих до успішності, дисципліно�

ваності, старанності учня початкової школи.

А оскільки позиція вчителя стосовно учня

молодших класів відрізняється від позиції бать�

ків чи вихователя з дитячого садка, який певною

мірою перебирає на себе функції батьків, сто�

сунки школяра з учителем складаються тільки

під час навчальної діяльності і є чітко регламен�

тованими організацією шкільного життя, а від�

повідно — більш діловими і стриманішими, що,

безумовно, впливає на вибір типу поведінки

школярів у конфліктних ситуаціях. У зв’язку

з цим надзвичайно важливими для педагога

є знання особливостей молодший школяра —

з тим, щоб уже в перші дні навчання допомогти

йому повноцінно і безконфліктно включитися

в нове життя.

Таким чином, учнi з неблагополучних сiмей

бiльше схильнi до конфліктної поведінки, порiв�

няно з їхніми однолiтками. Вiдповiдно сiм’я —

одне зосновних джерел для отримання дiтьми

знань про моделi безконфліктної поведiнки.

Взагалі дослідники проблем поведінки молод�

ших школярів одностайно указують на такі їхні

характеристики, які, на наш погляд, є вагомими

для розуміння вікових особливостей поведінки

молодших школярів у конфліктах, а саме:

1. Поступове обмеження учня початкової шко�

ли як суб’єкта імпульсивної поведінки відкриває

можливості її розвитку як суб’єкта вольової по�

ведінки, здатного довільно регулювати власні

психічні процеси та поведінку. У молодшому

шкільному віці зростає вимогливість до себе та

інших, розширюється сфера усвідомлення обо�

в’язків, розуміння необхідності їх виконання.

2. Іншою вагомою віковою особливістю мо�

лодших школярів, що спричинює конфліктність,

є їхня емоційна незрілість, що почасти призво�

дить до конфліктів з оточуючими. У молодших

школярів стрімко розвивається почуття само�

любства, зовнішнім вираженням якого є гнівне

реагування на будь�які приниження їхньої осо�

бистості та позитивне переживання визнання

їхніх якостей.

3. Індивідуальні особливості молодших шко�

лярів також позначаються на їхній поведінці.

Характер у цьому віці щойно формується. Через

недостатню сформованість вольових процесів

спостерігаються імпульсивність поведінки, кап�

ризність, упертість. У поведінці молодших шко�

лярів чітко виявляються особливості їхнього

темпераменту, зумовлені властивостями нервової

системи. Однак більшість молодших школярів

чуйні, допитливі та безпосередні у вираженні

своїх почуттів і ставлень.

5. Самооцінка молодших школярів конкретна,

ситуативна, багато в чому визначається оцінкою

вчителя. Рівень домагань формується насампе�

ред внаслідок досягнутих успіхів і невдач у по�

передній діяльності. Коли у навчальній діяль�

ності учня початкової школи невдач більше, ніж

успіхів, і цю ситуацію вчитель ще й постійно під�

кріплює низькими оцінками, результатом стає

розвиток почуття невпевненості в собі та непов�

ноцінності, які мають тенденцію поширювати�

ся й на інші види діяльності.

6. Вікові обмеження у набутому досвіді со�

ціальних стосунків молодших школярів створю�

ють сприятливу атмосферу для виникнення

багатьох конфліктних ситуацій, що зрештою і по�

значається на поведінці. Оскільки у молодшому

шкільному віці відбувається зміна провідної

психічної саморегуляції від мимовільної до сві�

домо�вольової, а шкільне життя вимагає систе�

матичного й обов’язкового виконання дитиною

багатьох правил: вона мусить вчасно приходити

в школу, дотримуватися правил шкільного жит�

тя, виконувати завдання на уроці та вдома, до�

лати труднощі в навчальній роботі тощо, відтак

дотримання цих правил вимагає вміння регулю�

вати свою поведінку, підпорядковувати довіль�

ну діяльність свідомо поставленим цілям. 

7. Вікові особливості поведінки молодших

школярів у конфліктних ситуаціях зумовлені та�

кож зміною соціальної ролі учня початкової
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школи, появою нових обов’язків, що позна�

чається на стосунках з однолітками і вчителями.

Спочатку дитина захоплена тільки навчанням,

мало вступає в контакт з однолітками і певний час

відчуває себе чужою, хоч ще недавно у дитячому

садку постійно спілкувалася з ними. Стосунки

молодших школярів з однолітками регламенто�

вані переважно нормами «дорослої» моралі, тоб�

то успішністю у навчанні, виконанням вимог

дорослих. Характерною ознакою взаємин мо�

лодших школярів є те, що їхня дружба базована,

як правило, на спільності зовнішніх життєвих

обставин і випадкових інтересів (сидять за од�

нією партою, мешкають в одному будинку, в од�

ному мікрорайоні тощо).

8. Оскільки життя в школі пов’язано з осо�

бистістю вчителя, відтак і поведінка молодших

школярів у конфліктних ситуаціях значною мі�

рою зумовлена реакцією вчителя на таку пове�

дінку.

9. У молодших школярів конфліктна пове�

дiнка, з одного боку, є моделлю батьківської по�

ведiнки, а з іншого — результатом жорстокого

ставлення батькiв до дітей і намагання якось при�

вернути до себе увагу.
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У статті представлені результати апробації
та модифікації методики діагностики шкільної
тривожності Філіпса.

Ключові слова: психодіагностика, шкільна

тривожність, апробація.

В статье представлены результаты апробации
и модификации методики диагностики школьной
тревожности Филипса.

Ключевые слова: психодиагностика, школь�

ная тревожность, апробация.

In this article the results of approbation and modi!
fication of the test, named «Philips’s school nervous!
ness», are presented.

Key words: psycho diagnostic, school nervous�

ness, approbation

Проблема психічного здоров’я і особливо

тривожності дітей шкільного віку є надзвичай�

но актуальною. Адже у дітей це такий вік, коли

формуються соціальні установки, усвідомлення

себе в колі інших людей та соціального оточен�

ня, виробляються навички поведінки в різних

життєвих ситуаціях. Дитяча психіка в цей час

є нестійкою, вона, немов губка, вбирає в себе все

те, що дитина взнає, побачить, почує та переживе

за цей період. Тому будь�які прояви страху, агре�

сії і тому подібних емоцій можуть призвести до

формування тривожної поведінки, що, в свою

чергу, матиме не найкращі наслідки для дитини. 

Основою складності підліткового віку є швид�

кий темп змін, що відбувається в цьому періоді.

Підліток переживає за свою зовнішність, за те,

як його оцінять однолітки, за те, що сказати

батькам, тощо. 

У наш час проблема тривожності широко ви�

вчається в багатьох аспектах практичної роботи

психолога з клієнтами. У школах, навчально�

виховних комплексах та інших навчальних за�

кладах проводиться діагностика дітей різного

віку, включаючи, без сумніву, і діагностику три�

вожності. Звичайно, на сьогоднішній день існує

немало методик, що показують рівень тривож�

ності і навіть розкривають її аспекти. Ось деякі

з них: методика вимірювання рівня тривожності

Тейлора, методика Спілбергера — Ханіна, шкала

тривожності Кондаша «Методика діагностики

шкільної тривожності Філіпса» та багато інших. 

Методик діагностики тривожності є достат�

ньо, але ці методики, як правило, є російсько�

мовними, що істотно обмежує їх використання

у вітчизняних умовах. Україномовні аналоги

цих методик являють собою простий переклад

тексту методики на українську мову — без належ�

ної перевірки їх психометричних характеристик.

Практично всі використовувані наразі тести не

несуть жодної інформації про їх якість, є непе�

ревіреними, здебільшого не мають шкал норма�

тивів. А це ставить під сумнів достовірність пси�

ходіагностичних результатів, отриманих за

допомогою таких психодіагностичних методик.

Таким чином, значимість тривожності для

психічного здоров’я підлітка і становлення його

особистості, з одного боку, та відсутність якісних,

сертифікованих методик діагностики шкільної

тривожності — з іншого боку зумовили мету да�

ного дослідження, яка полягає в здійсненні ап�

робації та підготовці до сертифікації методики

«Шкільна тривожність Філіпса».

Досягнення поставленої мети передбачає ви�

конання таких завдань:

— здійснити переклад на українську мову

опитувальника «Шкільна тривожність Філіпса»;

— визначити психометричні характеристики

методики: дискримінативність пунктів тесту,

надійність і консистентність шкал тесту;

— розробити стандартні шкали нормативів.

Характеристика опитувальника 
шкільної тривожності Філіпса

Тест шкільної тривожності Філіпса призначе�

ний для діагностики рівня й особливостей три�

вожності, пов’язаної зі школою в дітей молодшо�

го та середнього шкільного віку [1, с. 133–139].

Російськомовний варіант тесту включає

58 пунктів (запитань), на котрі треба дати від�

повідь «так» (+) чи «ні» (–).

Автором закладено у тест такі шкали (синдро�

ми чи фактори):

1. Загальна тривожність у школі — загальний

емоційний стан дитини, пов’язаний із різнома�

нітними формами її включення в життя школи.

2. Переживання соціального стресу — емоцій�

ний стан дитини, на фоні якого розвиваються її
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соціальні контакти (насамперед — з ровесни�

ками).

3. Фрустрація потреби в досягненні успіху —

несприятливий психічний фон, який не дає змо�

гу дитині розвивати свої потреби в успіху, досяг�

ненні високого результату тощо.

4. Страх самовираження — негативні емоцій�

ні переживання ситуацій, пов’язаних з необ�

хідністю саморозкриття, представлення себе

іншим, демонстрації своїх можливостей.

5. Страх ситуації перевірки знань — негатив�

не ставлення і переживання тривоги в ситуаціях

перевірки (особливо — публічної) знань, досяг�

нень, можливостей.

6. Страх не відповідати очікуванням оточую�

чих — орієнтація на значущість інших в оцінці

своїх результатів, вчинків і думок, тривога з при�

воду оцінок, які даються оточуючим, очікуван�

ня негативних оцінок.

7. Низький фізіологічний опір стресу — особ�

ливості психофізіологічної організації, які зни�

жують пристосованість дитини до ситуацій стре�

согенного характеру, підвищують ймовірність

неадекватного деструктивного реагування на

тривожний фактор середовища.

8. Проблеми і страхи у стосунках з учителя�

ми — загальний емоційний фон відносин з до�

рослими в школі, який понижує успішність на�

вчання дитини.

Особливості 
та результати проведення апробації

Апробацію тесту було здійснено у грудні

2008 р. на вибірці 100 учнів 7, 8 та 9 класів шко�

ли�гімназії № 18 м. Луцька. 

Першим кроком апробації була оціювання

дискримінативності пунктів і тим самим перевір�

ка тестових ключів. З цією метою було здійсне�

но розрахунки коефіцієнтів кореляції Пірсона

між відповідями на самі запитання (пункти запи�

тальника) та сумарними шкальними показника�

ми. Рівень статистичної значимості p < 0,05 ко�

ефіцієнта кореляції Пірсона при вибірці 100 осіб

становить 0,20, тобто кореляційний зв’язок

є значимим, коли коефіцієнт кореляції є біль�

шим за +0,20. Після проведення таких розра�

хунків виявилася така ситуація: ряд пунктів тес�

ту слабо корелюють зі своїми шкалами або не

корелюють зовсім (табл. 1). 

Так, із сумарним показником шкали «Загаль�

на тривожність в школі» не корелює 9 пунктів із

22, а саме: 4 (r = 0,18), 12 (r = 0,15), 46 (r = 0,18),

48 (r = 0,14), 50 (r = 0,14), 52 (r = 0,08), 54 (r =

= 0,17), 57 (r = 0,00), 58 (r = 0,15). Зі шкалою «Пе�

реживання соціального стресу» не корелюють

чотири пункти (із 11). Це такі пункти: 20 (r =

= 0,02), 24 (r = 0,16), 33 (r = 0,03), 44 (r = 0,07).

Зі шкалою «Фрустрація потреби в досягненні

успіху» — 7 із 13, а саме: 1 (r = 0,06), 11 (r = 0,19),

25 (r = 0,17), 35 (r = 0,03), 38 (r = 0,13), 41 (r =

= 0,13), 43 (r = 0,17). Зі шкалою «Страх самовира�

ження» корелюють всі запитання. З наступними

трьома шкалами не корелює по одному пункту:

«Страх ситуації перевірки знань» — 12 (r = 0,10),

«Страх не відповідати очікуванням оточуючих» —

22 (r = –0,03), «Низький фізіологічний опір

стресу» — 9 (r = 0,04). І з останньою шкалою

«Проблеми і страхи у стосунках з вчителями» не

корелюють такі запитання: 6 (r = 0,08), 32 (r =

= 0,04), 41 (r = 0,07), 47 (r = 0,00).

У такому випадку слід «почистити» тестові

ключі, тобто видалити із сумарного тестового

показника ті пункти, дискримінативність яких

є найбільш недостатньою з усіх шкал і зробити

повторну кореляцію. Процедура вилучення із

сумарного шкального показника і перерахунок

дискримінативності пунктів повторювалась де�

кілька разів — доти, поки всі пункти (запитання)

методики не показували статистично значимі

коефіцієнти кореляції зі своїми шкалами. 

Таким чином з тестових ключів було вилуче�

но загалом 28 пунктів. Кілька вилучених запи�

тань корелювали не з тими шкалами, до яких

вони були включені у тестових ключах, але ко�

релювали з іншими шкалами. Такі пункти (всь�

ого 4) ми включили у тестові ключі відповідно

до їх кореляції. 

Результати оцінювання дискримінативності

пунктів і тим самим перевірки та вдосконален�

ня тестових ключів шляхом вилучення пунктів

із недостатньою дискримінативністю та вклю�

ченням нових пунктів наведено у табл. 1.

Таблиця 1 — Уточнення тестових ключів

Номера запитань (пунктів тесту), що мали

достатню дискримінативність та показники їх

дискримінативності наведено у табл. 2. 
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Шкала Було
Вилу;
чено

До;
дано

В клю;
чі

Загальна тривожність у школі 22 9 1 14

Переживання соціального

стресу

11 6 2 7

Фрустрація потреби досягнен�

ня успіху

13 7 1 7

Страх самовираження 6 – – 6

Страх ситуації перевірки знань 6 1 – 5

Страх не відповідати очіку�

ванням 

5 1 – 4

Низький фізіологічний опір

стресу

5 1 1 5

Проблеми і страхи у відноси�

нах з вчителями

8 4 – 4

Не входять у ключ 19 39



Таблиця 2 — Показники дискримінативності пунктів

Наступним кроком перевірки психометрич�

них характеристик було визначення надійності

частин тесту. Для цього по кожній шкалі окремо

розраховувались суми відповідей на парні та не�

парні запитання. Наприклад, для шкали «За�

гальна тривожність» у суму непарних запитань

входили такі пункти: 2, 7, 21, 26, 47, 59, а в суму

парних — 3, 16, 23, 28, 49. Відтак, між сумарни�

ми показниками парних і непарних відповідей

розраховувався коефіцієнт кореляції Пірсона,

що є показником надійності частин тесту.

Надійність частин тесту представлено у табл. 3.

Таблиця 3 — Надійність частин тесту

Отже, ми бачимо, що найвищу надійність має

перша шкала — «Загальна тривожність в шко�

лі», показник надійності якої r = 0,82. Високу

надійність має також шкала «Страх ситуації пе�

ревірки знань» (показник надійності r = 0,79).

Але такі фактори (шкали), як «Страх самовира�

ження» та «Проблеми у відносинах з вчителя�

ми», мають зовсім низькі показники надійності

частин тесту (0,06 і 0,05 відповідно). 

Далі нами було обчислено показник внут�

рішньої узгодженості αα для кожної шкали тесту.

Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов вказують на те,

що тест має достатній рівень внутрішньої узго�

дженості, якщо σ > 0,6. [2, c. 87] Як бачимо, із

наведених у табл. 4 показників, усі шкали мають

достатню внутрішню узгодженість.

Таблиця 4 — Внутрішня узгодженість тесту

За даними проведення методики було вияв�

лено, що статистично зничимих відмінностей

між учнями різних класів немає, як і немає ста�

тистично зничимих статевих відмінностей. Це

дало нам підстави для розроблення узагальне�

них нормативів для учнів 7–9�х класів. 

На підставі отриманих даних нами була роз�

роблена таблиця переводу сирих оцінок у стан�

дартну 9�бальну шкалу — шкалу станайнів. 

Висновки. Більше третини пунктів не апробо�

ваного україномовного варіанта опитувальника

шкільної тривожності Філіпса мають недостатні

показники дискримінативності, а відповідно

тестові ключі потребують уточнення. 

Емпіричне уточнення тестових ключів доціль�

но здійснювати на підставі показників дискри�

мінативності пунктів тесту.
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Загальна 
тривожність

Переживання
соціального

стресу
Фрустрація

Страх 
само;

вираження

Страх
перевірки

знань

Старх 
не відповідати

очікуваням

Низький 
опір 

стресу

Проблеми
у відносинах
з учителями

№ r № r № r № r № r № r № r № r

2 0,77 6 0,61 3 0,75 27 0,51 2 0,76 3 0,79 1 0,51 2 0,55

3 0,60 15 0,83 6 0,30 31 0,38 7 0,81 8 0,79 14 0,74 11 0,34

7 0,71 30 0,55 17 0,66 34 0,54 16 0,47 13 0,33 18 0,45 35 0,59

16 0,49 36 0,73 19 0,73 37 0,47 21 0,76 17 0,68 23 0,45 44 0,69

21 0,67 39 0,61 29 0,44 40 0,56 26 0,64 28 0,61

23 0,25 42 0,69 32 0,32 45 0,43

26 0,56 57 0,40 37 0,54

28 0,52

47 0,20

49 0,44

51 0,51

53 0,70

55 0,47

56 0,42

Шкала Показник надійності

Загальна тривожність у школі 0,82

Переживання соціального стресу 0,35

Фрустрація потреби досягнення

успіху
0,49

Страх самовираження 0,06

Страх ситуації перевірки знань 0,79

Страх не відповідати очікуванням

оточуючих
0,47

Низький фізіологічний опір стресу 0,39

Проблеми і страхи у відносинах

з вчителями
0,05

Шкала αα
Загальна тривожність у школі 0,79

Переживання соціального стресу 0,68

Фрустрація потреби досягнення успіху 0,71

Страх самовираження 0,68

Страх ситуації перевірки знань 0,78

Страх не відповідати очікуванням 0,65

Низький фізіологічний опір стресу 0,87

Проблеми у відносинах з вчителями 0,69



Шкали «Страх самовираження» та «Пробле�

ми і страхи у відносинах з вчителями» мають

низьку надійність частин тесту, що може бути

зумовлено малою кількістю пунктів.

Після проведення апробації було підвищено

ефективність методики, оскільки тепер вона має

потрібні психометричні характеристики, адап�

тований ключ, таблицю переводу сирих балів

у станайни. Модифікований нами варіант опи�

тувальника шкільної тривожності Філіпса може

бути використаним у діагностичній роботі зі

школярами 7–9�х класів.

Аналіз психодіагностичних результатів, отри�

маних у ході апробації, показав відсутність ста�

тистично значимих гендерних відмінностей.

Додаток 1

Текст модифікованого опитувальника шкільної
тривожності Філіпса

1. Чи важко тобі триматися на одному рівні

з усім класом?

2. Чи хвилюєшся ти, коли вчитель говорить,

що збирається перевірити, наскільки ти знаєш

матеріал?

3. Чи важко тобі працювати в класі так, як

цього хоче вчитель?

4. Чи часто тобі хочеться, щоб вчитель не

поспішав при поясненні нового матеріалу, поки

ти не зрозумієш, що він говорить?

5. Чи сильно ти хвилюєшся при відповіді чи

виконанні завдання?

6. Чи трапляється з тобою таке, коли ти бо�

їшся висловлюватись на уроці, тому що боїшся

зробити безглузду помилку?

7. Чи трапляється так, що тобі ставлять ниж�

чу оцінку, ніж ти очікував?

8. Чи намагаєшся ти уникати ігор, в яких ро�

биться вибір, тому що тебе, як правило, не ви�

бирають.

9. Чи буває іноді, що ти весь тремтиш, коли

тебе викликають відповідати?

10. Чи часто у тебе виникає відчуття, що ні�

хто із твоїх однокласників не хоче робити те, що

хочеш робити ти?

11. Чи сильно ти хвилюєшся перед тим, як

розпочати виконувати завдання?

12. Чи важко тобі отримувати такі оцінки,

яких очікують від тебе батьки?

13. Чи боїшся ти іноді, що тобі стане зле (не

пособі) у класі?

14. Чи будуть твої однокласники глузувати

з тебе, якщо ти зробиш помилку при відповіді?

15. Виконавши завдання, чи хвилюєшся ти

про те, чи добре з ним справився?

16. Чи сниться тобі іноді, що ти в школі і не

можеш відповісти на запитання вчителя?

17. Чи часто ти мрієш про те, щоб менш хви�

люватися, коли тебе запитують?

18. Чи боїшся ти іноді вступати в суперечку?

19. Чи відчуваєш ти, що твоє серце починає

сильно битися, коли вчитель говорить, що зби�

рається перевірити твою готовність до уроку?

20. Коли ти отримуєш гарні оцінки, чи думає

хто�небудь із твоїх друзів, що ти хочеш вислу�

житися?

21. Чи гарно ти почуваєш себе з тими із твоїх

однокласників, до яких діти ставляться з особ�

ливою увагою?

22. Чи трапляється, що деякі діти в класі го�

ворять щось таке, що тебе зачіпає?

23. Як ти думаєш, чи втрачають прихильність

ті з учнів, які не справляються з навчанням?

24. Чи часто ти боїшся виглядати недоречно?

25. Чи задоволений ти тим, як до тебе став�

ляться вчителі?

26. Чи допомагає твоя мама в організації ве�

чорів, як інші мами твоїх однокласників?

27. Чи хвилювало тебе коли�небудь, що ду�

мають про тебе оточуючі?

28. Чи вважаєш ти, що одягаєшся в школу так

само гарно, як і твої однокласники?

29. Чи часто ти задумуєшся, відповідаючи на

уроці над тим, що думають про тебе в цей час

інші?

30. Чи сердяться деякі з твоїх однокласників,

коли тобі вдається бути кращим за них?

31. Чи добре ти себе почуваєш, коли залиша�

єшся один на один з вчителем?

32. Чи висміюють іноді твої однокласники

твою зовнішність і поведінку?

33. Якщо ти не можеш відповісти, коли тебе

запитують, чи відчуваєш ти, що ось�ось розпла�

чешся?

34. Працюючи над важким завданням, чи від�

чуваєш ти іноді, що зовсім забув речі, які добре

знав раніше?

35. Чи відчуваєш ти, що починаєш нервува�

тися, коли вчитель говорить, що збирається да�

ти класу завдання?

36. Коли вчитель говорить, що збирається да�

ти класу завдання чи відчуваєш ти страх, що не

впораєшся з ним?

37. Коли вчитель пояснює матеріал, чи здаєть�

ся тобі, що твої однокласники розуміють його

краще, ніж ти?

38. Чи хвилюєшся ти по дорозі в школу, що

вчитель може дати класу роботу для перевірки

знань?

39. Коли ти виконуєш завдання, чи відчу�

ваєш ти зазвичай, що робиш це погано?
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Додаток 2
Таблиця переведення сирих оцінок у станайни для учнів 7–9�х класів

Станайни
Шкали

Низький рівень Середній рівень Високий рівень

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Загальна тривожність у школі 0 – – 1 2—4 5 6 7—10 11—14

Переживання соціального стресу 0 1 2—3 – 4 5—6 – 7 –

Фрустрація потреби досягнення успіху 0—2 3 – – 4 5 6 7 –

Страх самовираження 0 – 1 – 2 – 3 4—5 6

Страх ситуації перевірки знань 0 – – – 1—2 – 3 4 5

Страх не відповідати очікуванням 0 – – 1 – 2 3 – 4

Низький фізіологічний опір стресу 0 – – – 1 – 2 3 4 — 5

Проблеми у стосунках з учителями 0 — 2 – – 3 – – 4 – –



У статті розглядається проблема амбівалент!
ності особистості в юнацькому віці. Запропоновано
дослідження, в якому представлено спробу визначен!
ня мотиваційних ознак амбівалентності в юнаць!
кому віці, що дало змогу провести типологію ам!
бівалентної особистості на рівні мотиваційно
збалансованих/розбалансованих проявів у юнаць!
кому віці. 

Ключові поняття: особистісна амбівалентність,

юнацький вік, мотивація, збалансованість/роз�

балансованість, інтегрованість/дезінтегрованість.

В статье рассматривается проблема амбива!
лентности личности в юношеском возрасте. Пред!
ложено исследование, в котором представлена
попытка определения мотивационных признаков
амбивалентности в юношеском возрасте, что дало
возможность провести типологию амбивалентной
личности на уровне мотивационно сбалансирован!
ных/разбалансированных проявлений в юношеском
возрасте.

Ключевые понятия: личностная амбивалент�

ность, юношеский возраст, мотивация, сбалан�

сированность/разбалансированность, интегри�

рованность/дезинтегрованость.

In the article the problem of ambivalence personality
is examined in youth age. Research in which the attempt
of determination of motivational signs of ambivalence
is presented in youth age is offered what gave an oppor!
tunity to conduct the typology of ambivalence persona!
lity at the level of the motivational balanced/disba!
lance displays in youth age. 

Key words: рersonality ambivalence, youth age,

motivation, balanced/disbalance, integrating /of

disintegrating.

Актуальність дослідження. На сучасному етапі

розвитку українського суспільства, в умовах ра�

дикальних соціально�економічних змін масова

й індивідуальна свідомість характеризуються

протилежністю оцінок подій, що відбуваються,

суперечливістю внутрішнього світу особистості.

Нерозривний зв’язок між проблемами суспільства

й особистості, наростання колізій оточуючого

світу підвищують рівень особистісної амбівале�

нтності, яка відображає тенденцію до одночас�

ного відкидання і прийняття індивідом як зов�

нішнього, так і свого внутрішнього світу.

Феномен амбівалентності перебуває в полі

зору філософії (М. О. Бердяєв, Ф. Ніцше, А. Ка�

мю), соціології (О. А. Донченко, Е. Дюркгейм,

І. М. Лисий, Р. Мертон); психіатрії (Д. Атвуд,

Е. Блейлер, Б. Брандшафт, П. В. Ганнушкін,

Д. Голбер, Ю. Г. Дем’янов, Н. В. Дмитрієва,

Ц. П. Короленко, Д. Шапіро), педагогіки

(С. В. Бадмаєва, Є. Ф. Баранова, Н. Є. Щурко�

ва), а також психології. У вітчизняній психології

проблема амбівалентності досліджувалася побіж�

но — як супутня щодо інших проблем (Г. М. Бре�

слав, Л. С. Виготський, Є. С. Калмикова,

О. В. Кузьменкова, М. Ш. Магомед�Емінов,

Л. М. Мітіна, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн,

В. А. Семиченко, Л. М. Собчик, О. Б. Фантало�

ва). Лише декілька вітчизняних досліджень при�

свячені окремим аспектам особистісної амбіва�

лентності: як морально�психологічній проблемі

(І. Н. Михєєва); амбівалентності у поведінці дітей

раннього віку по відношенню до незнайомого

дорослого (Т. М. Сорокіна), розвитку в дітей

уявлень про амбівалентні емоції (О. В. Гордєєва).

У низці праць з проблем профілактики і ко�

рекції особистісної амбівалентності у зв’язку

з дослідженням інших проблем приділялась

увага створенню методик і прийомів її дослі�

дження (Р. Ассаджолі, Е. Берн, І. В. Дубровіна,

А. М. Прихожан, К. Роджерс, Т. С. Яценко).

Вивчався також вплив художніх творів на прояви

амбівалентності (М. Бахтін, І. Н. Михєєва,

М. Є. Осипов, Г. В. Чуйко).

Разом з тим проведений аналіз доводить, що

проблема мотиваційних особливостей прояву

амбівалентності особистості в юнацькому віці не

досліджувалася. На сьогоднішній день у вітчиз�

няній психології виникла потреба вивчати дану

особистісну рису не на рівні часткових аспектів,

що є необхідним етапом вивчення будь�якого

явища, а досліджувати психологічні особливос�

ті, структуру, механізми та засоби зниження її

інтенсивності. 

Юнацький вік — надзвичайно складна, супе�

речлива та визначна стадія життєвого шляху.

Перехід від несамостійного та залежного дитин�

ства до самостійної та відповідальної дорослості

торкається усіх аспектів життя, супроводиться

внутрішніми та зовнішніми суперечностями,

які знаходять своє відображення у теоретичних

підходах до юнацького віку. Уже кілька десятків

років даний вік привертає увагу психологів.

У першоджерел численних теоретиків цього
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періоду стояли такі вчені, як С. Холл, К. Левін,

Е. Шпрангер, Ж. Піаже, Л. С. Виготський,

В. В. Давидов, Л. І. Божович, О. М. Леонтьєв,

Д. Б. Ельконін та ін.

Юнацький вік — надзвичайно відповідальний

етап розвитку в житті людини, коли завершу�

ється морфофункціональне дозрівання організ�

му, відбуваються суттєві зміни його особистості,

психологічне та соціальне дорослішання, Згідно

з періодизацією, прийнятою у віковій фізіології,

юнацький вік у дівчат починається в 16 років,

у хлопців — 17 років [1, с. 23].

Загалом варто наголосити на тому, що емо�

ційні труднощі та негаразди не є типовими для

юнацького віку. Ймовірніше, тут спостерігається

деяка загальна закономірність, а саме: підвищен�

ня рівня організації і саморегуляції організму

призводить до збільшення емоційної чутливос�

ті, але паралельно розширюються й можливості

психологічного захисту [3, с. 4].

Аналіз підходів до вивчення вікової динаміки

особистісної амбівалентності виявив, що її ста�

новлення відбувається впродовж усього процесу

психічного розвитку особистості, набуваючи

у період ранньої юності вирішального значення.

У цьому віці перед особистістю постає проблема

самовизначення, переходу до дорослого життя,

що актуалізує суперечність між потребою у спіл�

куванні з іншими та психологічною відчуженістю;

емоційною нестійкістю, мінливістю емоцій, їх

негативною спрямованістю при переживанні

проблем минулого й уявних проблем невизна�

ченого, нестабільного майбутнього та прагненням

до зняття напруження, до емоційної рівноваги,

фрустраційної толерантності; імпульсивністю,

необдуманістю вчинків, агресивністю — та са�

моконтролем, стриманістю, доброзичливістю

в поведінці (Л. І. Божович, О. Е. Байтингер,

І. В. Дубровіна, Е. Еріксон, І. С. Кон, К. Н. По�

ливанова, Л. А. Регуш, Х. Ремшмідт, Г. Салліван,

О. Т. Соколова, В. Г. Степанов та ін.). Вказані

фактори зумовлюють необхідність всебічного

вивчення особистісної амбівалентності в раннь�

ому юнацькому віці як визначальному етапі, ко�

ли дана особистісна риса може зафіксуватися на

негативних, дискордантних рівнях або проявля�

тися узгоджено, конкордантно, забезпечуючи

особистісне зростання, гармонійність розвитку

особистості. 

Дослідження підходів до визначення струк�

тури особистісної амбівалентності показало, що

увага більшості науковців спрямована на аналіз

окремих її компонентів [4, с. 18]. У межах систем�

ного підходу проблему амбівалентності розгля�

дали Е. Блейлер, Т. М. Зелінська, І. Н. Михєєва.

Підхід до вивчення нами цього конструкту як

особистісної риси також передбачає необхідність

її багатоаспектного дослідження.

Критеріями прояву особистісної амбівалент�

ності дослідники видзначають: здатність до

саморегуляції, рівень індивідуального розвитку,

розвиток ігрової та практичної діяльності,

прив’язаність, страх, стабільність настрою, агре�

сивність, неспроможність приймати рішення,

спрямованість на негативні події [2, с. 78 ]. 

Амбівалентність можна розглядати і як комп�

лексне особистісне утворення, яке детермінує,

спрямовує та забезпечує реалізацію поведінки.

Емоційність даної особистісної властивості

відрізняє юнацький вік від решти вікових періо�

дів. Крім того, на емоційний аспект амбівалентної

поведінки звертає увагу й прояв індивідуальних

особливостей суб’єкта, оскільки амбівалентність

як емоційна риса є властивістю, що структурує

емоційно�поведінкову сферу індивіда.

На завершення теоретичного аналізу зозна�

ченої проблеми зауважимо, що амбівалентність

визначається нами як особистісна риса, прита�

манна кожному індивіду, яка проявляється

у співіснуванні рівних за силою взаємовиключ�

них, протилежних мотивів, почуттів, когніцій та

поведінки відносно зовнішнього чи/та внутріш�

нього світу. 

Таким чином соціальна значущість проблеми

та її недостатнє вивчення і зумовили вибір нами

теми наукового пошуку. Тому основою роботи

вважаємо: теоретично і практично вивчити моти�

ваційні ознаки прояву амбівалентності в юнаць�

кому віці.

Об’єктом дослідження є амбівалентність осо�

бистості юнацького віку.

Предмет дослідження: мотиваційні особливості

прояву особистісної амбівалентності в юнаць�

кому віці.

Основні завдання роботи:
1. Дослідити теоретико�методологічні підходи

до вивчення психологічних особливостей прояву

амбівалентності особистості в юнацькому віці.

2. Скласти вибірку досліджуваних. 

3. Виявити мотиваційні особливості особис�

тісної амбівалентності в юнаків.

4. Скласти типологію амбівалентної особис�

тості на рівні мотиваційно збалансованих/роз�

балансованих проявів у юнацькому віці.

На підставі узагальнення проведеного аналі�

зу та виходячи з мети, поставлених завдань, бу�

ли визначені основні теоретичні підходи до екс�

периментального дослідження психологічних

особливостей особистісної амбівалентності

в юнацькому віці, що дало змогу провести типо�

логію амбівалентної особистості на рівні мотива�

ційно збалансованих/розбалансованих та дезін�

тегрованих проявів у юнацькому віці.

Організація експериментального дослідження

психологічних особливостей амбівалентності

включає в себе три етапи:
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1�й етап — проведення організаційно�підго�

товчої роботи: вивчалися теоретичні, методоло�

гічні та методичні аспекти проблеми особистісної

амбівалентності в юнацькому віці; визначено

мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження,

розроблено програму дослідження, де викорис�

товувалися такі методи, як теоретичний аналіз

й узагальнення літературних джерел, спостере�

ження, діагностичні стандартизовані та проек�

тивні методики; визначено базу для проведення

констатувального експерименту.

2�й етап — вивчення психологічного змісту

особистісної амбівалентності та її мотиваційних

ознак. На даному етапі було проведено експери�

ментально�діагностичне обстеження досліджу�

ваних за допомогою діагностичних методик

(стандартизованих і проективних).

3�й етап — аналіз й інтерптація отриманих

результатів, що дало змогу побудувати типоло�

гію амбівалентної особистості на рівні мотива�

ційно збалансованих/розбалансованих проявів

у юнацькому віці.

Методичне забезпечення дослідження стано�

вили такі методики: метод портретних виборів

(модифікований варіант Сонди) [6, с. 5] та опи�

тувальник О. О. Меграбіяна [5, c. 134], який за�

стосовується для вивчення мотивації афіляції та

виявлення таких тенденцій: тенденції до прий�

няття (здатності до прояву тепла, прив’язаності,

підтримки тощо); тенденції до страху знетхуван�

ня (здатності до виникнення відповідного по�

чуття провини, чутливості до критики на свою

адресу тощо).

Базовою у визначенні амбівалентності осо�

бистості була визначена методика портретних

виборів (модифікований варіант Л. Сонді). Упро�

вадження цієї методики надало змогу виділити

з вибірки досліджуваних групу осіб, які проде�

монстрували вибір амбівалентних реакцій (коли

реакції переваги та відторгнення аналогічні або

повністю однакові), які відображають подвій�

ність, різнонаправленість, внутрішнє прагнення

врівноважити одну якість іншою. Таких дослі�

джуваних виявилося 36 (40%) осіб. Решта 54

(60%) особи продемонстрували так звану потре�

бу в активності або у спокої. Аналіз обраних

портретів досліджуваними з амбівалентними ре�

акціями дав змогу простежити закономірність їх

вибору щодо портретів, яким віддається перева�

га. Так серед обраних домінують такі фактори:

m+ (сильний нестійкий тип вищої нервової

діяльності; людині властиві екстравертний тип

реагування, вона активна, оптимістична, екзаль�

тована; за рисами характеру превалюють «пошук

визнання», прагнення до емоційної захопле�

ності, вразливості, прагнення до співробітницт�

ва, вирішення групових інтересів; особистісна

структура характеризується нестійкою мотива�

цією, емоційною лабільністю, екстравертованіс�

тю, гнучкістю та комунікабельністю в контактах

з оточуючими; їх художнє та наочно�образне

сприйняття, реакція на стрес (переважно у пере�

живаннях страху), механізми захисту спрацьову�

ють за психосоматичним типом або типом ви�

тіснення; за соціальною спрямованістю вони

орієнтовані у сферу мистецтва та суспільного

життя); 

h+ (слабкий тип вищої нервової системи; емо�

ційні реакції відрізняються більшою теплотою

емоцій та конкретною адресованістю емоційній

прив’язаності; характерологічно це особи, які

відрізняються сентиментальністю, екзальтова�

ністю почуттів, високою чуттєвістю до середо�

вищних впливів, вони нерішучі, схильні перек�

ладати прийняття рішення та відповідальність

на інших людей, мають великі сумніви щодо

власного здоровя, їх настрій значною мірою за�

лежить від ставлення до них оточуючих, вони

вразливі, ранимі і естетично орієнтовані); 

s– (слабкий тип вищої нервової діяльності;

конституціонально відрізняється астенічністю

та гіпотимним типом реагування; основні ха�

рактерологічні риси — нерішучість, мякість, за�

лежність, схильність до ідеалізації об’єкта

прив’язаності, конформність, співчуття до людей,

тенденція до самообмеження заради близьких

людей, схильність до глибокої прив’язаності за

слабо вираженою сексуальною стурбованістю,

превалювання культурних цінностей; властивий

високий рівень мотивації уникнення неуспіху;

стиль міжособистісної поведінки — залежний та

пасивний; йому властивий вербально�аналітич�

ний тип сприйняття; у стресі найчастіше виявляє

поведінку обмеження із підвищеним контролем

свідомості, його домінуючий захисний меха�

нізм — відмова від самореалізації). І лише 8

(22,2%) досліджуваних цієї групи склали сту�

денти, у яких виявлені інші фактори вибору

портретів.

Подальший інтерпретаційний аналіз стосу�

ється фіксації нульових реакцій, які засвідчують

про розрядженість потреби, яка відображена да�

ним фактором. Найвищий показник розрядже�

ності потреби відмічено за фактором h– (25%)

та фактором s+ (25%). Також слід відмітити, що

у групі осіб, яким властиві амбівалентні реакції,

виділяються переваги за фактором hy+ (зміша�

ний нестійкий тип вищої нервової діяльності; за

конституціональними особливостями — це емо�

ційно незрілий, інфантильний варіант з емотив�

ним типом реагування; характерологічно цей тип

відрізняється високою емоційною захопленістю,

нестійкістю та мінливістю емоцій, рисами де�

монстративності, суперечливістю установок) та

фактором е+ (змішаний тип реагування з домі�

нуванням рухливості та тривожності; індивіду�
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ально�характереологічні особливості виявляють�

ся у конформності установок, декларації альт�

руїзму, схильності до співпраці, доброзичливос�

ті, самопожертвуванні, релігійності, терпимості

та прагненні допомагати іншим людям). Вони

незначні, тому що лише у 16,7% досліджуваних

виявлено їх превалювання, але їх психологічна

інтерпретація була нами проведена. 

Проведений психологічний аналіз виборів

портретів респондентами, дав змогу чітко дифе�

ренціювати їх індивідуально�психологічні ха�

рактеристики. Така диференціація психологічних

типів та домінуючих факторів вибору є першим

кроком у вирішенні поставлених завдань до�

слідження. 

Отже, проведена обробка результатів мето�

дики ще раз дає підстави переконатися, що ця

методика є складною в інтерпретації та переван�

тажена психоаналітичними поняттями, що роз�

ставляє жорсткі акценти у переліку особистісних

проблем людини. У ході роботи з методикою бу�

ло очевидним, що вона виявляє глибинні ме�

ханізми психічних процесів та неусвідомлювані

аспекти особистості, що не завжди складає

приємне враження про людину.

Виходячи з мети та завдань даного досліджен�

ня, було використано опитувальник О. О. Мег�

рабіяна, який застосовувався для вивчення мо�

тивації афіліації. 

Мотивація афіліації є базовим мотиваційним

критерієм (водночас виявляються мотиви праг�

нення прийняття та страху знехтування), яка

реалізується на трьох рівнях: 

— збалансованому (висока інтенсивність мо�

тиву прагнення прийняття та незначна інтен�

сивність мотиву страху знехтування);

— розбалансованому (висока інтенсивність

обох протилежних мотивів — прагнення прий�

няття та страху знехтування);

— дезінтегрованому (поєднує низьку інтенсив�

ність мотиву прагнення прийняття зі страхом

знехтування високої або низької інтенсивності).

За результатами дослідження за методикою

О. О. Меграбіяна було виявлено, що найспри�

ятливішим для особистісного розвитку є збалан�

сований рівень мотивації афіліації, який недос�

татньо виражений у ранньому юнацькому віці

(40%), тоді як прояви розбалансованого (50%)

та дезінтегрованого (10%) рівнів разом станов�

лять 60%, тобто в юнаків домінує дискордант�

ний (розбалансований та дезінтегрований) рівень

мотивації афіліації. 

Проаналізовано специфіку мотиваційних ха�

рактеристик у групі амбівалентних осіб (за ре�

зультатами застосованої методики портретних

виборів Л.Сонді — це вибір із факторним на�

вантаженням m+, h+ та s;). Їх мотиваційні ха�

рактеристики на рівні мотиваційно збалансова�

них/розбалансованих та дезінтегрованих про�

явів становлять: 

1. Амбівалентність (перевага віддається фак�

тору m+): збалансований рівень продемонстру�

вало 5,55% досліджуваних; розбалансований

рівень — 11,1% та дезінтегрований рівень —

11,1%;

2. Амбівалентність (перевага фактора h+):

збалансований рівень продемонструвало 2,77%

досліджуваних; розбалансований рівень —

13,8% та дезінтегрований рівень — 8,33%;

3. Амбівалентність (перевага фактора s;):

збалансований рівень продемонструвало 2,77%

досліджуваних; розбалансований рівень — 11,1%

та дезінтегрований рівень — 2,77%.

Таким чином, нами було доведено, що ам�

бівалентність як риса особистості містить моти�

ваційні характеристики, які визначають її зміс�

тову інтенсивність: амбівалентній особистості

властиві розбалансовані (характеризується од�

ночасним переживанням протилежних мотивів

прагнення прийняття та страху знехтування, які

досягають значної інтенсивності) та дезінтегро�

вані (поєднує низьку інтенсивність мотиву праг�

нення прийняття з високим або низьким страхом

знехтування) мотиваційні прояви. Слід зауважи�

ти, що домінують розбалансовані мотиваційні

прояви в усіх типах дискордантної амбівалент�

ності (шизоїдний, депресивний, нав’язливий,

істеричний), про що свідчить й статистично зна�

чуща відмінність (p = 0,02) щодо прояву цієї мо�

тиваційної характеристики в осіб з вираженими

потребами в активності та спокою.

Завершальним етапом проробленої роботи

є складання методичних рекомендацій щодо

зниження особистісної амбівалентності в юнаць�

кому віці.

Відповідно до поставленої мети нами були

визначені та реалізовані такі основні принципи

побудови методичних рекомендацій щодо зни�

ження особистісної амбівалентності: 

1) єдність і послідовність діагностичного та

корекційного етапів; 

2) системність психологічного впливу (всебіч�

ність впливу на всі взаємопов’язані структурні

компоненти амбівалентності особистості); 

3) проектування (створення психологічної

програми на підставі аналізу психологічної літе�

ратури та результатів експериментального до�

слідження); 

4) диференційованість (врахування вікових,

статевих особливостей прояву досліджуваної

особистісної риси); 

5) інтегративність засобів психокорекційного

впливу на основі іманентних зв’язків психології

з художньою літературою (використання різних

форм роботи — заняття психокорекційної гру�

пи, індивідуальні консультації); 
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6) комплексність у використанні методів, ме�

тодик різних напрямків практичної психології:

арттерапії (бібліотерапія, створення психомалюн�

ків та інших продуктів творчості), психосинтезу,

гуманістичної психотерапії.

Такі вправи, на нашу думку, можуть:

— активізувати механізми позитивної дезін�

теграції — послабити цілісність, відокремити

протилежності у прагненні прийняття та страху

знехтування, в переживанні фрустраційної інто�

лерантності та фрустраційної толерантності,

у проявах агресивності та доброзичливості; 

— формувати навички усвідомлення, само�

аналізу та зменшення інтенсивності власних

амбітенденцій для забезпечення їх часткової по�

зитивної інтеграції; 

— розвивати процеси формування збалансо�

ваних проявів мотивації афіліації, переживання

фрустраційної толерантності, доброзичливості

шляхом механізму вторинної глобальної інтег�

рації. 

Висновки: В результаті проведення дослі�

дження було з’ясовано, що домінуючою складо�

вою структури особистісної амбівалентності

в юності є мотиваційна сфера. Основним кри�

терієм її прояву є мотивація афіліації (мотиви

прагнення прийняття та страху знехтування). Ці

мотиваційні характеристики визначають інтен�

сивність прояву особистісної амбівалентності,

що дає змогу провести типологію амбівалентної

особистості на рівні мотиваційно збалансованих/

розбалансованих та дезінтегрованих проявів

у юнацькому віці.

Проведене дослідження не вичерпує всіх ас�

пектів проблеми особистісної амбівалентності.

Подальшого розроблення потребують такі її

аспекти, як створення психодіагностичних ме�

тодик дослідження, вивчення видів, умов та особ�

ливостей функціонування особистісної амбіва�

лентності впродовж життєвого шляху людини,

виявлення індивідуальних, статеворольових та

інших особливостей, що й буде предметом на�

шого подальшого наукового пошуку.
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У статті розглядається проблема волі та осо!
бистісної свободи в юнацькому віці. Представлено
психологічне визначення особистісної свободи. Ана!
ліз проведений на матеріалі активно обговорюваної
нині проблеми особистісної свободи молодих людей.

Ключові слова: особистісна свобода, свобода

волі, відповідальність, самодетермінація особис�

тості, свобода від, свобода для, детермінізм.

В статье рассматривается проблема воли и лич!
ностной свободы в юношеском возрасте. Представ!
лено психологическое определение личностной сво!
боды. Анализ проведен на материалах активно
обсуждаемой в настоящее время проблемы лично!
стной свободы молодых людей.

Ключевые слова: личностная свобода, свобода

воли, ответственность, самодетерминация лич�

ности, свобода от, свобода для, детерминизм.

In article problems of will and personal freedom at
youthful age are considered. In article psychological
definition of personal freedom is presented. The analy!
sis is conducted on materials of problem of personal
freedom of young men actively discussed at present.

Key words: personal freedom, free will, responsi�

bility, self�determination of the person, freedom

from, freedom for, a determinism.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями. У сучасному суспільстві виникає

проблема збереження автентичного, неконформ�

ного, індивідуального буття молодих людей. Здат�

ність особистості залишатися собою і зберігати

свій внутрішній світ в умовах різних зовнішніх

впливів, вміння конструктивно протистояти

руйнівним діям ззовні вважаються важливими

і цінними якостями юнаків. Тому підвищується

потреба в розвитку особистісної самобутності,

незалежності і свободи людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор. К. Абульханова, Л. Анциферо�

ва, Г. Балл, Д. Леонтьєв, С. Максименко, В. Пет�

ровський, С. Рубінштейн; В. Татенко, В. Чуд�

новський вважали, що основним смисловим ак�

центом цього процесу є перехід від тлумачення

особистості як продукту формуючого впливу

зовнішніх чинників до її розуміння як такої, що

здатна до саморозвитку, самовизначення й са�

мотворчості. У зв’язку з цим у категоріальній

системі психології відбувається певна перебудо�

ва: тепер провідне місце в ній посідають понят�

тя, що вказують на суб’єктну природу психічно�

го життя людини. 

Виділення невирішених частин загальної пробле;
ми, котрим присвячується означена стаття. Наша

стаття присвячена аналізу проблеми волі та по�

няттю особистісної свободи в юнацькому віці. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан;
ня). Постановка такого завдання викликає низ�

ку запитань, які стосуються практичної доціль�

ності та прикладної цінності психологічного

вивчення свободи. Що ж таке свобода? Що таке

справжня духовна і особистісна свобода? Нам

видається, що вільніше нашого часу і бути не

може, але чи вільні ми насправді? Чи не приймає�

мо ми за свободу необмежені можливості задо�

волення наших розгулявшихся бажань? Чи са�

мостійне наше мислення, чи вільні насправді

творчість і наука, і яку свободу пропонує або на�

в’язує нам соціум?

Виклад основного матеріалу дослідження з пов;
ним обгрунтуванням отриманих наукових резуль;
татів. Стосовно свободи у буденній свідомості

досить часто мають місце хибні уявлення. Її ото�

тожнюють із сваволею, анархією, безповідаль�

ністю. Навпаки, свобода і відповідальність

є майже синонімами, оскільки можливість виби�

рати і вирішувати перебуває разом із авторством

вибору або рішення, а отже, з відповідальністю

за них. Не існує також свободи без меж; свобода

не є і прагненням та можливістю здійснити все,

що б людина не захотіла; вона не тотожна все�

могутності й сваволі, оскільки пов’язана зі здат�

ністю протистояти не тільки зовнішнім чинни�

кам, а й внутрішнім.

Свобода особи в психологічному плані — це

насамперед свобода волі. Вона визначається сто�

совно двох величин: до вітальних потягів і со�

ціальних умов життя людини. Потяги, тобто

біологічні імпульси, перетворюються в людині під
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впливом її самосвідомості, духовно�моральних

координат її особистості. На думкою М. Шеле�

ра, людина — це єдина жива істота, яка в будь�

який момент може сказати «ні» своїм потягам

і яка не повинна завжди говорити їм «так».

В. Франкл також вважав, що людина не вільна від

соціальних умов. Але вона вільна мати позицію

по відношенню до них, оскільки ці умови не

зумовлюють її повністю. Від неї залежить, чи

здасться вона, чи поступиться умовам. У цьому

сенсі свобода — це коли людина сама повинна

вирішувати, чи вибрати їй добро або поступитися

злу. Однак свобода — це лише один бік цілісно�

го феномену, позитивний аспект якого бути

відповідальним. Свобода особистості може пе�

рейти у просте свавілля, якщо вона не пережи�

вається з погляду відповідальності [1, с. 43]. 

Й. Мандельштам стверджував, що свобода

базована на моральному законі, свавілля — це

результат гри пристрастей. Свобода каже: «Так

треба, значить, я можу». Свавілля каже: «Я хочу,

значить, я можу». Свобода шукає сенсу, свавілля

ставить цілі. Свобода — торжество особистості,

свавілля — породження індивідуалізму. Людина

приречена на свободу і разом з тим не може піти

від відповідальності. Інша річ, що для багатьох

людей спокій є дорожчим за вільний вибір між

добром і злом, і тому вони з готовністю «спису�

ють» свої гріхи (нешляхетні вчинки, підлість,

зраду) на «об’єктивні умови» — недосконалість

суспільства, погані вихователі, неблагополучні

сім’ї, в яких вони виросли, тощо [2, с. 9]. 

Самодетерминація особистості не належить до

числа традиційних тем академічної психології.

Складність, філософська «обтяженість» цієї

проблеми, небезпека зісковзування наукового

аналізу в публіцистику при її розгляді спричи�

нилися до того, що вона стала входити в поле

зору психології лише з початку 40�х рр. нашого

століття, починаючи з класичної книги Е. Фром�

ма «Втеча від свободи» [3, с. 69]. Кілька десяти�

літь означена проблема розглядалася переважно

екзистенційно орієнтованими авторами, книги

яких отримували широку популярність, але мало

впливали на основне оічище академічної психо�

логії особистості. Лише з 80�х рр. проблемою са�

модетермінації (під різними назвами) стала сер�

йозно займатися академічна психологія на Заході;

найбільш розробленими та відомими є теорії

Р. Харрі, Е. Десі та Р. Райяна і А. Бандури. У ра�

дянській психології ця проблема не вивчалася

скільки�небудь серйозно; нині, після перебудова�

ного публіцистичного періоду, вона цілком зако�

номірно починає привертати до себе увагу дедалі

більшого числа дослідників. Тим не менше, на

сьогоднішній день ми перебуваємо на початковій

стадії вивчення психологічних основ самодетер�

мінації [4, с. 13]. 

Питання «Людина між свободою та детермі�

нізмом» порушувалося ще з давніх часів. Стоїки,

наприклад, вважали рок неминучим, епікурейці

ж, на відміну від них, наділяють людину свобо�

дою волі. У науці дилема свободи�детермінізму

стосовно людських дій протягом багатьох сто�

літь була однією з центральних, хоча зміст обох

цих понять істотно змінювався. Історично пер�

шою версією детермінізму було уявлення про

долю, рок, божественне призначення. Відповідно

проблема свободи в філософії і теології постава�

ла у зв’язку з проблемами волі («свобода волі»)

та вибору («свобода вибору»). З одного боку, по�

няття божественного приречення не залишало

місця для індивідуальної свободи, з іншого —

теза про богоподібність людини, її божественну

природу («за образом та подобою») припускала

можливість людини впливати на свою долю.

Останню тезу обстоювали, зокрема, багато мис�

лителів Відродження, які спростовували погляд

на людину як на іграшку в пазурах долі. Е. Рот�

тердамський у трактаті «Про свободу волі» стве�

рджував, що людина вільна у виборі шляху гріха

або шляху порятунку. Бог може дарувати людині

порятунок, але за людиною залишається вибір,

чи бажає вона бути врятованою, доручити себе

Богові. В європейській філософії і науці Нового

часу у зв’язку з успіхами природничого вивчення

людини постала проблема детермінації людини

її тілесністю, психофізіологічною організацією,

механізмами й автоматизмами поведінки. Проб�

лема свободи отримала новий імпульс у контекс�

ті проблеми розуму, можливості усвідомлення

того, що впливає на людську поведінку. 

Для нашого століття характерним є усвідом�

лення нового різновиду детермінізму — детерміна�

ції свідомості і поведінки об’єктивними умовами

існування, соціальним і культурним оточенням,

«суспільним буттям» і «суспільним несвідомим»

[1, с. 79]. Надзвичайно важливий ракурс пробле�

ми свободи розкрив Ф. Ніцше [5, с. 124], що нале�

жав хронологічно до XIX ст., але ідейно — до

XX ст. Він першим поставив проблему самотранс�

ценденції людини — подолання себе як фактич�

ної даності, прориву в сферу можливого. Ніцше

також першим протиставив негативній характе�

ристиці «свободи від» позитивну характеристику

«свободи для». У роботах філософів�екзистен�

ціалістів, передусім Ж. П. Сартра і А. Камю, філо�

софський розгляд свободи був багато в чому пси�

хологізований [6, с. 76]. Свобода постала як

важкий тягар, часом нестерпний, що породжує

порожнечу, екзистенційну тривогу і прагнення до

втечі. Останнє стало предметом згаданого дослі�

дження Е. Фромма «Втеча від свободи» [3, с. 172]. 

У психології з початку століття відбулося роз�

межування проблеми волі, що розуміється як

довільне керування поведінкою на підставі

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

168



свідомих рішень, і проблеми власне свободи,

яка була надовго відсунута на периферію психо�

логії. Час від часу вона поставала в загальнотео�

ретичному контексті у вигляді вже неопозиції

«свобода�детермінізм», оскільки психологів, які

заперечують ту чи іншу детермінованість поведін�

ки, в нашому столітті не знайшлося, а як проти�

ставлення постулатів «жорсткого детермінізму»,

який передбачає, що детермінація психічних

процесів і поведінки носить загальний характер

і не залишає місця для реальної свободи, і «м’яко�

го детермінізму», що має на увазі наявність се�

ред детермінованих процесів деякого простору

свободи. Один із прикладів «жорсткого детер�

мінізму» це точка зору П. В. Симонова, який

оголошує свободу ілюзією, яка виникає завдяки

тому, що ми не усвідомлюємо повністю всіх де�

термінант, які впливають на нас. З точки зору

ж зовнішнього спостерігача, людина повністю

детермінована в своєму виборі. Цікаво, що це

думка перебуває у протиріччі з закономірністю,

відомої в психології як «фундаментальна помил�

ка атрибуції»: люди схильні переоцінювати вплив

зовнішніх факторів на свою поведінку, перебу�

ваючи в позиції «суб’єкта» цієї поведінки, і не�

дооцінювати його, оцінюючи чужу поведінку

з позиції зовнішнього спостерігача. 

Крайніми варіантами «жорсткого детермініз�

му» вважаються психоаналіз 3. Фройда, який

розглядає людину як цілком обумовленої її ми�

нулим, і необіхевіоризм Б. Скіннера, який ствер�

джує можливість і необхідність тотального конт�

ролю й управління всією людською поведінкою

через спеціально організовану систему стимулів.

Разом з тим навіть з приводу фрейдизму є й інші

думки. Так, М. Ітурате стверджує, що психоана�

лізу властива спрямованість на ствердження

свободи. Людина знаходить її завдяки тому, що

створює смисли, якими керується у своїй пове�

дінці, виходячи тим самим зі сфери впливу при�

родних закономірностей. Близьку позицію зай�

має видатний психоаналітик Р. Холт, на думку

якого свобода і детермінізм не суперечать одне

одному. Він також вважає головною заслугою

З. Фрейда розкриття смислової основи поведін�

ки. Біхевіористська позиція також не обов’язко�

во передбачає «жорсткий детермінізм» скинне�

ровского типу. Саме в рамках необіхевіоризму

були сформульовані деякі версії «м’якого детер�

мінізму», що зв’язують притаманну людині пев�

ну ступінь свободи з незалежністю від поточної

ситуації або з цілями, спроектованим в майбут�

нє. Ці аргументи, як і інші, наприклад, поясню�

ють свободу через опору на особисті мотиви та

цінності, що обмежуються, однак, окремими еле�

ментами свободи вибору в конкретній ситуації

і не мають стосунку до свободи як базової ант�

ропологічної характеристики людини.

Вибір є конкретним актом, який може бути за�

фіксований зовнішнім спостерігачем. Він локалі�

зований у часі; між двома актами вибору може

пролягати простір, в якому ніякі вибори не здійс�

нюються, хоча у будь�який момент часу, коли

наявною є рефлексія ситуації, можливий і вибір.

Немає безальтернативних ситуацій; водночас не�

обхідною умовою побудови спочатку неочевидних

альтернатив є робота з рефлексивного усвідом�

лення ситуації. Там, де рефлексію не включено,

вибору справді може не бути. Вибір — це складно

організована діяльність, здійснювана на різних

рівнях складності і невизначеності ситуації. 

Свобода, навпаки, феноменологічно стано�

вить собою деякий базовий стан, що належить

більше до можливості, ніж до акту її здійснення,

конкретної події. Е. Фромм, зокрема, зазначає,

що свобода — це не риса чи диспозиція, а пев�

ний актуальний стан, у якому відображається

обсяг доступної для людини свободи, який пос�

тійно змінюється. Схожим чином Д. Леонтьев

говорить про свободу як про «базовий стан, що

належить швидше до можливості, ніж до акту її

здійснення. Якщо я випробував свободу, то тим

самим уже отримав її». Якщо сутністю свободи

виступає контроль над своєю активністю в усіх

точках її траєкторії, то вона є як в точках вибо�

ру, так і в проміжках між ними, причому сам

вибір здійснюється або вільно (якщо він може

бути змінений), або ні (якщо він жорстко визна�

чений). Момент свободи людини найвиразніше

виявляється у відданні переваги діям, результат

яких не вирішений наперед. 

Дилема «свобода волі — детермінізм» пов’я�

зана з визнанням або запереченням існування

свободи у світі. Зміст цієї дилеми полягає у ви�

рішенні питання, чи здатні дії людини втруча�

тись у причинно�наслідкові зв’язки між явищами

і процесами світу та змінювати їх, або самі ці дії

підлягають жорстким детермінаційним впливам,

а отже, вони є закономірним ланцюгом у тих са�

мих причинно�наслідкових зв’язках. В останньо�

му випадку існування свободи заперечується,

а суб’єктивне відчуття її наявності, яке є в люди�

ни під час сумніву, вибору, пошуку того чи іншого

способу поведінки, дії, вчинку, є лише ілюзією,

похибкою сприймання. Якщо ж свобода існує,

то це означає, що існують «розриви детерміна�

ції» — такі «місця» у причинно�наслідкових

ланцюгах, де створені до певного моменту умо�

ви неоднозначно визначають наступні події [7].

У сучасній філософії є концепція «нелінійного

детермінізму», в якій обґрунтовується принципо�

ва неможливість існування мінливого світу в умо�

вах жорсткої причинно�наслідкової (лінійної)

детермінації явищ і процесів — навіть на рівні

процесів у неживій природі. Так, І. Пригожий

на матеріалі досліджень у галузі хімії описав так
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звані біфуркаційні процеси, в певній точці яких

відбувається розрив детермінації. У цей момент

нестабільний процес може піти в одному з кіль�

кох можливих напрямків, перевага жодного

з яких не детермінована і залежить від випадкових

чинників. Те, що розриви детермінації існують

в неорганічних процесах, які не залежать від

свідомості та волі їх «учасників», підвищує ймо�

вірність їх існування у процесах свідомої людсь�

кої активності. Поділяючи думку І. Канта про

закладену в людині можливість починати при�

чинний ряд із себе, ми вказуємо, що саме в ній

полягає сенс буття людини. «У цьому — справж�

ня суть метафори про богоподібність людини,

оскільки Бог і є сутнісно очищений образ

Суб’єкта�Творця, вільного від об’єктних визна�

чень. Прагнення досягти цього рівня вільного

буття становить вихідний життєвий задум людсь�

кої істоти, що надає значення і сенс її нескін�

ченним «само перевершенням» і переходам від

несвободи через «свободу від» до «свободи для».

Ф. Ніцше, Е. Фромм, І. Ільїн, Г. Балл розгля�

дають два аспекти свободи. Виокремлюється

зовнішня, «негативна» свобода, або свобода від,

а також внутрішня, «позитивна», — свобода для.

Зовнішня свобода — це свобода, надана індивіду

середовищем, вона виявляється у відсутності

зовнішніх обмежень, а внутрішня — це свобода,

використана ним самим при визначенні осо�

бистої позиції, здійсненні вибору, вчинку. Пред�

метом психологічного вивчення стала саме

внутрішня (психологічна, особистісна) свобода

людини. Г Балл розглядає поняття внутрішньої

й особистісної свободи як синоніми. О. Дерга�

чова в емпіричних дослідженнях вивчає внут�

рішню свободу через феномени «особистісної

автономії», С. Мадді — через «життєстійкість»,

Д. Леонтьєв — «особистісного потенціалу»,

С. Нартова�Бочавер — «психологічної суверен�

ності», Е. Десі, Р. Райан — «внутрішнього локу�

су каузальності», О. Кузьміна — «меж віртуаль�

них можливостей» та ін.

Психологічні визначення свободи досить

різнорідні. Вона розуміється як:

— властивість суб’єкта, що полягає в його здат�

ності до «самоспричинення» і самодетермінації;

— рівень буття, що характеризується мож�

ливістю «бути суб’єктом і не бути об’єктом»;

— особливий акт покладання особистістю се�

бе як причини змін у світі;

— специфічна форма активності, що характе�

ризується усвідомленістю, ціннісним опосеред�

куванням та містить «можливість ініціації, зміни

або припинення суб’єктом своєї діяльності

у будь�якій точці її перебігу»;

— усвідомлення, переживання та змінення

людиною меж простору своїх віртуальних мож�

ливостей та ін. [7, с. 9].

У більшості наведених визначень свобода

постає як певна функціональна характеристика,

оскільки визначає загальний принцип, або ме�

ханізм функціонування психічної активності

людини, а не її змістові (смислові) особливості.

Цей механізм полягає у самодетермінації, тобто

свідомому, рефлексивному визначенні до регу�

люванні суб’єктом змісту, напряму і процесу

особистої активності (поведінки, діяльності,

життєдіяльності) на підставі внутрішніх моти�

ваційних, цільових та ціннісно�смислових чин�

ників при опосередкованому впливі зовнішніх

факторів, внаслідок чого активність є відносно

незалежною від них.

Таке розуміння свободи є найширшим, оскіль�

ки вона тут розглядається як невід’ємна влас�

тивість «онтологічного» суб’єкта, його базова

антропологічна характеристика. На думку 

Ж.�П. Сартра, в цьому сенсі свобода існує в кож�

ній людині, причому існує завжди, і людина «при�

речена бути вільною» [6, с. 39]. Отже, свобода

постає потенційною і водночас актуальною

здатністю людського суб’єкта не тільки відобра�

жати світ і відповідати на його впливи, а й тво�

рити його, бути автором, виступати причиною

змін у ньому та в собі.

Важливим для емпіричного вивчення осо�

бистісної свободи є визнання того факту, що

в реальному процесі життєдіяльності не кожна

пересічна людина може виявляти, «використо�

вувати» її як свою здатність або функцію. Має

місце певне протиріччя між свободою «як сут�

нісною здатністю буття індивіда» та її проявом

у «конкретному індивідуальному бутті».

Тим самим, як зазначає Д. Леонтьєв, свобода

властива тільки людині, але не кожній. Люди

можуть бути внутрішньо невільними, коли не

розуміють діючих на них зовнішніх і внутрішніх

сил, мають нерозвинені сенсожиттєві орієнтації

та виявляють нерішучість, нездатність побороти

несприятливі обставини, вийти із ситуації,

втрутитися, в якості активної діючої сили в те,

що з ними відбувається.

А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, Е. Фромм,

І. Ялом та інші дослідники в гуманістичній та

екзистенційній психології пов’язують свободу

з позитивним образом людини та розглядають її

як важливу умову повноцінного функціонуван�

ня особистості, складову її психічного здоров’я.

Людина, яка має свободу, відкрита світу, довіряє

собі й упевнена в собі, усвідомлює та реалізує

свої можливості, приймає самостійні та відпові�

дальні рішення, здійснює свідомі вибори, будує

конструктивні, гнучкі та вільні від залежності

стосунки з іншими людьми — словом, тримає

своє життя в своїх руках. Досягненню саме та�

кого рівня особистісного розвитку людини

прагне сприяти сучасна психологія, вивчаючи
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психологічні феномени, пов’язані з поняттям

свободи.

Свобода, визначена у контексті стосунків

суб’єкта й об’єкта, містить в собі найрізно�

манітніші здатності або можливості суб’єкта: це

і здатність ініціювати дії стосовно того чи іншо�

го об’єкта (а також припиняти їх), і здатність

обирати дії, змінювати їх, переходити до нових

дій (наприклад, від ментальних до практичних,

і навпаки). Що багатший арсенал таких здатнос�

тей у суб’єкта, то ширше його свобода. Таким

чином, свобода — це здатність до перетворення

об’єктів (речей, явищ, процесів та ін.). Таке пе�

ретворення може відбуватись як в об’єктивному

плані (через реальні практичні дії), так і в суб’єк�

тивному (через ментальні, віртуальні дії). Напри�

клад, при зіткненні людини зі складною подією

життя, наприклад, ситуацією втрати, перетворити

її об’єктивно неможливо; якщо втрата непо�

правна, людина є об’єктивно не вільною, оскіль�

ки не може змінити подію, яка сталась. Однак

лишається можливість перетворити ситуацію

в ментальному, внутрішньому плані — через ос�

мислення, знаходження нового сенсу, який на�

дає життю пережита втрата. Численні приклади

цього наведені у роботах В. Франкла. Тут свобода

полягає, як він пише, у можливості обрати став�

лення. Отже, важливою здатністю суб’єкта, яка

сприяє досягненню свободи, є здатність прий�

няти деякі явища (речі, події, інших людей то�

що) такими, як вони є, свідома відмова від їх

перетворення відповідно до своїх бажань і очі�

кувань. Таким чином, суб’єкт виявляє свободу,

якщо знаходить новий спосіб взаємодії з пев�

ним об’єктом (обставиною, подією), а отже, він

змінює себе і ситуацію життя, в якій перебуває.

Коли будь�що не може бути змінено об’єктивно,

в людини лишається можливість змінити його

суб’єктивно, обрати нове ставлення, і в цьому

також виявляється внутрішня свобода. У такому

розумінні свобода є здатністю до творчої взаємо�

дії зі світом. Свобода — це не тільки потенційна

здатність людини до різних способів об’єкти�

вації явищ зовнішнього та внутрішнього світу,

але й актуальна готовність до них, а також праг�

нення до якнайбільш різнорідних і різнома�

нітних дій. Саме тому вона «міститься» в багатьох

психологічних властивостях (рисах), наприклад,

в допитливості, креативності, активності, спон�

танності, контактності, гнучкості та ін.

Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших досліджень у цьому напрямку. Таким

чином, попри певні відмінності між різними

підходами та поглядами можна говорити про

свободу як найважливішу властивість молодої

людини, що характеризує її як суб’єкта, автора

свого життя. Свобода є в людини в будь�якому

випадку, оскільки вона за «визначенням» може

робити своє життя за власним вибором. Інша

річ, що сама людина може цього не «знати» і бу�

ти впевненою у протилежному. А якщо людина

не мислить для себе такої можливості, вона її

й не використовує, тим самим відмовляючись

від свободи. Таке «вільне зречення від свободи»

(або вдавання, «начебто» в неї немає вибору,

і вона не вільна у своїх рішеннях) з метою «знай�

ти виправдання у своїй несвободі», за словами

В. Франкла, «становить суттєву частку людської

трагікомедії». Усвідомлення юнаком моменту

«відступу», пов’язаного з бажанням знайти ви�

правдання й не брати на себе відповідальність за

своє життя, як показує практика надання пси�

хологічної допомоги, є ключовою точкою пси�

хотерапевтичного процесу.
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Виявлено й інтерпретовано особливості прояву
емоційних станів фрустрації, агресивності, три!
вожності, депресії, емоційного дискомфорту,
емоційної нестійкості. З’ясовано, що вони носять
негативний відтінок, але найбільш характерні
для підліткового віку.

Ключові слова: психічні стани, емоційні ста�

ни, дисгармонійний стан.

Обнаружены и интерпретированы особеннос!
ти проявления состояний фрустрации, агрессив!
ности, тревожности, депрессии, эмоционального
дискомфорта, эмоциональной неустойчивости. По!
казано, что они носят негативный оттенок, но
наиболее характерны для подросткового возраста.

Ключевые слова: психические состояния,

эмоциональные состояния, дисгармоничное

состояние.

There are found out and interpreted the peculiari!
ties of the display of the states of frustration, aggression,
anxiety, depression, emotional discomfort, emotional
instability. There is shown that they have the negative
tone but are the most characteristic of the teens. 

Key words: psychological states, emotional states,

disharmonious state. 

З�поміж проблем психічних станів чільне

місце посідає проблема емоційних станів, які

є найважливішими умовами людської життєді�

яльності. Емоційні стани супроводять практично

будь�яку діяльність людини, оскільки відобра�

жають відношення між мотивами та можливіс�

тю успішної реалізації діяльності суб’єкта. Ста�

ни можуть виступати як форма саморегуляції

психіки, як механізм інтеграції особистості, як

динаміка психічних процесів, як актуальних

особливостей окремих сфер особистості та осо�

бистості загалом. 

Проблема вивчення емоційних станів різно�

бічно презентована в українських і зарубіжних

дослідженнях (М. Й. Боришевський, Б. О. Вят�

кін, В. О. Ганзен, Л. Г. Дика, Є. П. Ільїн,

Л. В. Куліков, М. Д. Левітов, С. Д. Максимен�

ко, В. О. Моляко, М. П. Наєнко, Т. А. Немчин,

О. О. Прохоров, І. І. Чеснокова та ін.). Заслуго�

вує на увагу вивчення емоційних станів та їх ре�

гуляції в процесі онтогенетичного становлення

особистості, запропонована у наукових працях

цілої низки авторів (К. Ізард, Т. С. Кириленко,

Е. Л. Носенко, Г. М. Прихожан, О. О. Прохоров,

В. А. Семиченко, Ю. Е. Сосновікова, З. Фройд,

К. Хорні, О. А. Чебикін та ін.). 

Попри широку репрезентованість досліджень

у галузі психічних, зокрема негативних, емоцій�

них станів, у сучасній науці залишаються недос�

татньо опрацьованими питання дисгармонізації

емоційних станів. Аналіз літературних джерел

з проблеми дослідження свідчить про розуміння

дисгармонійних станів як здебільшого негатив�

них, що характеризують нормальний розвиток

здорової людини і є тимчасовим явищем. Дис�

гармонійні емоційні стани загострюються у під�

літковому віці, а під час набуття життєвого досвіду

відбувається їх закріплення у поведінці; згодом

вони перетворюються на відповідні риси особис�

тості і можуть стати ризиком психічного нездо�

ров’я особистості. Відтак особливо гостро по�

стає питання дослідження негативних психічних

станів підлітків, зокрема їх дисгармонійних

емоційних станів, що призводять до виникнен�

ня гострих особистісних проблем.

Життя майже кожного підлітка характеризу�

ється емоційною напруженістю. Це пов’язано не

стільки з індивідуально�психологічними особли�

востями, скільки з об’єктивними характеристи�

ками самого пубертатного періоду, коли гормо�

нальні зміни, що відбуваються в організмі,

виступають своєрідними каталізаторами майже

всіх емоційних станів і проявів. Крім того, за

І. С. Коном, саме на тринадцятий рік життя, се�

редину пубертатного періоду, припадає пік емо�

ційної неврівноваженості [2; 7]. Якщо дитина

в цей час потрапляє в об’єктивно або суб’єктив�

но стресогенні обставини, ми можемо констату�

вати появу або ризик прояву дисгармонійних

емоційних станів. За О. М. Семеновою, у під�

літків переважають високий рівень тривож�

ності, зниження оптимістичного сприйняття

майбутнього, переживання душевного диском�

форту, агресивність, конфліктність поведінки.

Мета статті: виявлення й інтерпретація особ�

ливостей прояву емоційних станів фрустрації, аг�

ресивності, тривожності, депресії, емоційного

дискомфорту, емоційної нестійкості.
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Для розв’язання поставленої мети досліджен�

ня нами було розроблено програму емпіричного

дослідження дисгармонійних емоційних станів

підлітків. У дослідженні взяли участь 227 шко�

лярів віком від 13 до 15 років із загальноосвітніх

шкіл № 1, № 11, № 13 м. Слов’янска та загаль�

ноосвітньої школи № 9 м. Костянтинівки До�

нецької області.

Для виявлення особливостей перебігу дис�

гармонійних емоційних станів підлітків, визна�

чення шляхів запобігання виникненню цього

явища та його вирішення у підлітків нами був ви�

користаний комплекс психологічних методик:

методика діагностики стану агресії підлітків

А. Басса та А. Дарки; опитувальник фрустрації

з пакету авторських діагностичних методик

А. І. Захарова; методика діагностики тривожності

Ч. Д. Спілбергера в адаптації Ю. Л. Ханіна; ме�

тодика оцінювання рівня депресивних станів за

В. Зунге (модифікація Т. Н. Балашової) [5]. Дані

про рівень емоційної стійкості й емоційної не�

стійкості (рівень нейротизму) були отримані за

допомогою підліткового варіанта тесту�опиту�

вальника ЕРІ Г. Айзенка, адаптованого А. Г. Шме�

льовим. Також застосовувалася шкала емоційного

дискомфорту методики соціально�психологічної

адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда в адап�

тації Т. В. Снегірьової. Додатково використову�

валася методика «Шкала диференціальних емо�

цій» К. Ізарда. 

До основних дисгармонійних емоційних станів

особистості, які найбільш чітко відстежуються

у підлітковому віці, віднесено тривожність, аг�

ресивність, фрустрацію, депресію, нейротизм та

емоційний дискомфорт. 

Результати аналізу отриманих даних надали

можливість оцінити ступінь вираженості того

чи іншого дисгармонійного емоційного стану за

середньостатистичними показниками, а також

зробити порівняльний аналіз їх проявів

у підлітковому віці (табл. 1).

Таблиця 1 — Вираженість дисгармонійних емоційних
станів підлітків за діагностичними показниками

З�поміж найбільш виражених особливостей

прояву дисгармонійних емоційних станів підліт�

ків ми отримали показники емоційного диском�

форту та нейротизму. Емоційний дискомфорт

у підлітковому віці виявляється на високому

(14,98%), середньому (72,69%) та низькому

(12,33%) рівнях. Оптимальним для сприятливо�

го емоційного розвитку підлітка є низький та

середній рівень емоційного дискомфорту. Особ�

ливості прояву емоційної стійкості та емоційної

нестійкості показали, що більшість підлітків ма�

ють високий (33,92%) і дуже високий (12,33%)

рівні емоційної нестійкості. Найбільшу кількість

виборів за високими показниками прояву дис�

гармонійних емоційних станів ми отримали за

показником стану фрустрації. Досліджувані, що

належать до низького рівня фрустрації (18,06%),

не відчувають неспокою по незначних причинах,

впевнені у собі, вільно виявляють свої емоції,

поводяться адекватно ситуації. Середній рівень

фрустрації (62,12%) є характерним для тих під�

літків, які чутливі до своїх невдач, але частіше

стримують свої негативні емоційні прояви і ре�

ально співвідносять їх зі своїми можливостями. 

Аналіз отриманих даних показав, що високий

рівень прояву фрустрації характерний для 19,82%

підлітків. Цей рівень властивий досліджуваним,

які не контролюють свої негативні емоції, не

вміють бути самими собою, відчувають сум без

явної причини, переживання постійної невдачі,

невдоволення собою та своїми стосунками з ото�

чуючими. За середніми показниками, «індекс

ворожості» перевищує «індекс агресивності»,

вони відрізняються за своїми характеристика�

ми. Показник, отриманий за шкалою «індекс

агресивності», підкреслює, що значна частина

підлітків здатні відчувати та реалізовувати стан

агресії, спрямований на інших, чи взагалі такі

емоційні агресивні вибухи характеризуються від�

сутністю чіткої спрямованості. 

Для уточнення та поглиблення аналізу дис�

гармонійних емоційних станів у підлітковому

віці була використана додатково методика «Шка�

ла диференціальних емоцій» К. Ізарда, в якій

10 фундаментальних емоцій становлять набір

шкал та надають можливість зробити оцінку

емоційним переживанням, що їх відчуває люди�

на у певний момент часу. Під час аналізу коре�

ляційних зв’язків показників дисгармонійних

емоційних станів підлітків та показників фунда�

ментальних емоцій за методикою К. Ізарда ми

встановили, що всі дисгармонійні емоційні стани

досліджуваних мають зворотний кореляційний

зв’язок з емоцією радості, а також прямий коре�

ляційний зв’язок з емоцією горя й огиди, крім

показника агресивності, який не отримав зна�

чущих кореляційних зв’язків з цими фундамен�

тальними емоціями.

Так, показник фрустрації має найбільш визна�

чений прямий кореляційний зв’язок з емоцією

горя (r < 0,31) та зворотний кореляційний зв’язок

з емоцією радості (r < –0,31). Також визначається
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тривожність 37,56±8,61 22%

агресивність 9,27±3,04 32%

фрустрація 18,47±6,06 32%

депресія 37,97±6,83 17%

нейротизм 12,60±4,98 39%

емоційний дискомфорт 23,26±9,66 41%



зворотний кореляційний зв’язок з показником

інтересу (r < –0,21), який має прямий кореляцій�

ний зв’язок з показником радості (r < 0,58). 

Характеризуючи стани фрустрації, можливо

припустити, що при такому стані у підлітків зни�

жується впевненість у собі, вони відчувають при�

гніченість, не схильні до активних дій, загалом,

такий стан демобілізує особистість. Значущий

кореляційний зв’язок з емоцією горя дає змогу

розглядати горе як фруструюче переживання

в підлітковому віці. Емоція горя виникає при

руйнуванні звичних функціональних зв’язків —

як втрата джерела задоволення, радості, благо�

получчя. М. Д. Левітов у переживанні горя виок�

ремлює такі компоненти, як жаль до себе, відчут�

тя безпорадності, неможливості все повернути

назад [4]. За К. Ізардом, горе зводиться до стра�

ждання, печалі [1]. Отже, кореляційний взає�

мозв’язок стану фрустрації й горя доводить, що

горе є фрустраційним переживанням, яке вини�

кає на підставі того, що підліток відчуває втрату

благополуччя, джерела задоволення, немож�

ливість повернути все назад. Усі ці переживання

супроводяться стражданнями, печаллю, смутком,

депресією, відчуттям провини. Така особливість

підкреслюється зворотним кореляційним зв’яз�

ком з емоцією радості. 

Стан фрустрації виникає після повторного не�

задоволення якої�небудь сильної потреби і су�

проводиться виникненням таких емоцій, як во�

рожість, гнів, провина, досада, тривога, що

й показує відсутність радості. Це підтверджується

наявністю прямого кореляційного зв’язку з емо�

ціями провини (r < 0,25), огиди (r < 0,25), пре�

зирства (r < 0,19), сорому (r < 0,18) та здивуван�

ня (r < 0,18).

Дослідники підкреслюють взаємозв’язок ста�

ну фрустрації з емоцією гніву, виокремлюючи

стан фрустрації як причину виникнення агре�

сивних реакцій [6; 8; 9]. Слід зазначити, що

в нашому дослідженні стан фрустрації не по�

в’язаний з емоцією гніву. Це пояснюється тим,

що болісні переживання, стан невизначеності

викликані внутрішніми проблемами, які підлі�

ток намагається сам вирішити, знаходячи вихід

у помилковому вираженні гніву — замаскованій

образі. Це й показують їх самоописи: «Коли ти

закохаєшся в хлопчика, і щось у тебе з ним не

виходить або в нього немає взаємності до тебе,

то в мене немає настрою, нічого не хочеться ро�

бити, навіть говорити, і таке відчуття, ніби у те�

бе плаче серце». 

«Мені не подобається, коли кохаєш дівчину

і знаєш, що немає жодного шансу. Як я мучаюсь,

що вона не про що не здогадується. Ще бувають

такі моменти у житті, коли хочеться просто про

все забути й поїхати кудись. Хоча, якщо задума�

тися, що є життя?...».

Показники кореляційного зв’язку нейротиз�

му нагадують взаємозв’язки стану фрустрації.

При нейротизмі також фіксується зворотний

кореляційний зв’язок з емоцією радості й інте�

ресу (r < –0,21) та прямий кореляційний зв’язок

з емоцією горя, огиди (r < 0,22), гнівом та про�

виною (r < 0,19), здивуванням (r < 0,18). На відмі�

ну від стану фрустрації, при нейротизмі відсут�

ній кореляційний взаємозв’язок з емоцією

сорому, презирства, але наявний кореляційний

зв’язок із показником гніву. 

Цікаво відмітити, що показники агресивності

в нашому дослідженні не мають кореляційних

зв’язків із емоціями горя, провини, огиди, пре�

зирства, сорому тощо. Проте, що звичайно за

своєю природою, є прямий кореляційний зв’язок

показника агресивності з емоцією гніву (r < 0,20)

і зворотний кореляційний зв’язок з показником

радості (r < –0,19). Це можна пояснити тим, що

стан агресивності може носити прихований ха�

рактер і не мати вираження у відкритих емо�

ційних проявах. Причинами такого стану може

бути негативний досвід спілкування і взаємодії

між людьми, що часто виникає в образливих

і недовірливих людей. Підтвердженням цього

є наявність негативного кореляційного зв’язку

з емоцією радості. 

При показниках тривожності визначений зво�

ротний кореляційний зв’язок з емоцією радості

(r < –0,46) та інтересом (r < –0,29). У стані три�

вожності людина не відчуває радісного настрою,

переживає незадоволення собою і оточуючим

світом, що частіше супроводиться пригніченим

настроєм. Відсутність задоволення супроводиться

болісними переживаннями і непокоїть підлітка.

Це підтверджується наявністю прямих коре�

ляційних зв’язків з показниками горя (r < 0,27),

огиди (r < 0,24), сорому (r < 0,20). Переживання

тривожності у підлітковому віці пов’язані з про�

блемами у навчальній діяльності, порушенням

стосунків з близькими, тобто вони здебільшого

мають спрямованість на об’єкт. У своїх творах

підлітки описували стан тривожності через сло�

ва: найбільш мене «турбує навчання», «хвилю�

ють мої оцінки з предметів»; «я переживаю за

оцінки», «мене хвилюють стосунки з батьками»;

«мені не дають спокою свари з подругою». 

Особливості переживання тривожності як

відсутність емоції радості, інтересу знаходить

своє відображення в наступних самоописах

підлітків.

«Наразі я переживаю, як закінчити школу

з гарною оцінкою, тому що скоро кінець року.

Коли в мене не виходить робити уроки, я пере�

живаю, як мені не отримати погану оцінку. Ко�

ли я в школі, я постійно переживаю, як би мене

не викликали до дошки, хоча я і знаю, що пита�

тимуть, але я все одно переживаю». 
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«Більше за все я переживаю про своє навчання.

Річ у тому, що зараз у школі дуже важкі матеріа�

ли, і, щоб мати гарні оцінки, потрібно займати�

ся додатково, а уроків і так вистачає на цілий

вечір, а іноді сидиш як «істукан» над книгою і не

можеш розібратися. Голова болить не тільки че�

рез уроки, але й удома є турботи, і мамі потрібно

допомогти, а тут сидиш цілими днями, а то буває

і вночі вчиш уроки. Я зараз переживаю, як я за�

кінчу школу. Це хвилює мене, принаймні, зараз».

Стан депресії має зворотний кореляційний

зв’язок з емоцією радості (r < –0,38), інтересом

(r < –0,24) та прямі кореляційні зв’язки з емо�

ціями огиди (r < 0,32), сорому (r < 0,24), страхом

(r < 0,22), горя (r < 0,18), презирства (r < 0,17).

Слід зауважити, що тільки у стані депресії визна�

чається взаємозв’язок з емоцією страху. У підліт�

ковому віці, коли дитина опиняється у невирі�

шеній, не подоланій нею соціальній ситуації

розвитку, це супроводиться страхом. Цей страх

є природним, він пов’язаний із встановленням

у цьому віці близьких, довірливих стосунків. При

підвищенні рівня депресії порушуються емо�

ційні переживання дитини, вони набувають не�

гативного забарвлення. 

Стан депресії супроводиться печаллю — як

явне неблагополуччя, яке суб’єктивно відчуваєть�

ся та порушує уявлення людини про себе, приз�

водить до розгубленості, примушує постійно

згадувати і розповідати про минуле життя. Також

стан депресії супроводиться відчуттям диском�

форту, причиною якого можуть бути негативні

уявлення про себе, розчарування, що призво�

дить до відчуття психологічної ізоляції, самоти.

Здатність оволодіти собою у складній ситуації,

переживати невдачі залежить від особливостей

самоприйняття, самооцінки індивіда. При пере�

живанні ситуативної депресії може бути зміцне�

но уявлення про свою неспроможність. К. Ізард

відмічає, що під час дорослішання людина може

відчувати огиду до найрізноманітніших об’єктів

навколишнього середовища і до самої себе. В ос�

нові такого стану лежить невизначеність. Якщо

говорити про стан депресії у підлітковому віці,

то він пов’язаний із негативним ставленням до

життєдіяльності взагалі та навчальній діяльності

зокрема. В якості особливостей свого життєіс�

нування підлітки називають монотонність, без�

перспективність, невизначеність результатів,

беспорадність.

Цей стан ситуативної депресії ілюструють та�

кий самоопис підлітка: «У цей час людина може

оточити себе непроникною оболонкою, в яку

ніхто не може проникнути, ніхто, навіть той,

хто хоче допомогти, а може вдавати, що в нього

все гаразд, але насправді він, як ніхто інший,

потребує допомоги. Здається, що життя втрати�

ло сенс, і вже нічого не затримує тебе на цьому

світі. Але треба знайти в собі сили перебороти

цей страшний фатальний період життя».

Емоційний дискомфорт показав найбільший

прямий кореляційний зв’язок з емоцією сорому

(r < 0,31). Також прямі кореляційні зв’язки визна�

чені з емоцією горя (r < 0,29), провини (r < 0,28),

огиди (r < 0,26) та зворотний зв’язок з емоцією

радості (r < –0,21). 

При переживанні емоційного дискомфорту

найбільш виявляється емоція сорому, яка супро�

водиться хворобливим переживанням усвідом�

лення особистісного «Я», людина сприймає себе

скутою, безпорадною, емоційно засмученою,

що й викликає неспокій. Переживання сорому

супроводиться гострим відчуттям невдачі, що

викликає нездатність мислити і самовиражати�

ся самостійно, усвідомленням своєї особистої

неадекватності — як особливого виду загостре�

ної самосвідомості. Емоція сорому виявляється

у відчутті того, що все те, що людина приховува�

ла від сторонніх очей, несподівано опиняється

виставленим на загальний огляд, у страхові втра�

тити самоповагу і повагу інших. Під час сорому

відбувається фіксація уваги на собі, посилюєть�

ся самокритика, яка примушує усвідомлювати

свої внутрішні суперечності і сприяє формуванню

адекватного образу «Я», але, водночас, робить лю�

дину здатною сприймати емоції і оцінки оточу�

ючих, і це не задовольняє особистість і турбує. 

Емоційний дискомфорт можна проілюстру�

вати у таких самоописах підлітків. 

«У школі я почуваюся не дуже впевнено. Ні

з ким з нашого класу не можу розмовляти від�

крито, причини цього і сам не знаю. Не тому, що

я нікому не довіряю, просто я невпевнений. На�

справді, я і сам у собі не дуже впевнений, деякій

час я гадав, що всі неприємності, які трапля�

ються з моїми друзями або з рідними, через ме�

не. Може і зараз так, я не знаю».

«Та є в мене, мабуть, якась невпевненість, що

часто заважає мені у спілкуванні з людьми. Я ду�

же люблю поміркувати, мабуть, як і всі люди,

перебільшувати, домірковувати щось, і потім

розчаровуюсь, не отримуючи бажаного резуль�

тату. Я вважаю, що якщо в мене є проблема, то

вона в мені. Я посідаю в суспільстві, яке мене

оточує, не останнє місце, але й не одне з пер�

ших, — мабуть, через нерішучість. Я не можу це

пояснити, але це мої найбільші проблеми, які я

намагаюсь виправити».

Отже, особливості прояву емоційних станів

фрустрації, агресивності, тривожності, депресії,

емоційного дискомфорту, емоційної нестійкості

мають негативний відтінок, але вони найбільш

характерні для підліткового віку. У всіх дисгармо�

нійних емоційних станах присутні відчуття неви�

значеності, монотонності, безвиході, неможли�

вості знаходження виходу зі складної ситуації.
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Усі ці прояви супроводяться емоційною неста�

більністю, болісними, важкими негативними

емоційними переживаннями. Підліток відчуває

незадоволеність своїм життям, вважаючи його

безрезультативним. 

Актуальною є проблема розроблення програ�

ми усунення дисгармонійних емоційних станів

у підлітків, що пов’язана з потребою у гармоні�

зації взаємовідносин особистості з оточуючим

світом і з самою собою. Проблема корекції дис�

гармонійних станів фактично збігається з основ�

ними психокорекційними завданнями, які вини�

кають при роботі з дітьми пубертатного періоду.

Нам імпонує теза Л. В. Кулікова, який визначає

гармонію як переживання людиною благопо�

луччя у різних його аспектах, що має безпосе�

редній зв’язок із психічним здоров’ям особис�

тості [3]. Відповідно до цього, у суб’єктивному

контексті важливим є просування в розумінні

суті і призначення людини, повне усвідомлення

цілепокладання вчинків та значення життя,

у соціальному контексту — це, передусім, задо�

воленість міжособистісними стосунками, стату�

сом у мікросоціальному оточенні, у вітальному

(тілесному) контексті передбачається тілесний

комфорт, добре самопочуття, задовільняючий ін�

дивіда тілесний тонус тощо.

Психологічний аналіз дисгармонійних емо�

ційних станів особистості підлітка доводить не�

обхідність у своєчасному проведенні засобів

психокорекції. Своєрідність психокорекційної

програми та тренінгу має полягати у тому, що

вони мають бути спрямовані на створення інди�

відуальних та групових впливів на особистість

підлітка, який схильний до переживання дисгар�

монійних емоційних станів, з метою забезпечен�

ня його психосоціальної гармонізації. Подібні

впливи повинні поєднувати комунікативні тех�

нології впливу на підлітка з одночасним стиму�

люванням його власної активності, розкриттям

його внутрішнього потенціалу подолання дис�

гармонійних емоційних станів та розвитку ком�

пенсаторних можливостей.
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У статті розкривається зміст поняття «ду!
ховність», а також розглядаються важливі аспек!
ти проблеми формування духовності. На підставі
результатів експериментального дослідження
описуються особливості типових відповідних уяв!
лень молодших школярів. Обґрунтовується зна!
чення духовного виховання у становленні особис!
тості дитини цього віку. 

Ключові слова: духовність, моральність, вчи�

нок, особистість, молодший школяр, сім’я,

школа.

В статье раскрывается содержание понятия
«духовность», а также рассматриваются важные
аспекты проблемы формирования духовности. На
основе результатов экспериментального исследова!
ния описываются особенности типичных соотве!
тствующих представлений младших школьников.
Обосновывается значение духовного воспитания
в становлении личности ребенка этого возраста.

Ключевые слова: духовность, нравственность,

поступок, личность, младший школьник, семья,

школа.

Maintenance of concept «spirituality» opens up in
the article, and also the important aspects of problem of
forming of spirituality are examined. On the basis of
results of experimental research the features of typical
corresponding presentations of junior schoolchildren are
described. The value of spiritual education is grounded
in becoming of personality of child of this age.

Key words: spirituality, morality, act, personality,

junior schoolboy, family, school. 

Постановка проблеми. Проблема духовно�

морального виховання особистості завжди була

однію з актуальних, а в сучасних умовах, зважа�

ючи на системну кризу, яка охопила наше

суспільство, вона набуває особливого значення.

Адже, незважаючи на те, що людина живе у ма�

теріальному світі і тому, напевно, має насампе�

ред потреби матеріальні, духовні ідеали завжди

вважалися вищими, важливішими цінностями.

А проте останнім часом спостерігається суттєве

погіршення моральних взаємин між людьми,

зростання цинізму, брутальності, жорстокості,

агресивності, невміння зрозуміти одне одного,

виявити повагу, толерантність, емпатію, мило�

сердя, справедливість. Ці риси, на жаль, дедалі

різкіше проявляються у поведінці не тільки

«збагачених» відповідним досвідом дорослих,

юнаків, а й підлітків і навіть дітей. Більше того,

окреслена проблема загострюється з огляду на

засилля взірців агресивної та цинічної по�

ведінки у сучасних ЗМІ.

З огляду на це держава останнім часом надає

великої ваги духовному вихованню молодого по�

коління (зокрема, це відображено у Наказі Мініс�

терства освіти і науки України від 26.07.2005 ро�

ку № 437 «Про вивчення у навчальних закладах

факультативних курсів з етики віри та релігіє�

знавства»). 

Тому дослідження відповідної сфери вихо�

вання, його засобів і закономірностей на сучас�

ному етапі розвитку суспільства та науки є акту;
альною проблемою. Зважаючи на думку ряду

авторитетних дослідників (зокрема, М. Бори�

шевського, Р. Павелкова та ін.) про те, що мо�

лодший шкільний вік є сензитивним періодом

для становлення моральної свідомості та само�

свідомості індивіда, ми обрали в якості вікової

вибірки для власних наукових розвідок саме цей

етап у становленні особистості. Адже відомо,

що ключовим моментом духовного виховання

виступає формування моральності в усіх її зміс�

тових аспектах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ду�

ховність, безсумнівно, є вельми складним фе�

номеном, наукове дослідження якого потребує

виокремлення чітких одиниць аналізу. Аналіз

психолого�педагогічної літератури свідчить про

те, що проблемі виховання такої якості приділено

чимало уваги. Коріння відповідних досліджень

є вельми глибоким, про що свідчать праці педа�

гогів минулого: А. Дистервега, Я. Коменського,

Г. Песталоці, В. Сухомлинського. Вони, зокре�

ма, й виділили головні фактори, які впливають

на духовне виховання учнів — це праця, сім’я,

школа, вчитель. 

На сьогодні названа проблема розглядається

філософами (В. Андрущенко, Л. Губернський,

М. Каган, С. Кримський,), соціологами (Б. На�

горний, О. Семашко,), педагогами (О. Бабченко,

І. Бужина, О. Олексюк, С. Тищенко), психолога�

ми (І. Бех, М. Боришевський, Б. Братусь, І. Зе�

лінченко, З. Карпенко, О. Киричук, О. Колісник,

М. Савчин, Т. Саннікова) [2; 3].
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Представники кожної з цих наук мають осо�

бистий погляд на сутність духовності, що вказує

на універсальність даного феномену. Психологи

ж досліджують насамперед феноменологію ду�

ховності в її зовнішніх проявах і закономірнос�

тях становлення. Так, М. Боришевський зазна�

чає, що духовність — це багатовимірна система,

складовими якої є утворення в структурі свідо�

мості та самосвідомості особистості, де віддзерка�

люються її найактуальніші моральнорелевантні

потреби, інтереси, погляди, ставлення до оточу�

ючої дійсності, до інших людей, до себе самої,

що стали суб’єктивно значущими регуляторами

активності. Одиницею виміру духовності вчений

вважає ціннісні орієнтації. До системи цінностей,

в контексті яких функціонує духовність, входять

моральні, естетичні, інтелектуальні, екологічні,

світоглядні, валеологічні, громадянські та інші

цінності [4, с. 27]. 

С. Ожегов визначає духовність як властивість

душі, що полягає у превалюванні духовних, мо�

ральних та інтелектуальних інтересів над мате�

ріальними [3]. Т. Саннікова розглядає духовність

як складний багатоструктурний феномен, який

характеризує внутрішній світ індивіда та вияв�

ляє себе через моральність, збереження чистого

сумління, відповідальність, служіння людям че�

рез добродіяння у стосунках [6]. 

М. Савчин зазначає, що «духовність — це ви�

щий момент людської індивідуальності. Духовне

є те в людині, що завжди може заперечити, ска�

зати «ні». Духовність покликана ошляхетнюва�

ти, прикрашати і біологічне (тілесне), і соціаль�

не в людині, надавати їм гуманістичного змісту»

[2, с. 81].

Визначаючи роль духовності у розвитку осо�

бистості, Б. Братусь вказує, що вона додає сенс

життю людини; адже в ній індивід черпає від�

повіді на екзистенціальні проблеми, котрі хви�

люють його: про сенс життя, про критерії добра

і зла, істини і обману [3, с. 379]. І. Хлопонін,

Н. Хлопоніна, А. Тимохіна наголошують на то�

му, що «втрата духовності рівнозначна втраті

людяності. Тривала криза духовності в окремої

особистості може призвести до її деградації,

втрати людського обличчя» [7]. 

Основою процесу означеного виховання

науковці вважають формування прагнення до

найвищих загальнолюдських цінностей: гуманіс�

тичних ідеалів злагоди, милосердя, правди, спра�

ведливості; переважання альтруїстичних мотивів,

готовності поступитися особистими інтересами

заради інтересів інших; потреби безкорисно ро�

бити добро [5]. 

Першим осередком формування особистості

дитини є її сім’я. Значний вплив на формування

духовності у сім’ї мають батьківські настанови,

бесіди, особистий приклад, сімейні звичаї. 

На жаль, дослідження окремих науковців де�

монструють, що переважна більшість сучасних

батьків не спроможна повною мірою дбати про

духовний розвиток своїх нащадків [5, с. 421].

Більшість дорослих у першу чергу націлюються

на задоволення матеріальних потреб дитини, не

надаючи належної уваги формуванню вищих,

морально�духовних її інтересів. 

Так, діти переважно рідко чи навіть дуже рідко

відвідують разом із батьками театри, виставки,

екскурсії, церкву; вкрай обмеженим є й «живе

спілкування» у сім’ї, адже душевно�духовний

діалог з дорослими замінює «теле�іграшково�

розважальна індустрія», внаслідок чого позитив�

ний потенціал сімейного виховання істотно зни�

жується. Як зазначає О. Шевченко, на духовне

формування дітей у сім’ї значний вплив мають

і такі чинники, як тип стосунків її членів, стиль

спілкування, мікроклімат, який може бути як

сприятливий, так і несприятливий. Не сприяє

духовному розвитку дитини, зокрема, нервовий,

напружений мікроклімат: він негативно позна�

чається на психічному стані дитини, на рівні її

самооцінки, налаштовує на підсилення її агре�

сивності. Доброзичлива ж атмосфера, пронизана

щирістю, взаєморозумінням, любов’ю, навпаки,

створює надійне підґрунтя для розвитку відпо�

відних якостей особистості дитини [5, с. 417].

Ще одним важливим інститутом, який відіграє

не менш важливу роль у процесі духовно�мораль�

ного виховання особистості, виступає школа, що

здійснює цілеспрямований навчально�виховний

процес згідно із затвердженими на офіційному

рівні програмами.

Зокрема, виховання дітей 6–10 років В. Су�

хомлинський називав «школою сердечності».

Він радив педагогам і батькам дітей вчити добру,

любові, милосердю. Для цього необхідно, щоб

вихованці постійно бачили гуманістичний зміст

учинків і поведінки тих, хто їх оточує: рідних,

близьких, вчителів, дорослих, а педагог, у свою

чергу, повинен регулярно організовувати спіль�

ну діяльність, спрямовану на з’ясування змісту

дитячого вчинку — як позитивного, так і нега�

тивного [1].

Загалом педагог школи повинен бути високо�

моральним, високодуховним не лише на словах,

а й у своїх діях, тому що його вихованці не тільки

довірливі, а й дуже сензитивні до всілякого роду

обману чи розбіжностей між «словом і ділом» [1].

Важливим кроком у формуванні духовності

дитини, підтриманим на державному рівні, ста�

ло введення у шкільні програми курсу «Основи

християнської етики». Цей курс є дисципліною

християнсько�світоглядного, культурного та

освітньо�виховного спрямування. 

Як зазначають науковці (В. Жуковський,

Т. Саннікова та ін.), він не є ученням віри, оскіль�
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ки не включає релігійні обряди, не ставить за ме�

ту залучення до певної конфесії, а матеріал, який

викладається, є спільним для усіх конфесій.

Метою даного курсу є формування в учнів хрис�

тиянських моральних чеснот, ознайомлення їх

із базовими християнськими цінностями: ціннос�

тями істини, благочестя, добра, любові, краси,

гідності, обов’язку, совісті, честі, що забезпечує

належні морально�етичні умови для самопізнан�

ня та самореалізації зростаючої особистості.

Зокрема, передбачається формування емоційної

сфери: співчуття, співпереживання, радості; ін�

телектуальних і пізнавальних здібностей (розви�

ток різних видів уваги, пам’яті, мислення). Вихов�

на мета слугує для виховання таких позитивних

рис характеру, як доброзичливість, працьови�

тість, любов до ближнього, співчуття, оптимізм. 

Проаналізувавши визначення та розуміння

поняття духовності різними науковцями, розгля�

нувши теоретичні аспекти проблеми розвитку

духовності та відповідно спрямованого вихован�

ня дітей, обґрунтувавши роль різних інститутів

у формуванні означеної особистісної якості, пе�

реходимо до експериментальної частини нашої

статті.

Мета дослідження полягає у виявленні типо�

вих особливостей розуміння дітьми молодшого

шкільного віку змісту моральних вчинків, а також

пов’язаних із ними деяких релігійних уявлень.

Аналіз результатів дослідження. Задля реалі�

зації мети дослідження нами було використано

метод анкетування. Базою дослідження слугували

ЗНЗ І–ІІІ ступенів м. Кременець Тернопільсь�

кої області. У дослідженні взяли участь 35 учнів

3�х класів. Анкета, яку їм було запропоновано,

містила сім запитань. При описі результатів ан�

кетування будемо дотримуватися типової лек�

сики наших респондентів, яка відображає

відповідні їх особистісні смисли.

Усі діти (35 опитуваних) на запитання: «Чи

віриш ти в Бога?» — відповіли «так». Це свід�

чить про те, що діти мають певні уявлення про

Бога, тобто школярі не заперечують Його існу�

вання, знають, що Бог є, проте побачити його

неможливо. Молодші школярі ставляться до Бо�

га з любов’ю, вони сприймають Його як вічне,

постійне, міцне, очікують від Нього тепла, доб�

роти, любові (про це свідчать усні відповіді

дітей на наше запитання: «Яким ви уявляєте Бо�

га?»). У відповідь на запитання: «Які вчинки ти

вважаєш добрими? Наведу приклади добрих

вчинків» — діти писали: «Добрі вчинки — це до�

помога рідним по господарству» — так зазначи�

ли 27 учнів (77% респондентів), тобто тут ми ба�

чимо, що праця, як уже зазначалося, є одним із

ефективних засобів формування моральних якос�

тей дітей; 29% опитуваних (10 школярів) вважа�

ють, що добрими вчинками є: «допомога ближ�

ньому: людям похилого віку, людям з обмеже�

ними фізичними можливостями», на важливості

таких добрих вчинків, як «допомога друзям

у біді, підтримка у важкій ситуації» — наголоси�

ли 71% опитуваних (25 школярів), на важливість

такого доброго вчинку як повага до старших

звернули увагу 26% опитуваних (9 дітей), 14%

(5 опитуваних) вважають, що «потрібно захищати

менших, поступатися місцем старшим, людям із

дітьми в автобусі», на велике значення вміння

«співчувати людині, бути ввічливим» вказали 54%

(19 дітей), 49% опитуваних (17 учнів) вважають,

що добрим вчинком є також «допомога іншому,

яка може виявлятись у найелементарнішій до�

помозі своєму ровесникові (наприклад, позичити

ручку, книжку, гумку тощо), 40% дітей (14 учнів)

зазначили, що: «не можна ображати та насміха�

тися, глузувати з інших», цікаво також, що 31%

учнів (11 дітей) вважають, що добре вони чинять

тоді, коли «кажуть людям приємні слова, дару�

ють подарунки», 9 дітей (26%) твердять, що доб�

ре — це коли «людина не заздрить іншим», «не

завдає шкоди оточуючим», «не краде», «не вби�

ває», «вірить у Бога».

У ході аналізу відповідей учнів на запитання:

«Які ви знаєте погані вчинки?» — ми виокреми�

ли такі одиниці аналізу: більшість дітей 60%

(21 учень) поганими вчинками вважають: бійки,

помсту іншій людині, образу старшого, образу

меншого і слабшого; 11 учнів (31% респонден�

тів) зазначили, що поганий вчинок — «це коли

менші не поступаються місцем старшим у гро�

мадському транспорті»; «не слухаються батьків»

(12 учнів — 34%), «обманюють їх», «роблять зло

людям» — (51% — 18 учнів), «висловлюються не�

цензурною лексикою» (4 учні — 11%), «запізню�

ються на уроки, втікають з уроків» (ці погані

вчинки виокремили 17 учнів — 49% опитува�

них); поганий вчинок — «це коли людина па�

лить» — так відповіло 6 опитуваних (17%);

10 учнів (29%) написали, що поганий вчинок —

«це коли людина забруднює навколишнє сере�

довище».

У відповідь на запитання: «Чи нагороджує

Бог людину за добрі вчинки і як нагороджує?» —

діти зазначали: «За добрі вчинки Бог нагоро�

джує любов’ю до людини» — 30 дітей (86%), «дає

здоров’я» — 26% (74 учні), «наділяє розумом» —

11 дітей (31%), «робить людину щасливою» —

14% (5 учнів), «робить людину успішною» — 9%

(3 учні); окремі діти написали, що за гарні вчинки

Бог допомагає у навчанні, допомагає отримати

хорошу оцінку — 12 учнів (34%), 4 учні (11%

респондентів) вважають, що за гарні вчинки Бог

посилає людині ангела�охоронця; якщо людина

вірить у Бога і робить хороші вчинки, то Він

оберігає її від зла, дає багатство (10 учнів —

29%); дає сина і дочку (2 учні — 5%), 5 учнів
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(14% опитуваних) зазначили, що якщо людина

робить добрі вчинки, то «Бог, коли людина по�

мирає, забирає її в рай, а «не відправляє» до пек�

ла. Тобто ми бачимо, що основною «нагородою»

за гарні вчинки діти вважають любов Бога до

людини, та у наділення людини здоров’ям,

успіхом у житті. 

У відповідь на запитання: «Чи карає Бог за

погані вчинки? Як карає?» — діти надавали такі

відповіді: «За погані вчинки Бог посилає людині

багато хвороб, погане самопочуття, головний

біль» — 14 учнів (40%); «не оберігає від зла» —

12 учнів (39%), «карає поганими оцінками в шко�

лі» (9 учнів — 26%), робить так, щоб батьки свари�

ли за погані оцінки, 2 учнів (6%) зазначили, що

«якщо людина зробила поганий вчинок іншій

людині, то Бог може зробити так, щоб та людина

випробувала це на собі», і лише один учень від�

повів, що Бог не карає людину за погані вчинки.

На запитання: «Які люди навколо тебе? Час�

тіше добрі чи недобрі? Чому? Що б ти їм поба�

жав(ла)?» — діти найчастіше відповідали так:

«Навколо мене хороші, співчутливі люди, тому

що вони допомагають мені і один одному, пова�

жають мене» — 14 учнів (40%), «підказують,

яким краще бути, кажуть гарні слова», я б поба�

жав людям «бути хорошими» (32 учні — 91%),

«тим людям, які недобрі, щоб стали добрими, не

були заздрісними»; інші діти (40%) бажали лю�

дям здоров’я, щастя, добра, довголіття, успіхів

у житті, у навчанні, багатства, і лише один учень

із 35 відповів, що йому частіше зустрічаються

недобрі люди, тому що вони роблять йому зло,

а він побажав таким людям добра.

Значення поняття «добро» більшість дітей

(70%) розуміють так: «добро — це коли ти ввіч�

ливий, чемний, робиш добрі справи»; «добро —

це любов до інших людей, віра в Бога» (25%),

добро — «це допомога іншому».

Щодо самооцінки, то варто сказати, що біль�

шість дітей вважають себе дуже добрими, оцінку

12 поставили собі 11 учнів із 35 опитуваних,

оцінку 11 — 8 учнів, на 10 балів оцінює себе

5 дітей, між 10 балами і 11 балами — 1 дитина,

на 9 балів свою доброту оцінило 6 учнів, між 9

і 10 балами — 1 учень, двоє учнів оцінили себе

на 8 балів і 1 учень — на 2 бали.

Висновки та перспективи подальших досліджень.
Виходячи з теоретичного аналізу напрацювань

відомих науковців, духовність можна трактува�

ти як складний багатоструктурний феномен, який

характеризує внутрішній світ індивіда та вияв�

ляє себе через моральність, збереження чистого

сумління, відповідальність, служіння людям че�

рез добродіяння у стосунках [5]. Відповідна сфера

формування особистості, безсумнівно, є важли�

вим чинником у формуванні особистості. Адже

в основі духовного виховання лежить цілеспря�

мований розвиток прагнення людини до найви�

щих загальнолюдських і національних ціннос�

тей. При цьому сенситивним для формування

належних духовно�моральних якостей є молод�

ший шкільний вік. 

Основними інститутами, які впливають на ду�

ховний розвиток дитини, є сім’я та школа. Чима�

лий позитивний вплив на виховання духовності

мають, зокрема, уроки християнської етики, які

вчать дітей співчувати та співпереживати, роз�

вивають в учнів належну культуру мислення,

спілкування, формують такі риси характеру, як

доброзичливість, працьовитість, любов до ближ�

нього.

Проаналізувавши відповіді молодших школя�

рів на запитання запропонованої їм анкети, мож�

на здійти висновку, що більшість учнів цього віку

мають елементарні моральні уявлення, на їх ос�

нові можуть аналізувати свої вчинки та поведінку

оточуючих людей. Поряд із цим спостерігається

тенденція до надмірної конкретності або фраг�

ментарності таких знань, а також до завищеної

самооцінки у відповідній сфері.

Перспективами подальших наукових дослі�

джень виступає поглиблене вивчення кореляцій

моральних і релігійних уявлень молодших шко�

лярів.
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Піддано аналізу різні теоретико!методологічні
підходи до формування ціннісної системи дошкіль!
ників, які презентовані у науково!методичній літе!
ратурі. Обґрунтовується необхідність виховання
початків альтруїзму в дітей старшого дошкільно!
го віку.

Ключові слова: духовність, цінності, ціннісні

орієнтації, альтруїзм.

Анализируются различные теоретико!мето!
дологические подходы к формированию ценност!
ной системы дошкольников, представленные в на!
учно!методической литературе. Обосновывается
необходимость воспитания основ альтруизма у де!
тей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: духовность, ценности, цен�

ностные ориентации, альтруизм.

This article considers different theoretic!methodo!
logical approaches to of forming valued orientations for
the children of senior preschool age which are represen!
ted in scientific!methodical literature. Also is explained
the necessity of education the base of altruism of pre!
school children. 

Key words: spirituality, value, valued orientations,

altruism.

Постановка проблеми. Провідною стратегіч�

ною тенденцією розвитку суспільства на сучасно�

му етапі є глобалізація й інтеграція різноманіт�

них світових спільнот в єдиний полікультурний

простір. Цей процес характеризується амбіва�

лентністю, протиріччям у духовно�моральних

цінностях людства. Морально�духовні цінності

як найбільш значущі для розвитку особистості

дитини поступаються інтелектуальним, мате�

ріальним та егоїстичним цінностям. Унаслідок

цього відбуваються деструктивні зміни як у внут�

рішньому, так і в зовнішньому світі дитини. Усе

це потребує докорінної перебудови ставлення

людини до життя, переорієнтації технократич�

ного, егоцентричного мислення, яке спустошує

духовну сферу особистості, призводить до ото�

тожнення морального вчинку з технічним ак�

том. Особливої актуальності набуває проблема

пошуку єдиної загальноприйнятої ціннісної

системи, яка утворила б фундаментальну осно�

ву для формування світової спільноти. Саме тому

проблеми духовності, моралі протягом значного

проміжку часу перебувають у центрі досліджень

багатьох галузей науки [1, 2, 3].

Зважаючи на таке становище в суспільстві,

сьогодні державою приділено значну увагу

означеній проблемі. У низці законодавчих

і нормативно�правових освітніх актів (Держав�

на національна програма «Освіта» («Україна

ХХІ століття»), Закон України «Про дошкільну

освіту», Базовий компонент дошкільної освіти

та ін.) пріоритетним напрямом розвитку освіти

проголошено формування духовності та вихован�

ня моральності підростаючого покоління: роз�

виток у дитини духовності як домінуючої засади

у структурі особистості, всебічний розвиток

особистості на засадах національних і загально�

людських цінностей, формування відповідно до

віку основних норм загальнолюдської моралі,

формування духовності та моральної культури;

прищеплення загальнолюдських морально�етич�

них цінностей, організація умов для духовного

зростання особистості.

У всіх документах підкреслюється, що саме

дошкільний вік є сензитивним для формування

основ духовності, бо на даному віковому етапі

виникає нормативна ціннісна регуляція власної

поведінки, формуються високі соціальні моти�

ви та шляхетні почуття. Визнання самоцінності

дошкільного дитинства, розуміння даного періо�

ду як першого етапу становлення особистості

потребують перегляду методів педагогічної ро�

боти з дітьми. Як зазначають науковці (І. Бех,

О. Кононко та ін.), вирішення проблеми вдоско�

налення духовності дітей не передбачає лише

руйнування негативних поведінкових стереоти�

пів, а зумовлює необхідність гармонізації відно�

син між людиною та світом, яка визначається як

суб’єктивними, так і об’єктивними умовами ви�

ховного процесу [2; 7].

Як виконання вимог державних документів,

сучасна наука торує шлях у напрямку демокра�

тизації та гуманізації освіти. Директивна педаго�

гіка поступово поступається місцем особистісно

орієнтованим технологіям, які надають змогу

розвивати духовний потенціал дітей, формувати

в них певні способи моральної поведінки. З огля�

ду на це перед науковцями постають питання
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розроблення методологічних, методичних основ

особистісно орієнтованого виховання, пошуку

ефективних психолого�педагогічних засобів і тех�

нологій збагачення духовного світу особистості,

оптимізації особистісно�розвивального середо�

вища, які б забезпечували виховання в дітей

суспільно значущих соціальних і морально�ду�

ховних цінностей.

Аналіз науково;методичної літератури показав,

що в дослідженнях із педагогічної та вікової

психології проблема формування ціннісної сис�

теми дітей дошкільного віку займає особливе міс�

це. У них зазначається, що саме ціннісні

орієнтації є стрижнем особистості, регулятором

життєдіяльності людини. Так, у вітчизняній фі�

лософії вивчення ціннісної системи людей від�

бувалося як у культурологічному (В. Андрущенко,

Н. Чавчавадзе та ін.), так і в методологічному

(І. Бичко, К. Мірне та ін.), соціальному (С. По�

пов, О. Ручка та ін.) аспектах. Так, у працях

П. Сорокіна цінності розглядаються як провід�

на рушійна сила розвитку суспільства. На думку

Е. Дюркгейма, цінності засвоюються людиною

лише за умови зовнішнього примусу, а на більш

пізніх етапах онтогенезу починають виступати

регулятором поведінки людини у суспільстві.

У працях М. Вебера цінності розглядаються як

певні установки епохи, а у пряцях М. Шелера —

як ідеально прості незалежні та невзаємопо�

в’язані якості, які ми пізнаємо за допомогою

почуттів [3]. Зробивши спробу узагальнення ре�

зультатів дослідження ціннісної системи люди�

ни, М. Рокич запропонував інтерпретувати по�

няття «цінності» як позитивні або негативні

абстрактні ідеї, які зовсім не пов’язані з певним

об’єктом чи ситуацією, а лише є вираженням

переконань людини про способи та цілі її по�

ведінки, яким вона віддає перевагу. 

Як психолого�педагогічна проблема ціннісна

система розглядалась у працях К. Абульханової�

Славської, Л. Балашова, І. Беха, Б. Братуся,

Л. Виготського, В. Ядова та інших. Науковцями

цінності розглядаються в аспекті формування та

розвитку особистості. Дослідники підкреслюють,

що фундаментальною характеристикою осо�

бистості є її спрямованість. Тому психологами

найчастіше використовується поняття «ціннісні

орієнтації», маючи на увазі спрямованість осо�

бистості на певні цінності. 

Наразі науковцями досліджуються проблеми

генезису морального вчинку (Т. Авдулова та

ін.), умови формування духовності особистості

у виховній діяльності (Л. Врочинська, Ю. Ко�

вальчук та ін.), структура та розвиток моральної

свідомості та самосвідомості (О. Дробницький,

Р. Павелків та ін.), психологічні закономірності

духовного сходження особистості (Е. Помиткін

та ін.), процес духовного саморозвитку особис�

тості (О. Колісник та ін.), розробляються зміст,

форми та методи виховання моральної поведінки

(О. Кошелівська, Т. Фасолько та ін.) тощо. Пред�

метом спеціальних досліджень стали окремі цін�

ності — такі, як альтруїзм (І. Багмет), гуманізм

(Л. Артемова), турботливість (М. Тимошенко),

краса (Г. Кузьменко), любов (В. Жулай), добро�

зичливість (Г. Панкратова), щедрість і безкорис�

ливість (Р. Павелків), взаємодопомога (Т. Поні�

манська), милосердя (І. Княжева), співчуття та

співпереживання (Г. Кошелєва, Л. Стрелкова),

чуйність (М. Воробйова), піклування, підтрим�

ка, ціннісне ставлення до однолітків (Р. Кали�

нина, Г. Лаврентьєва, В. Павленчик, Ю. При�

ходько) та ін. У деяких дослідженнях (І. Багмет,

І. Мангутова та ін.) зазначається, що саме альт�

руїзм є фундаментом для формування інших цін�

ностей, які, взаємно збагачуючись, забезпечують

гармонійність функціонування особистості.

Надзвичайно важливими є також думки А. Шо�

пенгауера щодо необхідності розвитку альтруїз�

му в дітей. Філософ наголошував на тому, що

дитина повинна співчувати всім, хто цього потре�

бує. Потім ця якість, на його думку, поступово

переросте в альтруїзм, який повинна виявляти

кожна людина [1].

Аналіз наукових досліджень дає підстави зро�

бити висновок, що альтруїзм є однією з голов�

них духовних чеснот людини, від рівня сформо�

ваності якої залежить подальше формування

стійких духовно�моральних цінностей, визна�

чення сенсу життя людини. Проблема вихован�

ня альтруїстичної спрямованості особистості

розглядалась у працях Н. Агаджаняна, І. Багмет,

Л. Балашова, М. Боришевського, К. Бюлера,

Т. Гольцової, О. Єрмакової, В. Кім, П. Кропот�

кіна, І. Лаверичевої, Д. Майєрса, І. Мангутової,

О. Насиновської, Р. Немова, О. Овчиннікової,

Е. Фромма та інших дослідників, що підкрес�

лює її актуальність.

Метою статті було здійснити аналіз основних

напрямів досліджень щодо вивчення психологіч�

них детермінант формування основ альтруїзму

як провідної цінності дітей старшого дошкіль�

ного віку.

Важливим є той факт, що проблема виник�

нення, формування та виховання альтруїзму бу�

ла поставлена досить давно. Її першооснови ми

знаходимо ще у працях античних філософів (роз�

робка категорій співпереживання, блага для ін�

шого у «Нікомаховій етиці» Арістотеля; заповідь

Конфуція «Не роби людині того, чого не бажаєш

собі» тощо). Буддизмом, стоїцизмом, християн�

ством альтруїзм проголошувався як основний

напрям морального розвитку людини («полюби

ближнього твого…», «любіть ворогів ваших…»).

Пізніше феномен альтруїзму був предметом до�

сліджень учених у царині філософії (О. Конт,
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Г. Лейбніц, Л. Фейєрбах, Е. Фромм, А. Шопен�

гауер, Д. Юм, А. Яроцький та ін.), біології

(Б. Астауров, Ч. Дарвін, Ф. Добржанський,

В. Ефроїмсон, І. Павлов, М. Р’юїз, Г. Спенсер,

Дж. Холдейн та ін.), психології (Р. Байярд,

Б. Братусь, Ш. Бурн, Е. Ільїн, О. Лазурський,

Д. Майєрс, С. Рубінштейн, З. Фрейд та ін.), пе�

дагогіки (Л. Балашов, Н. Бондаренко, І. Мангу�

това та ін.), етики (П. Кропоткін, А. Швейцер,

А. Шефтсбери, Ф. Хатчесон, А. Смит та ін.).

Значна кількість праць, звернених до проблеми

альтруїзму, свідчить про необхідність виховання

даної духовної цінності в кожної людини, адже

альтруїзм є необхідною умовою побудови взає�

мин як на міжособистісному, міжгруповому, так

і на міждержавному рівнях. Це не тільки допома�

гає задовольнити найважливіші життєві потреби

людини, а й сприяє прогресивній життєтворчос�

ті всього людства, у якій особистість виступає як

творець, організатор та керівник безконфлікт�

ним процесом суспільних змін, спрямованих на

міжособистісну, групову або навіть державну

єдність [4]. Без сформованості цієї цінності

майже неможлива адаптація людини до суспіль�

ного оточення.

Подальший критичний аналіз феномену альт�

руїзму неможливий без чіткого визначення су�

часного розуміння поняття альтруїзму, оскільки

ця особистісна цінність детермінує ставлення

людини до оточуючого світу та до самої себе про�

тягом усього життя. Категорія альтруїзму розгля�

дається науковцями з різних позицій: як норма

суспільного життя, яка протистоїть і пригнічує

егоїзм та ворожнечу, надає людині змогу досягти

співдружності, надавати взаємодопомогу (П. Со�

рокін, Ф. Фомін та ін.); як вміння все пробачати,

ставити бажання інших людей вище за власні

(А. Швейцер); як рису характеру, яка заохочує

людину допомогати людям і тваринам (Р. Не�

мов); як вроджений інстинкт, який забезпечує

адаптивність людини до реалій життєдіяльності

(В. Гарбузов); як абсолютна доброта, турбота про

близьких, емпатія, здатність віддавати все іншим

людям (В. Адамс); як група емоцій, які змушу�

ють людину здійснювати вчинки, які особисто

для неї безпосередньо некорисні і навіть небез�

печні, але які приносять користь іншим людям

(В. Ефроїмсон) [5]. У низці досліджень (Г. Міро�

нова, В. Шердаков та ін.) альтруїзм визначається

як моральний принцип, у відповідно до якого

добробут іншої людини є більш значущим, ніж

власне благо, власні бажання. Згідно з таким під�

ходом, на передній план виступають ставлення

однієї людини до іншої. Тому, говорячи про альт�

руїзм, мають на увазі альтруїстичне ставлення

один до одного. 

Розглядаючи різні підходи до інтерпретації

означеного феномену, вважаємо за необхідне

звернутися ще до одного підходу (О. Гуйснов,

Ф. Ніцше, Г. Сельє та ін.), згідно з яким людина

розглядається як егоїстична істота. Альтруїзм —

це лише засіб соціалізації людини, необхідний

спосіб співіснування з іншими людьми. Найкра�

щий спосіб отримати увагу та повагу інших лю�

дей — це зробити їх вдячними тобі, тому люди

і роблять на перший погляд альтруїстичні вчинки,

тим самим маючи з цих вчинків певну користь.

Роблячи людям добро, ми формуємо позитивне

ставлення до себе [6]. А потім, при нагоді, ко�

ристуємося цим позитивним ставленням для за�

доволення власних потреб. До прихильників цієї

теорії також можна віднести психоаналітичну

концепцію З. Фройда. Як вказує О. Єрмакова,

З. Фройд розглядає альтруїзм як невротичну ком�

пенсацію егоїзму, який певним чином був витіс�

нений із свідомості. 

Таким чином, тлумачення поняття «альтруїзм»

характеризуються значними розбіжностями. Де�

які підходи призводять до обмеженого розумін�

ня природи та сутності альтруїзму як вродженої

якості особистості, яка є лише передумовою

адаптації людини в суспільстві. В інших визна�

ченнях акцент робиться лише на семантичному

значенні слова, тому альтруїзм тлумачиться як

емпатія, турбота, розуміння, що не враховує мо�

тиваційний аспект діяльності. У всіх рідходах до

розуміння поняття «альтруїзм» можна виокре�

мити загальні положення про те, що альтруїзм

виявляється у безкорисливості, здатності жерт�

вувати своїми інтересами, відданні переваги

суспільно значущому, самовіддачі. 

Ми дотримуємося точки зору Т. Гольцової,

згідно з якою альтруїзм розглядається як необ�

хідність і готовність допомагати іншій людині.

Альтруїзм є складовою частиною системи ду�

ховно�моральних цінностей особистості, тобто

відображенням уявлень про різні форми

емоційно�ціннісних ставлень (відповідальності,

гідності, справедливості, взаємодопомоги то�

що) [7]. На відміну від більшості праць

(О. Корнієва, Т. Пометун та ін.), в яких зазначе�

но, що альтруїзм передбачає відмову від власних

інтересів, ми не наполягаємо на цьому. Тому та�

ке тлумачення альтруїзму дещо схоже з понят�

тям «поведінка, що допомагає», яке використо�

вується у гуманістичній психології

(Д. Бьюдженталь, Р. Мей та ін.). Таким чином,

предметом нашого подальшого дослідження бу�

дуть тільки ті альтруїстичні уявлення, які вияв�

ляються у ціннісних орієнтаціях, мотивації

вчинків і мають вираження в судженнях, вис�

ловлюваннях дошкільників, спрямованих на

допомогу іншим людям.

Отже, аналіз філософських, психолого�педа�

гогічних ідей допоміг уточнити зміст поняття

альтруїзму, під яким ми розуміємо таку осо�
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бистісну цінність, яка має виявлятися в ре�

альній моральній діяльності як мотивована без�

корислива допомога тому, хто її потребує. При

цьому центральним мотивом виступають інте�

реси іншої людини чи соціальної спільноти.

Відповідно до означених напрямів оновлен�

ня процесу виховання особистості, трансфор�

мується і зміст сучасної дошкільної освіти як

першої ланки освітньої системи України, інтен�

сивно переорієнтовуючись на ідеї гуманітарної

культури, в основу якої покладено формування

духовності дітей. Саме духовна культура дитини

дошкільного віку є основою для сходження

підростаючої особистості до ціннісних вершин

людства [2]. 

Метою виховної діяльності дошкільного зак�

ладу є духовно багата, морально вихована люди�

на, яка готова до здійснення елементарних актів

допомоги, діє за законами добра з власної іні�

ціативи, приймає безкорисливі рішення, здатна

налаштовувати себе на іншу людину, не розра�

ховувати на схвалення чи винагороду за кожний

свій вчинок, правильно реагувати на емоції та

почуття іншого (О. Барабаш, Н. Бондаренко,

Н. Химич та ін.). 

У психолого�педагогічних дослідженнях роз�

криті питання вікових можливостей морально�

духовного розвитку дошкільників (І. Бех, А. Бо�

гуш, Л. Виготський, О. Запорожець, О. Кононко,

В. Котирло та ін.), що важливо для нашого до�

слідження. Науковці зазначають, що найбільш

ранньою усвідомленою нормою моральної по�

ведінки є норма милосердя, яка починає фор�

муватися ще в ранньому дитинстві. Пізніше на її

основі формується альтруїстична спрямованість

особистості, яка має більш інтелектуальний ха�

рактер (вимагає врахування та порівняння різних

сторін дійсності, здатності стати на точку зору

іншої людини, спрогнозувати можливий розви�

ток ситуації), передбачає певний рівень розвит�

ку емоційної та мисленнєвої децентрації [7; 8]. 

Подовжуючи аналіз проблеми, зазначимо, що,

за даними досліджень (І. Бех, Б. Додонов та ін.),

прагнення до моральної дії з’являється у вихо�

ванця лише за умови виховання альтруїзму як

складової ціннісної системи особистості, адже са�

ме за таких умов реалізується безкорислива пове�

дінка, зовнішній соціальний контроль перетво�

рюється на моральне самообмеження, дитина

свідомо приймає рішення щодо морально�цінніс�

ної регуляції своєї поведінки. Як наслідок, успіш�

ність виховання альтруїзму у дошкільників багато

в чому залежить від ефективності організації ви�

ховного процесу в дошкільному закладі. Тому

поряд із вивченням особливостей і закономір�

ностей розвитку альтруїзму в дітей необхідно за�

безпечити систематичне впровадження у педа�

гогічний процес засобів його виховання.

Висновки. Як свідчать результати багатьох

досліджень (І. Бех, А. Богуш, О. Запорожець,

В. Мухіна, Т. Поніманська та ін.), у старшому

дошкільному віці формуються ціннісна регуляція

поведінки, специфічна моральна мотивація ді�

яльності, а також такі базові якості особистості,

як емпатія, доброта, людяність, справедливість,

відповідальність, щирість, доброзичливість

тощо. На шостому році життя діти стають здат�

ними виконувати непривабливу діяльність, ке�

руючись лише власними моральними переко�

наннями, внаслідок усвідомлення вихованцем

невідповідності своїх вчинків прийнятим у су�

спільстві нормам і вимогам моралі виникає по�

чуття сорому (Л. Божович, Г. Кошелєва, В. Яглов�

ська та ін.). У старшому дошкільному віці досить

яскраво виявляються основні тенденції мораль�

ного розвитку: невідповідність між моральною

свідомістю та моральними вчинками, формуван�

ня певного ставлення до різних духовних цін�

ностей, свідомі спроби перевірки можливості

порушення моральних імперативів (Т. Абдуло�

ва, Т. Лаврентьєва та ін.). Дитина стає суб’єктом

власної життєдіяльності, починає ставити цілі,

підкорятися власним бажанням і прагненням,

враховуючи вимоги інших (І. Бех, Р. Павелків та

ін.); у неї формуються вміння оцінювати свої

вчинки та вчинки інших людей, супідрядність

мотивів довільної поведінки, здатність до спів�

переживання, співчуття, що зумовлює засвоєн�

ня моральних еталонів поведінки (Л. Виготсь�

кий, О. Запорожець, Д. Ельконін та ін.). 

Отже, старший дошкільний вік є найсприят�

ливішим для морально�духовного розвитку осо�

бистості. У процесі спілкування з дорослими

й однолітками відбувається засвоєння дитиною

соціальних норм, формування моральних су�

джень, розвиток кооперації та співробітництва,

що в сукупності сприяє формуванню у вихованця

просоціальних мотивів, які є основою альтруїз�

му. Все це зумовило вибір вікової групи нашого

експериментального дослідження.

Перспективи подальших пошуків у напрямку до;
слідження. Незважаючи на велику кількість дослі�

джень, присвячених формуванню духовності

підростаючої особистості, майже невивченими

залишаються проблема виховання альтруїзму в ді�

тей старшого дошкільного віку, проблема розроб�

лення кількісних та якісних критеріїв оцінювання

рівня вихованості альтруїзму, проблема невідпо�

відності між теоретичними знаннями та реальною

альтруїстичною поведінкою вихованця. Таким

чином, вивчення вищезазначених аспектів дослі�

джуваної проблеми, важливість її теоретичної роз�

робки та експериментальної перевірки визначили

підходи до проектування моделі навчально�ви�

ховного процесу як однієї з умов формування

альтруїзму в дітей старшого дошкільного віку.
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В статье рассматриваются две модели взаи!
модействия взрослого с ребёнком, направленного
на развитие продуктивного целеполагания как ос!
новного новообразования раннего возраста. Пока!
зано, что наиболее эффективной для возникновения
этой высшей психической функции у детей 2–3 лет
является ситуация совместной деятельности,
в которой одновременно соприсутствуют следую!
щие компоненты: собственные предметные дейст!
вия ребёнка; организация взрослым обозначения
ребёнком полученного им результата; положитель!
ная оценка взрослым продукта детской деятельнос!
ти и самого ребёнка; создание взрослым эмоциональ!
ной привлекательности достигнутого результата.
Предлагается достаточно эффективная методика
организации совместной деятельности взрослого
с детьми 2–3 лет, целью которой является разви!
тие продуктивного целеполагания.

Ключевые слова: цель, целеполагание, продук�

тивное целеполагание, продуктивная деятель�

ность, совместная деятельность, взаимодействие.

У статті розглядаються дві моделі взаємодії до!
рослого з дитиною, спрямовані на розвиток продук!
тивного цілепокладання як основного новоутворен!
ня раннього віку. Показано, що найефективнішою
для виникнення цієї вищої психічної функції в дітей
віком 2–3 роки є ситуація спільної діяльності, в якій
одночасно наявні такі компоненти: особисті пред!
метні дії дитини; організація дорослим означення
дитиною отриманого нею результату; позитивна
оцінка дорослим продукту дитячої діяльності і са!
мої дитини; створення дорослим емоційної при!
вабливості досягнутого результату. Пропонується
достатньо ефективна методика організації спільної
діяльності дорослого з дітьми віком 2–3 роки, ме!
тою якої є розвиток позитивного цілепокладання.

Ключові слова: ціль, цілепокладання, продук�

тивне цілепокладання, продуктивна діяльність,

спільна діяльність, взаємодія.

The article presented concerns with two models of
interaction of the grown!up and the child which are aimed
at the development of productive purpose creation as
the main new formation at early stage. The study shows
that the most effective situation for appearing this high

psychological function is the situation with mutual
activity where there are the following components: the
child’s proper object actions, the grown!up’s organiza!
tion of the toddler’s obtained result, the grown!up’s
positive evaluation of the child’s activity and the child
itself, the grown!up’s creation of emotional attractive!
ness of the obtained result. A rather effective method of
organization of mutual activity of the grown!up’s with
the children of 2–3 years is proposed the goal of which
is the development of productive purpose creation.

Key words: goal, goal�setting, productive goal�set�

ting, productive activity, mutual activity, interaction.

По аналогии с известной песней советского

периода «С чего начинается Родина?» заинтересо�

ванные педагоги, учёные неоднократно задают

себе вопрос: «С чего начинается творчество?»

При ответе на этот вопрос мы, как и авторы по�

пулярного песенного произведения, заглядыва�

ем в детство. Доказано, что творческий процесс

у каждого человека начинается с создания в во�

ображаемом плане образа того, чего ещё нет, но

что может быть получено в результате идеального

или материального преобразования окружающей

действительности, т. е. с самостоятельной поста�

новки целей. И именно детский возраст являет�

ся тем периодом, когда ребёнок учится ставить

цели собственной деятельности, в том числе

и продуктивной, где можно впервые получить

конкретный, вполне осязаемый результат. 

К сожалению, занятия в дошкольных учреж�

дениях, как показали наши многочисленные

наблюдения, зачастую носят настолько регла�

ментированный характер, что детям просто не

предоставляется возможности самим сформули�

ровать пусть простенькие, незамысловатые, но

собственные цели. Воспитатели предлагают уже

готовые цели, но ведь не все дошкольники их

принимают. А значит, их продуктивная деятель�

ность приобретает формальный характер. Ребё�

нок, подчиняясь взрослому, делает то, что от не�

го требуют, но что для него самого интереса не

представляет. Такая регламентация детской дея�

тельности может привести к тому, что даже те

дети, которые умеют ставить продуктивные це�

ли, не пользуясь регулярно этой способностью,

утрачивают её. 
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С какого же возраста надо развивать у детей

способность самостоятельно образовывать про�

дуктивные цели? Доказано, что сензитивным

периодом для становления этой психической

функции является возраст с двух до трёх лет. Из�

вестно, что у детей после двух лет уже есть неко�

торые представления о предметах, однако они не

всегда переходят в другое качество — цель. Кро�

ме того, дети данного возраста могут владеть и спо�

собами выполнения продуктивной деятельнос�

ти, но они далеко не во всех случаях направлены

на получение результата. Таким образом, у детей

2–3 лет имеются все предпосылки и возможности

для овладения умением самостоятельно образо�

вывать продуктивные цели. Но так как взрослые

не обладают достоверными, научно обоснован�

ными знаниями о способах передачи продуктив�

ного целеполагания, этот процесс происходит

неорганизованно, стихийно. В результате умение

самостоятельно ставить и реализовывать про�

дуктивные цели у большинства детей возникает

только после 3–5 лет.

В своём экспериментальном исследовании

мы подошли к изучению условий, которые мак�

симально способствуют становлению этой выс�

шей психической функции у детей 2–3 лет. Тео�

ретический анализ показал, что на третьем году

жизни дети могут выполнять продуктивные

действия, однако лишь на основе цели, задан�

ной взрослым. Изучение у детей способности

самостоятельно образовывать продуктивные

цели было начато Л. Г. Лысюк [1]. В её работе

была представлена эмпирическая картина ста�

новления продуктивного целеполагания в онто�

генезе, исследованы две модели развития этой

высшей психической функции у детей 2–3 лет:

модель возникновения продуктивного целепола�

гания в ситуации подражания и интегративная

модель развития целеполагания через специаль�

но организованную совместно�разделённую де�

ятельность ребёнка и взрослого (условно наз�

ванная в нашей работе «действие�цель»).

Вместе с тем, в диссертационном исследова�

нии Л. Г. Лысюк были теоретически выделены

и другие модели развития продуктивного целе�

полагания, но не подвергнуты эмпирической

проверке. Среди них, на наш взгляд, особого

внимания исследователей заслуживает модель,

обозначенная нами «цель�действие», суть кото�

рой заключается в следующем: сначала взрослый

обозначает будущий результат действия в словес�

ной инструкции и побуждает ребёнка выполнять

это действие. В дальнейшем ребёнок овладевает

способностью ставить цели перед окружающи�

ми его людьми, а позже — и перед самим собой

(т.е. взрослый вносит цель в деятельность ребён�

ка до её начала). Именно об этой модели разви�

тия продуктивного целеполагания достаточно

часто упоминается и в литературе, посвящённой

психическому развитию детей раннего и до�

школьного возраста [2, с. 15]. Кроме того, прове�

дённый нами анализ различных программ воспи�

тания и обучения детей в детском саду, а также

методических рекомендаций для воспитателей

по организации у детей интересующего нас воз�

раста продуктивных видов деятельности пока�

зал, что вся педагогическая практика также со�

относима с моделью развития продуктивного

целеполагания «цель�действие». При наблюде�

нии за реальным взаимодействием воспитателей

с детьми 2–4 лет на занятиях по рисованию, леп�

ке, аппликации, конструированию мы также об�

наружили, что воспитатели, как правило, форму�

лируют цель продуктивного действия до начала
его выполнения и используют лишь отдельные

приёмы и действия, необходимые для возникно�

вения у детей продуктивного целеполагания [3].

Итак, в культуре развития у детей данного воз�

раста продуктивных видов деятельности доми�

нирует модель взаимодействия взрослого и ре�

бёнка, в основе которой лежит идея о том, что на

начальных стадиях формирования продуктив�

ной деятельности цель должна предшествовать

осуществлению продуктивного действия. 

Однако экспериментальных исследований

этого предположения нет, что привело нас к не�

обходимости эмпирической проверки предло�

женного пути. При проведении преобразующего

эксперимента мы разработали два типа взаимо�

действия взрослого с ребёнком по развитию

продуктивного целеполагания и проверили их

эффективность.

Методика, направленная на проверку эффек�

тивности развития продуктивного целеполагания

в рамках взаимодействия, условно названного

«цель�действие», состояла из трёх серий. В пер�

вой серии мы выясняли, имеются ли у детей

представления о тех предметах, которые в даль�

нейшем были использованы для развития про�

дуктивных целей. Во второй серии эксперимента,

проводившейся на следующий день, взрослый

предлагал детям в индивидуальной форме сло�

жить из плоскостной мозаики, состоящей из

кругов и полосок разного цвета, по очереди две

фигуры. В качестве целей выступали образы пред�

метов, которые испытуемый узнавал на картинках

в первой серии исследования. Способы поста�

новки этих двух целей были различными. В пер�

вом случае взрослый, сообщая о том, что испы�

туемый должен сделать, стремился, чтобы цель

стала для ребёнка эмоционально привлекатель�

ной. Для этого он рассказывал небольшую исто�

рию о том, зачем надо сделать ту или иную фигу�

ру. Такие целевые образы условно были названы

«обогащёнными». В другом случае эксперимента�

тор только сообщал ребёнку о том, что они будут
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делать («необогащённый» целевой образ). При

построении фигур экспериментатор, как прави�

ло, клал на стол только первую деталь. Все осталь�

ные детали выкладывал сам ребёнок по указани�

ям взрослого. В третьей серии, проводившейся

на третий день, выяснялось, возникает ли у ис�

пытуемых самостоятельное продуктивное целе�

полагание. Взрослый спрашивал, что ребёнок

выполнял из мозаики накануне, и предлагал

построить из неё всё, что он хочет.

Методика, направленная на проверку эффек�

тивности развития продуктивного целеполага�

ния в рамках взаимодействия, условно назван�

ного «действие�цель», состояла, как и методика

первого типа взаимодействия, из трёх серий. Пер�

вая и последняя серии обеих методик идентич�

ны. Во второй серии экспериментатор органи�

зовывал с ребёнком совместную деятельность

аналогично тому, как это делалось при реализа�

ции взаимодействия «цель�действие». Вторая

серия данной методики отличается от второй

серии предыдущей методики тем, что цель

действия не называлась. Но после того как был

получен продукт, взрослый спрашивал ребёнка,

что у него получилось, хвалил испытуемого и его

произведение. При этом один из полученных ре�

зультатов обыгрывался. Содержание игры опре�

делялось самим ребёнком с помощью наводящих

вопросов взрослого («обогащённый» образ). Вто�

рой образ не обыгрывался («необогащённый»).

При организации взаимодействия взрослого

с ребёнком по типу «цель!действие» было выяв�

лено, что дети от 2,0 до 2,5 лет запомнили «обога�

щённый» образ в 45% случаев и в 35% случаев —

«необогащённый». В 40% случаев испытуемые

пожелали сами сделать из мозаики «обогащён�

ный» образ и в 35% — «необогащённый». При

этом ни одна попытка не закончилась самостоя�

тельной реализацией поставленной цели. Оценка

степени присвоенности целевых образов в ус�

ловных баллах показала, что «обогащённый»

образ набрал в среднем 1,5 балла, а «необога�

щённый» — 1,3 балла. Разница между средними

значениями силы данных образов статистически

незначима по t�критерию Стьюдента: t = 0,294.

Анализируя поведение испытуемых 2,6–2,11 лет,

мы обнаружили, что «обогащённый» образ дети

запомнили в 60% случаев, а «необогащённый» —

в 40%. В 65% случаев испытуемые среди желае�

мых целей называли «обогащённый» образ

и в 50% — «необогащённый». При построении

в 75% случаев дети начинали выкладывать из

мозаики «обогащённый» образ. При этом 30%

начатых действий дети завершили самостоятель�

но. «Необогащённый» образ испытуемые стро�

или в 50% случаев, 45% попыток завершились

самостоятельным достижением цели. Сравне�

ние степени присвоенности детьми 2,6–2,11 лет

«обогащённых» и «необогащённых» целевых

образов показало, что шансов стать целью

у «обогащённого» образа несколько больше, чем

у «необогащённого» (χ2 = 5 при p < 0,05). Одна�

ко анализ степени присвоенности этих образов

в баллах существенных различий между ними

не обнаружил: разница между средними значе�

ниями силы сравниваемых образов невелика

и статистически незначима: t = 0,83. Итак, тип

взаимодействия взрослого с ребёнком, условно

названный «цель�действие», вызывает лишь

незначительные сдвиги в способности самосто�

ятельно ставить и достигать продуктивные цели

у отдельных детей 2–3 лет. При этом использо�

вание игровых приёмов, направленных на повы�

шение привлекательности задаваемой цели, на

самостоятельное продуктивное целеполагание

у детей существенным образом не влияет. На ос�

новании полученных данных можно утверждать,

что обсуждаемый тип взаимодействия в рамках

продуктивной деятельности неэффективен для

возникновения продуктивного целеполагания

у детей в возрасте 2,0–2,5 лет. Этот тип взаимо�

действия может стимулировать самостоятель�

ное образование продуктивных целей и готов�

ность действовать в соответствии с ними у детей

2,6–2,11 лет, однако реализовать поставленные

цели дети довольно часто оказываются не в сос�

тоянии.

При выявлении эффективности развития

продуктивного целеполагания в рамках типа

взаимодействия взрослого с ребёнком «действие!
цель» было обнаружено, что «обогащённый»

образ дети 2,0–2,5 лет помнят в 87,5% случаев,

тогда как «необогащённый» — лишь в 22% слу�

чаев. «Обогащённый» образ в качестве желае�

мых целей испытуемые этой возрастной группы

назвали в 84% случаев, «необогащённый» —

всего в 19%. В дальнейшем в большинстве слу�

чаев (91%) дети выполняли именно «обогащён�

ные» образы (χ2 = 21,125 при p < 0,001). Причём

в 34% случаев дети это делали самостоятельно.

«Необогащённый» образ испытуемые строили

в 19% случаев. При этом только в двух случаях

дети смогли закончить постройку без помощи

взрослого. Оценка степени присвоенности двух

видов целевых образов в баллах показала, что

«обогащённый» образ у детей первой возрастной

группы набрал в среднем 3,6 балла, тогда как

«необогащённый» — лишь 0,75 балла. Разница

между средними значениями сравниваемых обра�

зов является статистически значимой по t�кри�

терию Стьюдента: t = 9,68 при p < 0,01. Анали�

зируя поведение испытуемых 2,6–2,11 лет, мы

обнаружили, что они помнят в подавляющем

большинстве случаев (96%) «обогащённый» це�

левой образ. «Необогащённый» же образ дети

вспомнили всего в 22% случаев. В дальнейшем
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испытуемые стремятся воспроизвести и выпол�

няют «обогащённый» образ в 92,6% случаев. Из

них лишь в одном случае ребёнок не справился

с построением самостоятельно. Статистическая

проверка полученных результатов подтвержда�

ет, что данный образ для большинства детей

второй возрастной группы становится целью

(χ2 = 19,59 при p < 0,001). «Необогащённый» образ

в качестве желаемых целей дети назвали в 15%

случаев, строили его — в 22,2%. Следовательно,

данный образ очень редко становится собствен�

ной целью ребенка. Оценивание степени прис�

военности двух видов целевых образов в баллах

показала, что «обогащённый» образ набрал

в среднем 4,59 балла, «необогащённый» же —

0,9 балла. Разница между средними значениями

статистически значима: t = 9,327 при p < 0,01.

Таким образом, анализ второго типа взаимодей�

ствия взрослого с ребёнком показал, что испы�

туемые 2–3 лет могут присваивать «необогащён�

ные» образы в качестве продуктивных целей,

однако количество таких детей невелико. Следо�

вательно, мы можем предположить, что исполь�

зование «необогащённого» образа ориентирует

детей прежде всего на получение от взрослого

одобрения, а не на выполнение продуктивного

действия. Когда же ситуативно возникший про�

дукт взрослый включает в устойчивую личност�

ную структуру ребёнка через установление эмо�

циональной связи этого результата с его прошлым

личным опытом с помощью обыгрывания полу�

ченных результатов, этот продукт становится для

ребёнка привлекательным, самоценным. Такое

взаимодействие вызывает у детей желание ещё

раз воспроизвести именно «обогащённые» це�

левые образы. Поэтому абсолютное большин�

ство детей от 2 до 3 лет использует данные обра�

зы в качестве продуктивных целей.

На следующем этапе обработки результатов

мы провели сравнительный анализ поведения

испытуемых в двух экспериментальных ситуа�

циях для того, чтобы выяснить меру эффектив�

ности каждого из разработанных условий. Для

этого мы сравнивали, как представлены целе�

вые образы в памяти детей, выражают ли они

свои намерения в речи и какие целевые образы

побуждают их действовать. 

Сравнение эффективности двух предложен�

ных типов взаимодействия показало, что каждый

из них в различной степени вызывает у испытуе�

мых стремление самим ставить и реализовывать

продуктивные цели. Тип взаимодействия «цель�

действие» приводит к ситуативному возникно�

вению продуктивного целеполагания у детей

2–3 лет, тогда как при организации взаимодей�

ствия по типу «действие�цель» эта способность

появляется у испытуемых намного чаще и ста�

бильнее.

Анализ влияния «обогащённых» и «необога�

щённых» образов на возникновение продуктив�

ного целеполагания в рамках двух эксперимен�

тальных ситуаций показал, что это влияние

различно. При взаимодействии взрослого с ре�

бёнком по типу «цель�действие» у детей младшей

возрастной группы существенных различий во

влиянии данных образов на возникновение

этой высшей психической функции выявлено не

было. Во втором типе взаимодействия («дейст�

вие�цель») «обогащённые» образы у детей

2,0–2,5 лет значимо чаще становятся продуктив�

ными целями, чем «необогащённые» образы.

В старшей возрастной группе при проведении

первого типа взаимодействия взрослого с ребён�

ком «обогащённые» образы также значительно

чаще «необогащённых» становятся целевыми.

Однако как те, так и другие, в рамках данного

типа взаимодействия не выполняют своей регу�

лирующей функции. Во взаимодействии взросло�

го с ребёнком по типу «действие�цель» абсолют�

ное большинство детей 2,6–2,11 лет использует

именно «обогащённые» образы в качестве про�

дуктивных целей и, как правило, самостоятель�

но их достигает.

На основе полученных данных была разрабо�

тана эффективная методика организации взаи�

модействия взрослого с ребёнком, направлен�

ного на развитие продуктивного целеполагания

у детей 2–3 лет.

Становление продуктивного целеполагания

начинается тогда, когда дети раннего возраста

пытаются использовать специфические для

продуктивных действий материалы. Как прави�

ло, вначале малыши осуществляют с ними

предметные действия: чёркают и «малякают»

карандашами и фломастерами, нагромождают

кубики, мнут пластилин, отрывают от него ку�

сочки и т.п. Именно в такой момент вниматель�

ный взрослый должен придти на помощь, орга�

низовать с такими детьми индивидуальную

работу. Прежде всего он должен выяснить, име�

ются ли у них хотя бы некоторые представления

о тех предметах, которые в дальнейшем будут

использоваться в качестве продуктивных целей

(т.е. выявляются необходимые предпосылки для

развития продуктивного целеполагания). Это

можно сделать следующим образом: схематичес�

ки изобразить предметы, с которыми, на наш

взгляд, ребёнок знаком, и посмотреть, узнает их

малыш или нет. Для этого каждому ребёнку ин�

дивидуально взрослый должен по очереди пока�

зать набор таких картинок. Например, можно

предложить следующие схематичные (в виде

кружков и полосок) изображения: поезд, бусы,

цветок, ёлка, машина, человек, дом и солнце.

После каждого предъявления педагог (родитель)

предлагает детям назвать, что нарисовано на
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картинке. Взрослый спрашивает: «Что это такое?

На что это похоже? Что тут нарисовано?» При

этом важно отметить, что малыши довольно час�

то обозначают рисунки не так, как считает взрос�

лый. Например, изображения бус дети иногда

называют гусеницей, змеёй; рисунок человека

многие обозначают своим именем; поезд могут

назвать автобусом, длинной машиной; дом —

избушкой бабы Яги, будкой, где живёт собачка

и т.п. Взрослый должен принимать такие отве�

ты, ведь для нас важно, образы каких предметов

увидел сам ребёнок, а не наши собственные

представления об этих предметах. Если же дети

не обозначили ни один из предъявленных обра�

зов, необходимо подготовить другие схематич�

ные рисунки.

Через некоторый промежуток времени (на�

пример, через несколько часов или на следующий

день) педагог (родитель) организует дальнейшее

взаимодействие. Он обращается к малышу: «Да�

вай мы с тобой что!нибудь построим (нарисуем,

вылепим)» и начинает выполнять какую�либо

фигуру из тех, которые ребёнок узнал на кар�

тинке. Рассмотрим взаимодействие взрослого

с ребёнком на примере конструирования. Как

правило, взрослый кладёт на стол только первую

деталь. Заканчивает же построение сам ребёнок

по указаниям педагога (родителя): «Поставь

этот кубик вот сюда (показ), а этот — сюда …

сюда, а кирпичик наверх положи». Таким обра�

зом, у ребёнка создаётся впечатление самостоя�

тельного достижения продуктивной цели. После

того, как построение фигуры завершено, взрос�

лый должен спросить у ребёнка: «Что у тебя

получилось?» и обязательно дождаться его ответа.

Кроме того, следует отметить самостоятель�

ность усилий ребёнка: «Ты сам построил (нари�

совал, слепил)!» В то же время педагог (роди�

тель) должен похвалить как самого малыша, так

и произведённый им продукт («Как красиво по�

лучилось! Какой замечательный дом! Как ты по�

старался, просто молодец!»). Затем выполненная

фигура обыгрывается: машина везёт по дорожке

угощение (конфеты, шоколадки, яблоки) для

ребят, в домике живёт зайчик (колобок, бабуш�

ка с дедушкой) и т.п. Причём содержание игры

должно определяться самим ребёнком с по�

мощью наводящих вопросов взрослого («Кто

будет жить в этом домике?», «Что везёт маши�

на?», «Куда едет твоя машинка?» и т.п.). На наш

взгляд, обыгрывание позволяет наполнить дос�

тигнутую ребёнком продуктивную цель допол�

нительными личностно значимыми эмоцио�

нальными переживаниями.

Спустя некоторое время (на следующий день,

через несколько дней) взрослый может убедиться

в эффективности взаимодействия, т. е. возника�

ет ли у детей продуктивное целеполагание. Для

этого педагог (родитель) даёт ребёнку бумагу

с карандашами (фломастерами), пластилин или

конструктор и спрашивает его о том, что он де�

лал из этого материала накануне, что хочет сде�

лать из него сегодня. Затем ребёнок в течение

5–20 минут может рисовать, строить, лепить всё,

что хочет.

Взаимодействие должно проводиться с каж�

дым ребёнком индивидуально в привычной для

него обстановке. Обязательным условием явля�

ется наличие у ребёнка желания участвовать

в совместной деятельности.

Таким образом, предложенная методика вклю�

чает в себя все необходимые составляющие ме�

ханизма развития продуктивного целеполага�

ния, а именно:

— собственные предметные действия ребён�

ка, осуществление которых вызывает у него пе�

реживание себя как субъекта деятельности;

— организацию взрослым опредмечивания,

обозначения ребёнком полученного им резуль�

тата;

— положительную оценку взрослым продук�

та детской деятельности и тем самым соотнесе�

ние этого продукта с «Я» ребёнка;

— положительную оценку взрослым ребёнка

в целом (через положительную оценку его уси�

лий, направленных на достижение результата);

— включение продукта детской деятельности

в личный опыт ребёнка посредством создания

эмоциональной привлекательности достигнутого

результата (с помощью обыгрывания получен�

ных продуктов по пожеланиям детей).
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У статті представлені різні підходи до визна!
чення поняття «професійно важливі якості». Розг!
лянуто підходи вчених до визначення структурних
компонентів професійно важливих якостей педа!
гога; подано аналіз класифікацій цих якостей.

Ключові слова: професійно важливі якості,

здібності, структура професійно важливих якос�

тей, класифікація професійно важливих якостей.

В статье представлены различные подходы
к определению понятия «профессионально важные
качества». Рассмотрены подходы ученых к опреде!
лению структурных компонентов профессиональ!
но важных качеств педагога; подан анализ клас!
сификаций этих качеств.

Ключевые слова: профессионально важные ка�

чества, способности, структура профессиональ�

но важных качеств, классификация профессио�

нально важных качеств.

The article presents different approaches to the defini!
tion of «professionally impotant quality». The approaches
of scientists to determine the structural components of pro!
fessionally important qualities. The analysis of classifica!
tions of professionally important qualities of a teacher.

Key words: important professional qualities, skills,

structure of professionally important characteristics,

classification of professionally important qualities.

Постановка проблеми. Орієнтація системи до�

шкільної освіти на розвиток особистості дитини

передбачає нову педагогічну позицію, центром

якої є вихованець з індивідуальними, психічни�

ми та фізичними особливостями. Тому до осо�

бистості вихователя дошкільного навчального

закладу (ДНЗ) висуваються особливі вимоги.

Виходячи з цього, пріоритетним  завданням ву�

зівської підготовки є формування у майбутнього

спеціаліста таких професійних якостей, які забез�

печують розуміння особистості та орієнтацію на

розвиток і саморозвиток індивідуальності вихо�

ванця. На цьому наголошують сучасні дослід�

ники (І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос та

інші), які підкреслюють, що від рівня розвитку

професійних якостей залежатиме успіх профе�

сійної діяльності, виконання покладених повно�

важень, продуктивність педагогічної діяльності.

Професійні якості є одним із найважливіших

чинників професійної придатності, вони не тіль�

ки побіжно характеризують певні здібності, але

й органічно входять до їх структури, розвиваю�

чись у процесі навчання й практичної діяльнос�

ті. А. Маркова вважає, що професійні якості,

з одного боку, є передумовою професійної

діяльності, а з іншого — вони самі удосконалю�

ються, шліфуються в ході діяльності, будучи її

новоутворенням [8].

Метою статті є проаналізувати підходи до

визначення поняття «професійно важливі якос�

ті» і структурних компонентів цих якостей для

вихователів ДНЗ.

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз літера�

тури із зазначеної проблеми свідчить, що дослі�

дження проблеми професійних якостей вихова�

телів ДНЗ розглядалося з різних позицій. Це

питання, зокрема, розглядалось при вивченні

професійних якостей суб’єкта діяльності (Б. Ана�

ньєв, М. Євтух, О. Леонтьєв К. Платонов, Л. Ру�

бінштейном, В. Шадриков тощо) або педагога

(І. Зязюн, Ф. Гоноболін, Н. Кузьміна, А. Мар�

кова, О. Мороз, Є. Панько, В. Сластьонін,

Р. Хмелюк, О. Щербаков тощо). У дослідженнях

Ф. Гоноболіна, В. Крутецького, А. Маркової,

Л. Мітіної, О. Мороза, Н. Кузьміної, Є. Панько

увага приділялася проблемі класифікації про�

фесійно важливих якостей педагога.

У дослідженнях проблеми професійно важ�

ливих якостей спеціаліста, існують різні визна�

чення. Так, у довідковій літературі професійні

якості — окремі динамічні властивості особистос�

ті, її психічні й психомоторні властивості (вира�

жені рівнем розвитку відповідних процесів),

а також фізичні якості, які відповідають вимогам

певної професії й сприяють успішному оволо�

дінню нею [10]. В. Бодров трактує поняття

«професійно важливі якості» наступним чином:

«Уся сукупність психологічних якостей особис�

тості, а також цілий ряд фізичних, антропомет�

ричних, фізіологічних характеристик людини, які

визначають успішність навчання і реальної ді�

яльності, отримали назву «професійно важливі

якості» суб’єкта діяльності. Конкретний перелік

цих якостей для кожної діяльності специфічний
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(за їх складом, за необхідним  ступенем вираже�

ності, за характером взаємозв’язку між ними)

і визначається за результатами психологічного

аналізу діяльності та складання її професіогра�

ми і психограми» [2, с. 223]. На думку вченого,

професійно важливі якості виступають в ролі

тих внутрішніх психологічних характеристик

суб’єкта, в яких відображаються зовнішні спе�

цифічні впливи факторів конкретного трудово�

го процесу, що виступають у формі професійних

вимог до особистості. Значення професійно

важливих якостей в успішності освоєння та реалі�

зації професійної діяльності визначається тим,

що в них проявляються всі основні характерис�

тики структури особистості, що визначають

психологічні особливості системи діяльності:

мотиваційно�потребнісні, когнітивні, психомо�

торні, емоційно�вольові та ін. [2, 96]. А. Карпов,

розглядаючи поняття професійно важливих

якостей, визначає професійно важливі якості як

індивідуальні властивості суб’єкта діяльності,

які необхідні і достатні для реалізації діяльності

на нормативно заданому рівні і які позитивно

корелюють хоча б з одним (або декількома) її

основними параметрами — якістю, продуктив�

ністю, надійністю. В. Шадриков під професійни�

ми якостями розуміє індивідуальні якості суб’єк�

та діяльності, що впливають на ефективність

діяльності й на успішність освоєння цієї діяль�

ності. До таких він відносить здібності, однак,

згідно з його думкою, вони не вичерпують всього

переліку професійних якостей. Науковець зазна�

чає, що система професійних якостей — це ті

внутрішні умови, через які заломлюються зов�

нішні дії і вимоги до діяльності, тобто розвиток

професійних якостей і їх систем виступає вузло�

вим моментом психологічної системи діяльнос�

ті [9, с. 66]. Досліджуючи професійно зумовлену

структуру особистості педагога, Е. Зеєр визна�

чає професійно важливі якості як психологічні

якості особистості, що визначають продуктив�

ність (якість, результативність тощо) діяльності.

Вони багатофункціональні і разом з тим кожна

професія має свій ансамбль цих якостей [3]. 

Слід зазначити, що деякими вченими понят�

тя «професійно важливі якості» ототожнюється

з поняттями «вміння», «здібність (здатність)»,

«властивість», «риса». Г. Ковальов та В. Мясищев

вказують на те, що вміння — це функціональна,

набута психофізіологічна система внутрішніх

умов, за наявності яких людина може виконувати

на необхідному рівні ту чи іншу діяльність. Вмін�

ня — «це набута відповідність можливостей і ді�

яльності суб’єкта об’єктивним вимогам виконан�

ня задачі». Вчені розмежовують поняття «вміння»

і «вмілість». За їх словами, «вмілість» —  це влас�

тивість людини, яка володіє вмінням. Якщо

вміння передбачає реальне і конкретне володіння

якоюсь діяльністю, то вмілість включає підхід

до нового, невідомого на основі узагальнення

минулого досвіду, оволодіння процесами діяль�

ності та вирішення задач. На думку вчених, тер�

міни «вміння» та «вмілість» є відправними для

розуміння терміна «здібності».  Тлумачення по�

няття «властивість» знаходимо у Г. Вітцлака та

Дж. Гілфорда щодо даного поняття, які зазнача�

ють: «особистість виступає в якості деякої непо�

дільної цілісності, а властивості — як її аспекти,

які  залежно від частоти їх прояву у суб’єкта

можуть бути об’єднані в якості його особистості».

С. Кучеренко у своєму дослідженні вказує на те,

що «біопсихічні властивості індивіда складають

природні передумови формування професійно

важливих якостей, які визначають індивідуаль�

ний стиль діяльності, успішність виконання про�

фесійних функцій». Таким чином, якість осо�

бистості — більш широке поняття у порівнянні

з вміннями і властивостями через те, що вира�

жає цілісну характеристику, відмінність однієї

особистості від іншої. Властивість — відобра�

ження певної якості по відношенню до іншої.

Як зазначає К. Платонов, якість особистості —

це узагальнені властивості.

Вчені визначають спеціальні здібності як спе�

цифічну якість чи рівень розвитку професійно

важливих якостей, що передбачають для свого

розвитку тривалу певну діяльність і часто особ�

ливе тренування, нерідко природно обумовлені,

які вимагаються діяльністю. 

Спробуємо розмежувати поняття «професій�

но важливі якості» і «здібності». Як зазначають

О. Асмолов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Б. Теп�

лов, здібності визначають успішність і ефектив�

ність діяльності, і тим самим і ступінь продук�

тивності прояву суб’єкта діяльності. Здібність

є вираженням відповідності між вимогами діяль�

ності і комплексом нервово�психічних властивос�

тей людини; здібність — не проста властивість,

а комплекс властивостей, що організовуються

і розвиваються трудовою діяльністю; здібності

опираються на вроджені і набуті властивості;

чим легше досягається і чим вищий результат ді�

яльності, тим більше вона вважається такою, що

спирається на природні якості; навпаки, чим

більше зусилля, навчання і культури для цього

потрібно, тим більше вона вважається продук�

том навчання і культури; тільки у процесі діяль�

ності поєднання якостей (не як конгломерат,

а як координована єдність) робить кожну з них

компонентом здібностей, а цілісний комплекс —

здібністю. Підтвердження цієї думки знаходимо

у дослідженні М. Щукіна. Він вважає: індивіду�

ально�психологічні якості при достатній їхній

виразності й необхідному рівні розвитку забез�

печують успішність оволодіння різними трудо�

вими уміннями, навичками та відповідними їм
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знаннями, а тому виступають як здібності.

Н. Кузьміна зазначає, що у здібностях педагога

має знаходити відбиття основна структура педа�

гогічної діяльності, а педагогічні здібності тісно

пов’язані з особливостями зору, мови, уявлен�

нями, з рисами характеру та емоційністю вчителя,

а також спеціальними здібностями (артистични�

ми, музичними, технічними тощо) [7, с. 34–35].

Отже, вчені визначають спеціальні здібності як

специфічну якість чи рівень розвитку профе�

сійно важливих якостей, що передбачають для

свого розвитку тривалу певну діяльність і часто

особливе тренування, нерідко природно обу�

мовлені, які вимагаються діяльністю. Із зазна�

ченого випливає, що у трактуванні понять «про�

фесійно важливі якості» і «здібності» відсутні

принципові відмінності.

Іншої точки зору дотримується В. Шадриков.

Вчений до професійних якостей відносить і здіб�

ності, адже вони не вичерпують усього обсягу

професійних якостей [9]. 

Узагальнюючи вищенаведені визначення,

можна зробити висновок, що професійно важливі

якості — це індивідуально�психологічні якості

суб’єкта діяльності. Професійно важливі якості

є соціально обумовленими, формуються поступо�

во, розвиваються на основі здібностей і забезпе�

чують результативність та ефективність діяльнос�

ті. Оскільки в якості суб’єкта діяльності можуть

обєднуватися різні здібності, то цілком дореч�

ним буде вживання даних понять у контексті

професійно важливих якостей. Ми поділяємо

цю точку зору і вважаємо, що професійні якості

та їх системи необхідно визначити як внутрішні

умови, які опосередковують зовнішні впливи

і вимоги діяльності. Здібності складають основу

професійних якостей, адже вони забезпечують

оволодіння способом і операціями діяльності при

наявності необхідних і достатніх умов. Сформо�

ваність професійно важливих якостей дає змогу

суб’єкту діяльності швидко та ефективно роз�

гортати спосіб діяльності.

Для нашого дослідження важливим є усвідом�

лення механізму розвитку та структури профе�

сійно важливих якостей. У дослідженні В. Бодро�

ва пояснюється механізм розвитку професійних

якостей: розпочинаючи освоєння професійної

діяльності, суб’єкт володіє певними психічними

властивостями, деякі з яких є професійно важли�

вими. Ці властивості характеризуються певним

рівнем розвитку функціональних та операційних

механізмів. Функціональні механізми у своєму

дуже ранньому виникненні реалізовують фізіоло�

гічну програму і складаються задовго до виник�

нення операційних механізмів, створюючи  їх

внутрішню основу, на якій у процесі научіння,

виховання та накопичення досвіду поведінки ба�

зується система операційних механізмів. Але дані

механізми не пристосовані до діяльності, при�

чому перш за все це належить до операційних

механізмів. У процесі освоєння професії і ста�

новлення психологічної системи діяльності

відбувається перебудова операційних механізмів

психічних властивостей відповідно до вимог ді�

яльності. В. Шадриков називає цей процес пе�

ребудовою операційних механізмів в оперативні.

Даний процес становить суть інтимного проце�

су розвитку професійно важливих якостей [9]. 

Розглядаючи структуру професійних якостей,

звернемося до дослідження Г. Костюка, який ви�

окремлює три структурні компоненти якості:

знання, мотиви, способи дії. Знання самі по собі

не забезпечують відповідної поведінки без відпо�

відних внутрішніх спонук. Тому важливою скла�

довою якості особистості виступає система моти�

вів, яка забезпечує успіх закріплення засвоєних

норм, перетворення їх у внутрішні, звичні спо�

соби регуляції [5, с. 177–178]. За О. Санніковою,

структуру професійно важливих якостей утво�

рюють особистісні, індивідуально�типові особ�

ливості спеціаліста. На структурну впорядко�

ваність рис особистості впливає професійна

діяльність, специфіка котрої проявляється не

в абсолютній вираженості рис, а в їх структурі

(якісно�кількісному поєднанні характеристик,

які складають дану рису, і  їх симптомокомплек�

сів). І. Бех до структурних компонентів педаго�

га відносить спрямованість особистості (мотиви

вибору професії, ставлення педагога до профе�

сійної діяльності, педагогічні настановлення,

систему цінностей), особливості самосвідомості

(усвідомлення і самооцінювання професійних

якостей, здатність до рефлексії, до аналізу про�

фесійної діяльності), особливості емоційної

сфери (переживання задоволення від професій�

ної діяльності) [1, с. 291].

Отже, узагальнюючи погляди вчених на струк�

туру якостей, ми виділяємо наступні компонен�

ти: пізнавальний, мотиваційний, діяльнісно�

поведінковий, саморегулюючий.

Серед якостей, які є професійно важливими

для педагога, вчені пропонують різні підходи до

їх класифікації. Так, Ф. Гоноболін, досліджуючи

проблеми особистості педагога, перераховує та

розкриває наступні якості, які необхідні педагогу:

здатність розуміти вихованця, доступно виклада�

ти матеріал, розвивати зацікавленість дітей, орга�

нізаторські здібності, педагогічний такт, перед�

бачення результатів своєї роботи, педагогічну

спостережливість тощо. Є. Панько до професійно

важливих якостей вихователя відносить: любов

до дітей, оптимізм, установку на творчість, пси�

хологічну і соціально�психологічну спостереж�

ливість, емпатію, емоційну стійкість, витримку,

великодушність, терпіння. В. Крутецький поділяє

їх на такі групи: дидактичні (доступно і зрозуміло
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передавати інформацію, викликати інтерес до

знань тощо), академічні, перцептивні (здатність

проникати у внутрішній світ вихованця, психо�

логічна спостережливість, пов’язана з тонким

розуміння особистості дитини та її тимчасових

психічних станів), мовні (чітко викладати свої

думки), організаторські, авторитарні (емо�

ційно�вольовий вплив на колектив вихованців),

комунікативні (вміння знайти правильний підхід

до дітей) здібності, педагогічна уява (передбачен�

ня результатів своїх дій), здатність до розподілу

уваги [6]. На думку А. Маркової, до професійно

важливих якостей педагога слід відносити педа�

гогічну спостережливість, педагогічну ерудицію,

педагогічне цілепокладання, педагогічну інтуїцію,

педагогічне мислення, педагогічну імпровіза�

цію, педагогічний оптимізм, педагогічне перед�

бачення [8]. У класифікації О. Мороза виділено

наступні якості педагога: загальногромадянські

риси, морально�педагогічні, соціально�перцеп�

тивні якості, педагогічні якості (педагогічна спос�

тережливість; педагогічна уява; педагогічний

такт; педагогічна інтуїція; володіння педаго�

гічною технікою; професійна працездатність);

індивідуально�психологічні особливості, пси�

холого�педагогічні здібності. 

У педагогічній діяльності на різних сходинках

освіти є свої особливості. Наприклад, специфі�

кою професійних якостей вихователів ДНЗ у по�

рівнянні з учителем є те, що вони є більш значу�

щими, ніж його знання, вміння, навички […].

Структура професійної компетентності виховате�

ля, крім світоглядних позицій особистості, глибо�

кої обізнаності й практичних умінь, обов’язково

включає професійно важливі якості особистості.

Вони забезпечують можливість вільно, впевнено

й толерантно діяти в залежності від наявної не�

обхідності та потреб оточуючого життя. Тому осо�

бливе місце серед професійно важливих якостей

відводиться якостям соціальної перцепції

(спостережливість, проникливість, сприймання

тощо) [4]. Вони дають змогу не тільки сприйняти

дошкільника, його зовнішні ознаки, співвідно�

сити їх з його особистісними характеристиками

та провести інтерпретацію й прогнозування на цій

основі вчинків дітей. Серед соціально перцептив�

них якостей провідне місце надається спосте�

режливості як професійно важливій якості, яка

проявляється в умінні помічати суттєві, характер�

ні та малопомітні індивідуальні якості дошкіль�

ників. Спостережливість допомагає виявити

тенденції у розвитку індивідуальності вихованця,

визначати ефективність методів і прийомів, які

використовуються у роботі. Спостережливість

як професійно важлива якість вихователя ДНЗ —

це не тільки здатність помічати у дитини ті чи

інші риси характеру, звички, схильності та інше,

але й розуміти причини їх виникнення.

Висновки. Отже, аналіз психолого�педагогічної

літератури дає змогу визначати професійну якість

як явище динамічне, яке формується поступово

і постійно розвивається. Професійно важливі

якості є соціально зумовленими і забезпечують

успішність в оволодінні й здійсненні фахівцем

певних видів професійної діяльності. Одним із

найважливіших педагогічних завдань вузівської

підготовки є формування у майбутнього спеціа�

ліста професійно важливих якостей, які забез�

печують розуміння особистості вихованця

і складають соціально�перцептивний потенціал

професійно�педагогічної структури особистості

педагога дошкільного навчального закладу. Особ�

ливе значення має розвиток спостережливості,

яка проявляється в умінні помічати суттєві, ха�

рактерні та малопомітні індивідуальні якості

дошкільників.

Перспективи подальших пошуків у напрямі до;
слідження полягають у визначенні структури

спостережливості як професійно важливої якос�

ті вихователя дітей дошкільного віку, розроблен�

ні методології та перспективної моделі розвитку

спостережливості у майбутніх вихователів ДНЗ

в процесі професійної підготовки.
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У статті розглядаються проблеми виховання
учнівської молоді творчих неформальних об’єднань.
Виокремлюються основні аспекти, якими пред!
ставлені сучасні тенденції роботи з неформальною
молоддю. Визначаються основні методичні умови,
принципи, підходи до її виховання. Встановлено, що
основний спосіб роботи з творчими неформальни!
ми об’єднаннями полягає у соціально!педагогічній
діяльності щодо створення соціально!виховного,
творчого середовища, який базований на вікових
потребах молодої людини у спілкуванні, самост!
вердженні та самореалізації. 

Ключові слова: творчі неформальні об’єднан�

ня, учнівська молодь, творче середовище, вихо�

вання, принципи, методичні умови, підходи.

В статье рассматриваются проблемы воспита!
ния учащейся молодежи творческих неформаль!
ных объединений. Выделяются основные аспекты,
которыми представлены современные тенденции
работы с неформальной молодежью. Определяются
основные методические условия, принципы, подходы
к их воспитанию. Установлено, что основной способ
работы с творческими неформальными объедине!
ниями, заключается в социально!педагогической
деятельности по созданию социально!воспитатель!
ной, творческой среды, которая основана на воз!
растных потребностях молодого человека в обще!
нии, самоутверждении и самореализации.

Ключевые слова: творческие неформальные

объединения, учащаяся молодежь, творческая

среда, воспитание, принципы, методические

условия, подходы.

The problems of education for students of creative
informal associations. Outlines key aspects to the modern
trends of the informal youth. Identifies major methodolo!
gical conditions, principles and approaches to their edu!
cation. Established that the main way of working with
creative informal associations, lay in socio!educational
activities, to create a socio!educational, creative environ!
ment, which is based on age requirements for young peo!
ple in dialogue, self!affirmation and self!actualization.

Key words: creative informal associations, students,

creative environment, education, principles, metho�

dological conditions, approaches.

Постановка проблеми. Розвиток соціальної пе�

дагогіки як самостійної наукової галузі та прак�

тичної діяльності сприяє формуванню нових

підходів до вирішення соціальних проблем, зок�

рема соціального захисту і підтримки уразливих

верств населення; створенню умов щодо роз�

витку й самореалізації кожної особистості. 

В Україні після здобуття незалежності зроб�

лено вагомі кроки у формуванні законодавчої

бази щодо вирішення проблем соціальнонеза�

хищених категорій населення, у першу чергу це

стосується дітей та молоді. Та формування комп�

лексної системи допомоги дітям та молоді, що

потрапили у скрутні умови, — достатньо склад�

ний процес, який потребує науково обґрунтова�

них форм, методів і засобів відновлення потен�

ціалу особистості та психолого�педагогічної

підтримки її саморозвитку та самореалізації.

У нинішній ситуації молодь добре відчуває не�

відповідність їй культурних стереотипів і норм

поведінки — життя, що нав’язується дорослими,

а разом з цим відмовляється розуміти і прийма�

ти всю традиційну культуру. Як наслідок, у мо�

лоді виробляється специфічний молодіжний

світогляд і стиль життя, тобто субкультура.

Цілком очевидно, що саме молодіжна суб�

культура водночас зумовлює появу неформаль�

них молодіжних об’єднань і забезпечує живильне

середовище для їх появи й існування. Як вважа�

ють більшість дослідників (І. Башкатов, С. Коса�

рецька, О. Паламарюк, М. Шимановський та ін.),

характерною ознакою неформальних молодіжних

об’єднань є те, що вони легко вписуються в про�

цес демократизації та гуманізації суспільства,

однак можуть стати дестабілізаційним факто�

ром. Це свідчить, що неформальні молодіжні

об’єднання є закономірними для сучасного су�

спільства явища, які необхідно вивчати, а їх

членам — сприяти в позитивній самореалізації

та соціалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб�

лема виникнення, діяльності та впливу на фор�

мування особистості молодіжних об’єднань

різного спрямування є досить новою для нау�

ковців. Проте вже є вивченими різні її аспекти. 

Так, вагомий внесок у вивчення діяльності

молодіжних і дитячих об’єднань в Україні внес�

ли А. Булавін, Н. Головатий, В. Головенько,

195

Р
о

зд
іл

Х
«В

ІК
О

В
А

ТА
П

Е
Д

А
ГО

ГІ
Ч

Н
А

 
П

С
И

Х
О

Л
О

ГІ
Я

»

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ТВОРЧИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 
В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Катерина Петровська, аспірантка кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного 

педагогічного університету

УДК 37. 013.42: 371. 83



А. Корнієвський, М. Окаринський, Р. Охрімчук,

В. Прилуцький та ін. Вони досліджували різні

аспекти діяльності цих об’єднань з урахуванням

регіонального компонента.

Історію виникнення, розвитку та діяльності

неформальних молодіжних об’єднань розгляда�

ли М. Малютін, В. Лісовський, Ф. Штибіц,

А. Яковлєв та ін. У роботах І. Башкатова, Т. Его�

рової, А. Запесоцького, І. Звєрєвої, О. Карпен�

ко, С. Косарецької, С. Левікової, В. Лукова,

Д. Ольшанського та ін. вивчалися окремі різно�

види неформальних об’єднань, процеси їх ста�

новлення та взаємодії з соціальними інститутами

та формами суспільної свідомості.

Незважаючи на наявність наукових робіт

з проблеми участі молоді у неформальних моло�

діжних об’єднаннях, у наукових дослідженнях

не знайшла поки що належного висвітлення про�

блема формування суспільно�нормативної моде�

лі поведінки учнівської молоді творчих нефор�

мальних об’єднань. 

Більшість досліджень у царині творчості до�

водять, що в розвитку й формуванні творчої

особистості важливе місце посідає педагог, ви�

хователь, організатор позакласної та виховної

роботи (Ю. Бабанський, В. Краєвський, В. Оні�

щук, В. Полонський, С. Яковлев та ін.). Так,

С. Яковлев вважає, що, зважаючи на специфіч�

ність творчої учнівської молоді неформальних

об’єднань, необхідне використання специфічних

методів педагогічного впливу та розвитку твор�

чих здібностей, а також формування готовності

до виявлення творчості в соціально схвальній

формі [3, с. 12–15].

На підставі аналізу психологічних і педагогіч�

них досліджень можна дійти висновку, що ак�

туальність проблеми пошуку змісту, форм, методів

і соціально�педагогічних умов виховання молоді,

формування суспільно�нормативної поведінки

учнівської молоді у творчих неформальних об’єд�

наннях зумовлена протиріччям між об’єктивними

потребами у науково обґрунтованих нових підхо�

дах до вирішення проблеми та існуючими підхо�

дами до роботи з дезадаптованою молоддю. 

Мета і завдання нашого дослідження — ви�

значити особливості, методичні умови, прин�

ципи, підходи до виховання учнівської молоді

творчих неформальних об’єднань.

Майже всі неформальні об’єднання творчого

спрямування дослідники відносять до просо�

ціальних груп (І. Башкатов, С. Косарецька,

Г. Пономарьова, Н. Побєда та ін.). Однак через те,

що молодь цих об’єднань та їх творча діяльність

перебуває поза увагою основних виховних інсти�

тутів (сім’ї, навчальних закладів, закладів органі�

зації дозвілля молоді тощо), виникає необхідність

у посиленні соціально�педагогічної роботи з чле�

нами цих неформальних об’єднань з метою пре�

венції негативних впливів асоціальних нефор�

мальних об’єднань, що знаходяться поруч із ни�

ми «на вулиці».

Аналіз наукових джерел розглядуваної проб�

лематики (А. Капська, Л. Мардахаєв, А. Мудрик,

А. Панов, П. Шпетенко та ін.) дав підстави виді�

лити такі аспекти, якими представлені сучасні

тенденції роботи з неформальною молоддю: 

1. Перевиховання молоді у спеціальних ви�

правних установах у зв’язку із здійсненими про�

тизаконними діями.

2. Формальний вплив у межах навчально�ви�

ховного процесу освітньої установи без ураху�

вання специфіки розвитку молоді, інтересів,

проведення часу, організації дозвілля (варіанти

неформального впливу: ситуативно�епізодич�

не, емпіричне, випадкове, стихійне). 

3. Піднесення неформальних молодіжних

об’єднань за допомогою елевації (розвиток осо�

бистісних якостей з просоціальною спрямованіс�

тю на базі асоціальних аналогів: на основі жадіб�

ності — ощадливість, агресивності — сміливість

і т.д.) відносин між його членами, переведення

неформального молодіжного об’єднання на рі�

вень самодіяльного об’єднання з колективною

самосвідомістю [1].

4. Прийняття неформальних молодіжних

об’єднань як соціальної даності, груп, які викону�

ють комунікативні, соціалізуючі функції (Р. Гарт�

ман, Г. Деттенборн, І. Ріхард та ін.) [2].

5. Використання потенціалу неформальних

груп з метою вирішення завдань педагогізації

соціального середовища, створення опосередко�

ваних умов розвитку, реабілітації або корекції

певної особистості.

На наш погляд, ідея елевації є утопічною,

оскільки неформальне молодіжне об’єднання —

апріорі закрита для дорослих група (приймають�

ся тільки дорослі, які проповідують ідеологію

об’єднання). У зв’язку з цим дорослі — соціальні

працівники, психологи, педагоги будуть сприй�

матися молоддю як вороги, тим паче, що нині

в країні немає фахівців даного профілю і умов

для подібних зустрічей.

«Позиція прийняття» широко представлена

в західноєвропейській практиці, зокрема в Ні�

меччині. 

У межах комплексної роботи з учасниками

неформальних молодіжних об’єднань реалізу�

ються такі напрямки:

— діяльність соціальних педагогів у школі (пе�

редбачає комплекс профілактичних заходів, кон�

сультації, співпрацю з батьками, персоналом, ко�

ординацію роботи з навколишніми гуманітарними

установами, втручання, коли потрібна зміна за�

конів і правил);

— діяльність «вуличних» соціальних праців�

ників за допомогою спілкування з членами не�
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формальних об’єднань, неформальних зустрічей

у спеціальних центрах, де молода людина�«не�

формал» отримує можливість обґрунтувати свою

життєву позицію, відрефлексувати переживання;

— ініціювання створення груп соціальної

спрямованості, молодіжних соціальних ініціатив,

групи взаємодопомоги та взаємопідтримки;

включення цих груп у систему соціально�педа�

гогічної діяльності установ, мікросоціуму;

— спільна робота з організаторами молодіж�

ного руху з метою переорієнтації асоціальних

груп на просоціальні.

З огляду на викладене стає очевидною пробле�

ма вибору професійної позиції фахівця: вважає

він головним завданням своєї діяльності переорі�

єнтацію неформального молодіжного об’єднання

(як малої групи) на просоціальний шлях або,

усвідомлюючи всю складність (нерідко і немож�

ливість) входження до групи, націлений на персо�

нальну роботу з молодою людиною та допомогу

у психологічно здоровому середовищі, зокрема

освітньої установи, з метою поступової адаптації

в учнівському колективі [3, с. 25–28]. Останнє, на

наш погляд, є найбільш обґрунтованим.

Цікавим для нашого дослідження є сфор�

мульований В. Хорнштайном принцип нової

парадигми соціально�педагогічної роботи з не�

формальною учнівською молоддю у Німеччині.

Так, автор наголошує на тому, що вона повинна

не тільки забезпечувати основні структурні еле�

менти позитивної соціалізації, а й відображати

глибинні інтереси і потреби молоді, створювати

можливості для їхньої реалізації [4, c. 136]. У цьо�

му зв’язку він виділив такі складові, необхідні для

її успішного забезпечення: економічний, пси�

холого�гігієнічний, емоційно�соціальний і ког�

нітивно�інтелектуальний. Поряд з тим, учений

акцентував увагу і на наявність так званого кон!
флікту поколінь, який потрібно в обов’язковому

порядку враховувати при розробленні техноло�

гій роботи з членами саме творчих неформаль�

них молодіжних об’єднань.

На підставі теоретичного аналізу наукових до�

сліджень (Ю. Волков, М. Галагузова, Н. Голова�

тий, В. Павловський та ін.) ми визначили одну

з основних молодіжних проблем. Молодь особ�

ливо гостро переживає обмеженість можливос�

тей у сфері реалізації творчих здібностей. Так,

Г.Єгорова наголошує на тому, що байдужність

і недооцінка значення таланту з боку суспільства

й держави мають серйозні соціальні наслідки,

ведуть до зростання песимістичних і екстре�

містських настроїв у молодіжному середовищі,

негативізму, до заперечення етичної й культур�

ної наступності поколінь [2, с. 105–107]. 

На нашу думку, в роботі з молодіжними не�

формальними об’єднаннями творчого спряму�

вання слід акцентувати увагу на:

— активізації участі молоді в культурному

житті;

— підтримці молодіжних інновацій у сфері

культури та підвищення престижу молодіжної

творчості;

— залученні молоді у розвивальні форми

дозвілля та орієнтацію молодіжної культури на

моральні цінності;

— створенні умов для розвитку молодіжної

субкультури «брейк�дансу», «графіті», «хіп�хоп»

та ін.;

— підвищенні художнього рівня самодіяльної

творчості молодіжних колективів;

— розвитку і зміцненні різнобічних зв’язків

між молодіжними колективами;

— формуванні, збереженні і вдосконаленні

молодіжних культурних традицій, зокрема у про�

веденні молодіжних мистецьких фестивалів; 

— формуванні інноваційних методів взаємодії

органів державної влади, установ освіти, культу�

ри та молодіжної політики, творчих молодіжних

колективів у сфері підтримки та розвитку мо�

лодіжної творчості.

Таким чином, узагальнюючи наведені напря�

ми, можна виокремити такі специфічні прин�

ципи системної роботи з неформальними моло�

діжними об’єднаннями:

— принцип трансформації — як перенесення

соціально�особистісної активності молоді з не�

сприятливої зони розвитку в сприятливу, зокре�

ма з неформального молодіжного об’єднання

в класний, творчий колектив; 

— принцип педагогічної ремісії — як ослаб�

лення емоційних, діяльнісних зв’язків молоді

з членами неформального молодіжного об’єд�

нання — як результат інтеграції в класний, твор�

чий колективи; 

— принцип самореалізації особистості на ос�

нові рефлексії та просоціального самостверджен�

ня — як забезпечення оптимальних умов для за�

доволення молоддю своїх соціальних, духовних

потреб, інтересів; 

— принцип інтегративності — як об’єднання

актуальних ідей і форм роботи з молоддю з ме�

тою переорієнтації їхніх інтересів, спрямова�

ності діяльності; 

— принцип систематичної і сталої співпраці

школи і сім’ї, всіх освітніх та офіційних дозвіл�

лєвих структур з метою сприяння молоді в про�

соціальному розвитку особистості; 

— принцип опосередкованого впливу на мо�

лодь просоціально орієнтованих і референтних

значущих дорослих і колективу;

— принцип побудови життєвих перспектив —

як сприяння молоді у виборі гуманно орієнто�

ваного життєвого шляху.

Важливим напрямком роботи з творчою не�

формальною учнівською молоддю С. Яковлев
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вважає використання творчого потенціалу з ме�

тою вирішення завдань педагогізації соціально�

го середовища, створення опосередкованих

умов розвитку, реабілітації або корекції певної

особистості [3].

Перш ніж розглядати проблему розвитку твор�

чого потенціалу з позицій визначення методич�

них умов, потрібно визначити низку підходів,

які можуть сприяти переорієнтації їх діяльності

на соціально�спрямовану творчу діяльність.

Найбільш продуктивними для нас є: 

— інтегративний підхід, що розглядає творчий

потенціал як інтегративну якість особистості, що

виражає ставлення (позиції, установки, спрямо�

ваності) людини до творчості; визначає потребу

та можливість творчої самореалізації і самороз�

витку; відображає міру можливостей актуалізації

її сил в реальній перетворюючій практиці; надає

систему знань, переконань, на базі яких буду�

ється, регулюється діяльність людини, здатність

швидко змінювати способи дій відповідно до

нових умов діяльності (Л. Зоріна, В. Ільченко,

З. Козловська, А. Єгоренков, І. Яковлєва та ін.).

— синергетичний підхід, що характеризує про�

цес розвитку творчого потенціалу особистості

на підставі нових усвідомлень про «людинозна�

вство» (В. Буданов, І. Добронравова, А. Євто�

дюк, І. Пригожин, Г. Хакен та ін.). 

На підставі аналізу психолого�педагогічної

літератури та беручи до уваги визначені підходи

до процесу розвитку творчого потенціалу, ми ви�

значили такі педагогічні умови розвитку творчого

потенціалу учасників молодіжних неформальних

об’єднань: наявність зразка креативної поведін�

ки; співтворчість; суб’єктна позиція у творчій

діяльності; створення творчої атмосфери. 

Так, зразком для наслідування виступає не�

визначений алгоритм дій і операцій, а передусім

творча спрямованість особистості, її креативна

поведінка. При цьому, на думку С. Яковлева,

важливо, щоб дорослий, який демонструє творче

ставлення до дійсності, був значущим для моло�

дих людей. Виникаючий емоційний контакт між

ними створює умови для продукування учасни�

ками об’єднання оригінальних ідей. Можна го�

ворити про їхню емоційну включеність у твор�

чий процес [3, с. 12–15].

Рядом дослідників (А. Бодалев, В. Кан�Калік,

Ю. Красильников, М. Никандров та ін.) доведе�

но, що становлення творчої особистості, розкрит�

тя її сутнісних сил можливі не інакше як через

співтворчість з талановитою, творчою особис�

тістю. Проблема співтворчості у дослідженнях

цих вчених розробляється переважно в контексті

ідеї співпраці. Проте слід зауважити, що співпра�

ця, виступаючи необхідною умовою співтвор�

чості, не визначає повністю її специфіки, що

пов’язано з особливостями позиції суб’єктів

взаємодії. На нашу думку, саме співтворчість

надає змогу затвердити у спілкуванні керівника

і учасників молодіжного творчого неформально�

го об’єднання таку оптимальну форму їх взає�

модії, як діалог. 

Суть діалогової взаємодії А. Бєлкін убачає

у взаємному збагаченні й особистісному розвит�

ку його учасників. Даний процес може станови�

ти суб’єкт�суб’єктну взаємодію керівника і мо�

лодих людей як партнерів. Молода людина стає

співавтором соціально�культурної діяльності, яку

творчо організує керівник об’єднання. Співтвор�

чість надає учаснику об’єднання право на свій

темп, свій потенціал творчих можливостей і свій

шлях його реалізації [5, с. 111–115]. 

В. Андрєєвим, Е. Глухівською та іншими до�

слідниками виокремлені умови, що надають

змогу реалізувати співтворчі суб’єкт�суб’єктні

відносини в процесі соціально�культурної ді�

яльності. Отже, це: 

— суб’єкт�суб’єктна взаємодія, коли кожен

учасник творчого процесу має право на особисте

рішення. Суб’єкт�суб’єктні відносини стиму�

люють розвиток творчого потенціалу молодих

людей, оскільки характеризуються активністю

сторін; 

— створення і збереження учасниками об’єд�

нання атмосфери творчості;

— стимулювання індивідуального стилю твор�

чої діяльності й самовираження кожного із

суб’єктів дозвілля; 

— постійний розвиток власних творчих мож�

ливостей та педагогічної майстерності. 

Суб’єктна позиція у творчій діяльності сприяє

розвитку здатності до самостійного цілепокла�

дання й мотивації, вміння оперувати освоєними

способами здійснення найпростіших дій у змін�

них умовах, самостійно оцінювати результат

творчої діяльності, виходити за межі заданої си�

туації, варіативно й творчо вирішувати нові зав�

дання. Звідси випливає розвиток таких особистіс�

них якостей учасників творчого неформального

об’єднання, як самостійність, відповідальність,

організованість, ініціативність, творча спрямова�

ність. Ці особистісні якості, у свою чергу, є під�

ґрунтям для формування суспільно�норматив�

ної поведінки.

У зв’язку з вищесказаним особливого значен�

ня набуває створення творчої атмосфери. Врахо�

вуючи багатоплановість поняття «творча атмос�

фера», виділимо деякі найважливіші її складові.

Чимало дослідників відводять вирішальну роль

позиції учасників виховного впливу, їхньому твор�

чому ентузіазму, доброзичливості у створюваній

ними атмосфері свободи думки і самопрояву

(Г. Лабунська, В. Мухіна, Н. Сакуліна, Є. Фль�

оріна, С. Шацький та ін.). У науковій літературі

виділено безліч прийомів для досягнення цього:
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виявляти інтерес до дій молодих людей; визна�

вати і заохочувати безліч варіантів відповідей;

заохочувати почуття передбачення й очікуван�

ня; демонмтрувати іншу точку зору на знайомі

предмети, явища тощо (O. Зотова, А. Ковальо�

ва, Б. Паригін, К. Платонов, О. Лутошин та ін.).

Ми вважаємо, що названі прийоми можуть бути

ефективні і для організації соціально�культур�

ної діяльності учасників творчого неформаль�

ного об’єднання. 

У свою чергу, Г. Цукерман, А. Бєлкін та

І. Харламов встановили, що важливим компо�

нентом творчої атмосфери є організація ситуацій

успіху. Ситуація успіху — це різновид педагогічної

ситуації, яка формує в молодих людей суб’єк�

тивне бажання включитися у творчу діяльність

на рівні своїх можливостей, що забезпечує не�

обхідні умови для цього. Ситуація успіху розви�

ває нестандартне мислення, прагнення до твор�

чого самопрояву, формує в особистості позицію

активного учасника процесу діяльності, суб’єк�

та діяльності [5]. 

Висновки. Отже, можна дійти висновку, що

основний спосіб роботи з творчими неформаль�

ними об’єднаннями, завдяки якому можна про�

тистояти впливу на них асоціальних вуличних

угруповань і який полягає у соціально�педагогіч�

ній діяльності щодо створення соціально�вихов�

ного, творчого середовища, грунтований на ві�

кових потребах молодої людини у спілкуванні,

самоствердженні та самореалізації. Надалі пла�

нується дослідження у напрямку розроблення

педагогічної моделі соціально�виховного сере�

довища.
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У статті розглянуто основоположні засади
гештальт!терапії Ф. Перлза. Висвітлено мету ко!
рекції, позицію психолога, вимоги й очікування від
клієнта, механізми порушення процесу саморегу!
ляції. Окреслено рівні неврозу та основні технічні
прийоми в гештальт!терапії Ф. Перлза. Гештальт!
терапію репрезентовано як фактор морального
розвитку особистості школяра. 

Ключові слова: гештальт�терапія, Ф. Перлз,

корекція, саморегуляція, моральний розвиток,

особистість, школяр.

В статье рассмотрены основные положения
гештальт!терапии Ф. Перлза. Освещены цель кор!
рекции, позиция психолога, требования и ожидания
от клиента, механизмы нарушения процесса само!
регуляции. Очерчены уровни невроза и основные тех!
нические приёмы в гештальт!терапии Ф. Перлза.
Гештальт!терапия представлена как фактор
морального развития личности школьника.

Ключевые слова: гештальт�терапия, Ф. Перлз,

коррекция, саморегуляция, моральное развитие,

личность, школьник.

Basic premises of the geshalt!therapy by F. Pearls are
considered in the article. The aim of correction, position
of psychologists, claims and expectations regarding the
patient and mechanisms of the defects in the process of
self!regulation are also covered. Levels of neurosis and
the main technical methods in the geshaft!therapy by
F. Pearls are outlined too. Geshaft!therapy is represented
as a factor of the moral development of a schoolpupil’
personality.

Key words: geshaft�therapy, F. Pearls, correction,

self�regulation, moral development, personality,

schoolpupil.

Постановка проблеми. В процесі дослідження

морального розвитку дитини необхідно вивчити

сутність і характерні особливості гештальт�те�

рапії як фактора морального розвитку особис�

тості школяра.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Су�

часна психологія досліджує основні положення,

структуру та механізми гештальт�терапії, яка

грунтується на основоположих теоретико�мето�

дологічних засадах: гештальт�психології (М. Верт�

хеймер, В. Келер, К. Коффка, К. Левін), психо�

аналізі (Ф. Александер, Г. Фройд, З. Фройд,

Х. Штаум), гуманістичній й екзистенційній

психології (Л. Бінсвангер, М. Босс, Дж. Буген�

таль, К. Гольдштейн, А. Маслоу, Р. Мей, Ж. Нют�

тен, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл).

Формулювання цілей статті (постановка зав;
дання). Метою дослідження є вивчення ролі ме�

тоду гештальт�терапії в процесі морального роз�

витку особистості школяра.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мо�

ральний розвиток особистості Ф. Перлза віді�

грав важливу роль в його житті і творчості. Спи�

нимось на деяких фактах його біографії. Фріц

(Фредерік Соломон) Перлз (1893–1970) наро�

дився в Берліні в сім’ї комівояжера, який торгу�

вав палестинськими винами. Діти, Фріц та його

двоє сестер, зростали у важких умовах: сварки,

бійки, постійні образи, на жаль, стали в цій сім’ї

повсякденним явищем. Малий Фріц тримався

в напружених сімейних стосунках сміливо, муж�

ньо, настійливо захищаючи справедливість і свою

людську гідність. Мав постійні проблеми з на�

вчанням: у сьомому класі просидів два роки,

а потім був зовсім виключений зі школи. Але все

одно школу закінчив і поставив собі за мету одер�

жати вищу освіту. Медицину вивчав у Фрейбурзь�

кому та Берлінському університетах. У роки

першої світової війни був військовим лікарем.

У 1920 р. став доктором медицини Берлінського

університету. Після приходу нацистів до влади

у 1933 р. він переїхав до Голландії, а потім до Пів�

денної Африки, в Йоханнесбург, де став фунда�

тором Південноафриканського інституту психо�

аналізу. У 1942 р. вийшла його перша книга «Его,

голод і агресія», створена разом із дружиною

Лаурою. У 1946 р. Ф. Перлз емігрував до США

і відкрив приватну практику в Нью�Йорку, на�

магаючись експериментувати, використовуючи

різноманітні психотерапевтичні прийоми.

У 1951 р. у співавторстві з Р. Хефферліном

і П. Гудменом видав книгу «Гештальт�терапія»,

у котрій сформулював початки свого власного

терапевтичного підходу. Були створені Нью�

Йоркський та Клівлендський інститути гештальт�

терапії. У 1969 р. на острові Ванкувер заснував

гештальтобщину й видав праці «Гештальт�те�

рапія в дослівному викладі» та «Всередині і поза

помийним відром». В останній період життя на�

полегливо працював над книгами «Гештальт�
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підход» та «Свідок терапії», котрі були видані в

1973 р.

Гештальт�терапія (від нім. gestalt — образ, фор�

ма, структура та грец. therapeia — лікування) —

метод, створений Ф. Перлзом під впливом ідей

гештальт�психології, екзистенціалізму, психоана�

лізу, який набув широкої популярності. Ф. Перлз

переніс закономірності утворення фігури, вста�

новлені в гештальт�психології у сфері сприй�

няття, в царину мотивації людської поведінки.

Виникнення й задоволення потреб він розглядав

як ритм формування і завершення гештальтів.

Функціонування мотиваційної сфери здійсню�

ється, за Ф.Перлзом, за принципом саморегу�

ляції організму.

Людина перебуває в рівновазі з самою собою

і оточуючим світом. Бути самим собою, здійсню�

вати своє «Я», реалізувати свої потреби, схиль�

ності — це шлях гармонійної здорової особис�

тості. Людина, яка хронічно перешкоджає

задоволенню особистих потреб, відмовляється від

реалізації свого «Я», згодом починає додержува�

тися цінностей, нав’язаних ззовні. І це приводить

до порушення процесу саморегуляції організму.

Згідно з гештальт�терапією, організм розгляда�

ється як єдине ціле, і будь�який аспект поведінки

може бути проявом цілісного буття людини. Лю�

дина є частиною більш широкого поля: орга�

нізм — середовище. У здорової особистості

взаємозв’язок із середовищем є рухливим: ви�

никнення певної потреби вимагає «контакту» із

середовищем і формує гештальт, задоволення

потреби завершує гештальт і вимагає «відходу»

від середовища. У невротичної особистості про�

цеси «контакту» і «відходу» є суттєво перекруче�

ними і не забезпечують адекватного задоволен�

ня потреб.

Загалом теорія гештальт�терапії ґрунтується

на таких положеннях:

— Дитина являє собою цілісну соціобіопси�

хологічну істоту. Будь�який розподіл її на складо�

ві частини, наприклад, психіку і тіло, є штучним. 

— Дитина та її навколишнє середовище ста�

новлять єдиний гештальт, структурне ціле, що

називають полем «організм — навколишнє сере�

довище». Середовище впливає на організм, а ор�

ганізм перетворює навколишнє середовище.

— Поведінка школяра, відповідно до теорії

гештальт�терапії, підпорядковується принципам

формування та руйнації гештальтів. Здоровий

організм функціонує на основі саморегуляції.

Ключова потреба виникає і займає домінантну

позицію в організмі — фігура утворюється із

тла. Далі організм знаходить у зовнішньому се�

редовищі об’єкт, здатний задовольнити цю по�

требу, наприклад, їжу при почутті голоду, іграш�

ку та книгу в процесі гри та читання. Зближення

й адекватна взаємодія з об’єктом (розжовування

і проковтування їжі, отримання іграшки, книги,

підручника) приводить до задоволення потреби —

гештальт завершується і руйнується.

— Контакт — базове поняття гештальт�те�

рапії. Організм не може існувати в безповітря�

ному просторі, так само як і в просторі, позбав�

леному води, рослин і живих істот. Дитина не

може розвиватися без середовища інших людей.

Усі основні потреби можуть задовольнятися лише

в контакті із навколишнім середовищем. Місце,

у якому організм зустрічається із навколишнім

середовищем, у гештальт�терапії називають ме�

жею контакту. Наскільки дитина здатна задоволь�

няти свої потреби, залежить від того, наскільки

гнучко вона може регулювати контактну межу.

— Усвідомлення — поінформованість про те,

що відбувається всередині організму та в його

навколишньому середовищі. Усвідомлення нето�

тожне інтелектуальному знанню про себе і оточу�

ючий світ. Воно містить переживання сприйняття

як стимулів зовнішнього світу, так і внутрішніх

процесів організму — відчуттів, емоцій, а також

розумову діяльність — ідеї, образи, спогади і пе�

редбачення, тобто охоплює багато рівнів. Саме

усвідомлення подає реальну інформацію про

потреби організму дитини і про навколишнє се�

редовище. Головна мета практики гештальт�те�

рапії — це розширення усвідомлення школяра. 

— Тут і тепер — принцип, який означає, що

актуальне для організму школяра завжди відбу�

вається в сьогоденні, будь то сприйняття, почут�

тя, дії, думки, фантазії про минуле чи майбутнє,

усі вони перебувають у теперішньому часі.

— Відповідальність — здатність відповідати за

те, що відбувається і вправно контролювати свої

реакції. Реальна відповідальність пов’язана

з усвідомленням. Чим більше дитина усвідомлює

реальність, тим більше вона здатна відповідати

за своє життя — за свої бажання, дії, говорячи

словами Ф. Перлза — спиратися на себе.

Головна мета гештальт�терапії — досягнення

школярем більш повного усвідомлення себе: своїх

почуттів, потреб, бажань, тілесних процесів, своєї

розумової діяльності, а також, наскільки мож�

ливо, повного усвідомлення оточуючого світу,

насамперед світу міжособистісних відносин.

Гештальт�терапія не прагне до негайної зміни

поведінки та швидкого усунення її симптомів

і детермінант. 

До основних понять гештальт�терапії належать

фігури і тло, усвідомлення і зосередження на сьо�

годенні, полярності, захисні функції і зрілість.

I. Відношення фігури і тла. Під час саморегуля�

ції здорова дитина із усієї значної кількості інфор�

мації вибирає ту, котра для неї в цей момент є най�

більш важливою і значущою. Це фігура. Інша

інформація тимчасово відсувається на задній план.

Це тло. Нерідко фігура і тло міняються місцями.
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Відношення між фігурою і тлом — одне з по�

нять гештальт�психології. У її розумінні фігура

виступає як домінантна потреба, а ритмічна змі�

на фігур і тла лежить в основі саморегуляції ор�

ганізму школяра. Як фігуру (гештальт) можуть

створити побут, бажання, почуття чи думки, що

в цей момент переважають над іншими бажан�

нями, почуттями і думками. Як тільки потреба

задовольняється, гештальт завершується, втра�

чає свою значущість і переміщується на задній

план, поступається місцем новому гештальту.

Іноді потребу задовольнити неможливо. У тако�

му разі гештальт залишається незавершеним,

а тому не може бути відреагованим і не може по�

ступитися місцем іншому. Така невідреагована

потреба є, за Ф. Перлзом, причиною багатьох не�

завершених проблем, що через деякий час по�

чинають впливати на важливі психічні процеси

школяра, важливі в ході морального розвитку

його особистості.

II. Усвідомлення і зосередження на сьогоденні.
Основною умовою, необхідною для того, щоб

сформувати і завершити гештальт, є здатність ди�

тини усвідомлювати себе і свою домінантну

потребу в цей момент. Усвідомлення і зосередже�

ність на потребі є важливим принципом у геш�

тальт�терапії, що має назву «тут і тепер».

III. Контакт супроводиться формуванням геш!
тальту, відхід — його завершенням. Рушійною

силою цього ритму (контакт�відхід) Ф. Перлз вва�

жав ієрархію потреб. Для задоволення своїх по�

треб школярі постійно повинні бути в контакті

із зонами свого внутрішнього та зовнішнього

світу. Вони відповідають на свої зовнішні потре�

би, коли купують хліб, розв’язують задачі, надяга�

ють верхній одяг, відчуваючи холод чи знімаючи

його у теплій кімнаті. Саморегуляція організму

залежить від ступеня усвідомлення сьогодення

і від здатності жити в повну силу «тут і тепер».

IV. Захисні функції. Ними є інтроекція, про�

екція, ретрофлексія, дефлексія і злиття.

V. Зрілість — здатність перейти від опори на

середовище і від регулювання середовищем до

опори на себе та саморегуляцію.

Ф. Перлз розглядав особистісний ріст як

процес розширення зон самоусвідомлення, що

сприяє саморегуляції та координує рівновагу

між внутрішнім світом і середовищем. Він

виділяв три зони усвідомлення:
1. Внутрішню — явища і процеси, що відбу�

ваються в нашому організмі.

2. Зовнішню — зовнішні події, що відбива�

ються свідомістю.

3. Середню — фантазії, вірування, відносини.

Під час неврозу переважає тенденція до зосе�

редження на середній зоні як результат виклю�

чення зі свідомості двох перших. Така зайва

схильність до фантазування, інтерпретації пору�

шує природний ритм процесу свідомості, змушує

школяра зосереджуватися на минулому і май�

бутньому на шкоду сьогоденню, позаяк завер�

шити гештальт (задовольнити потреби) можна

тільки в момент «тут і зараз». 

На думку Ф. Перлза, психічні порушення у ді�

тей зумовлені тим, що їхня особистість становить

єдиного цілого, тобто гештальта. Здебільшого

стрес школярів виникає як наслідок неусвідомле�

них конфліктів, котрі заважають їм входити в кон�

такт із деякими власними почуттями і думками.

Гештальт�терапія прагне спонукати школяра

переживати власні фантазії, усвідомлювати влас�

ні емоції, контролювати інтонації голосу, рух рук

і очей і зрозуміти, що колись ігнорувалися ним

фізичні відчуття для того, щоб він знову зміг по�

новити зв’язок між усіма своїми різноманітни�

ми аспектами, і внаслідок цього особистість бу�

ла спроможна досягти повного усвідомлення

особистісного «Я». В основі всіх порушень ле�

жать обмеження здатності школяра до підтриман�

ня оптимальної рівноваги із середовищем, пору�

шення процесу саморегуляції, ключового в ході

морального розвитку особистості школяра.

У гештальт�теорії розрізняють п’ять механізмів
порушення процесу саморегуляції: 1) інтроекцію;

2) проекцію; 3) ретрофлексію; 4) дефлексію;

5) конфлуенцію.

При інтроекції школяр засвоює почуття, по�

гляди, переконання, оцінки, норми, зразки по�

ведінки інших людей, що, вступаючи в протиріч�

чя з власним досвідом, не асимілюються його

особистістю. Цей неасимільований досвід — інт�

роект — є далекою для дитини частиною її осо�

бистості. Найбільш ранніми інтроектами є бать�

ківські повчання, що засвоюються дитиною без

критичного осмислення. Згодом стає важко роз�

різнити інтроекти і свої особисті переконання.

Проекція — пряма протилежність інтроекції.

При проекції школяр відчужує властиві йому

якості, бо вони не відповідають його «Я�концеп�

ції». Діри, що утворяться внаслідок проекції, за�

повнюються інтроектами. «Він робить іншим

те, у чому сам їх постійно звинувачує».

Ретрофлексія — поворот до себе — спосте�

рігається в тих випадках, коли які�небудь потре�

би школяра не можуть бути задоволені через їхнє

блокування соціальним середовищем, і тоді енер�

гія, призначена для маніпулювання в зовнішньо�

му середовищі, спрямовується на самого себе.

Такими незадоволеними потребами або незавер�

шеними гештальтами часто є агресивні почуття.

Ретрофлексія при цьому виявляється в м’язових

затисках. Первісний конфлікт між «Я» та іншими

перетворюється у внутріособистісний конфлікт.

Показниками ретрофлексії є використання в мові

зворотних займенників і часток. Наприклад:

«Я повинен змусити себе зробити це».
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Дефлексія — відхилення від реального кон�

такту. Школяр, для якого характерна дефлексія,

уникає безпосереднього контакту з іншими

людьми, проблемами і ситуаціями. Дефлексія

виражається у формі балакучості, ритуальності,

умовності поведінки, тенденції «згладжування»

конфліктних ситуацій.

Конфлуенція (або злиття) виражається в усу�

ненні меж між «Я» й оточенням. Такі школярі

важко відрізняють свої думки, почуття і бажан�

ня від чужих. Для дітей з конфлуенцією харак�

терним при описі власної поведінки є вживання

займенника «ми» замість «я». Конфлуенція являє

собою захисні механізми, звертаючись до яких,

школяр відмовляється від свого справжнього «Я».

Унаслідок дій перерахованих механізмів пору�

шується цілісність особистості, що виявляється

розчленованою на окремі частини. Такими

фрагментами часто виступають дихотомії: чоло!
віче — жіноче, активне — пасивне, залежність —
відчуженість, раціональність — емоційність [1].

Поняття «незакінчена справа» є одним із цент�

ральних у гештальт�корекції. «Незакінчена спра�

ва» означає, що невідреаговані емоції пере�

шкоджають процесові актуального усвідомлення.

Ф. Перлз вважав, що образа є найгіршим видом

незавершеної справи, що досить часто трапляєть�

ся і порушує автентичність комунікації. Довер�

шити незавершене, звільнитися від емоційних

затримок — один з істотних моментів у геш�

тальт�корекції.

Іншим важливим терміном є «запобігання» —
поняття, за допомогою якого відбиваються особ�

ливості поведінки школяра, пов’язані зі спосо�

бами запобігання визнанню і прийняття всього

того, що супроводиться неприємними пережи�

ваннями щодо незавершеної справи. Гештальт�

терапія заохочує вираження затриманих почут�

тів, конфронтацію з ними і переопрацювалення

їх, досягаючи тим самим особистісної інтегра�

ції. У процесі гештальт�корекції на шляху до

розкриття своєї індивідуальності школяр про�

ходить через п’ять рівнів, які Ф. Перлз називає

рівнями неврозу.
Перший рівень — рівень фальшивих відносин,

ігор і ролей. Це шар фальшивої рольової поведін�

ки, звичних стереотипів та ролей. Невротична

особистість відмовляється від реалізації свого

«Я» і живе відповідно до очікувань інших людей.

Унаслідок цього особисті цілі і потреби школя�

ра залишаються незадоволеними. Дитина відчу�

ває фрустрацію, розчарування і безглуздість

свого існування.

Другий рівень — фобічний — пов’язаний з усві�

домленням своєї фальшивої поведінки і маніпу�

ляцій. Але коли школяр уявляє собі, які наслідки

можуть виникнути, якщо він почне поводитися

щиро, його охоплює почуття страху. У таких

надзвичайно важких ситуаціях школяр боїться

бути тим, ким є. Боїться, що суспільство піддасть

його остракізмові. І дитина прагне уникати зіт�

кнення зі своїми хворобливими переживаннями.

Третій рівень — рівень глухого кута і розпачу.
Він характеризується тим, що школяр не знає, що

робити, куди рухатися. Він переживає втрату

підтримки ззовні, але не готовий і не хоче вико�

ристовувати свої власні ресурси, знайти внут�

рішню точку опори. Унаслідок цього дитина

дотримується статусу�кво, боячись пройти через

глухий кут. Це моменти, пов’язані з переживан�

ням своєї власної безпорадності.

Четвертий рівень — імплозія, це стан внутріш�

нього сум’яття, розпачу, відрази до самого себе,

зумовлений повним усвідомленням того, як

школяр обмежив і пригнітив себе. На цьому

рівні він може відчувати страх смерті. Ці момен�

ти пов’язані із залученням величезної кількості

енергії і зіткненням протилежних сил в глибинах

людської свідомості. Унаслідок цього високий

тиск, що загрожує здоров’ю дитини, намагається

знищити її. Вона в сльозах розпачу зустрічає свою

рішучість прийняти ситуацію і впоратися з нею.

Це шар наближення до свого справжнього «Я».

П’ятий рівень — експлозія, вибух. Школяр

уникає всього несправедливого, підробного, по�

чинає жити і діяти згідно зі своїм справжнім «Я».

Досягнення цього рівня означає формування

автентичної особистості, що породжує здатність

до переживання і вираження своїх емоцій. От�

же, гештальт�корекція — це підхід, спрямова�

ний на звільнення і самостійність особистості.

Мета корекції. Метою гештальт�корекції

є зняття блокувань, пробудження потенційно на�

явних у школяра значних природних ресурсів,

що сприяють його особистісному зростання,

досягненню цінності та зрілості, повній інтег�

рації особистості дитини.

Головна мета — допомога школяреві в цілко�

витій реалізації його потенціалу. Ця мета міс�

тить у собі кілька допоміжних: 1) забезпечення

повноцінної роботи актуального самоусвідом�

лювання; 2) зміщення локусу контролю всере�

дину; 3) заохочення незалежності і самодостат�

ності; 4) виявлення психологічних блоків, котрі

перешкоджають зростанню, усунення їх.

Позиція психолога. У гештальт�корекції психо�

лог розглядається як каталізатор, помічник, спів�

творець, інтегрований в єдине ціле гештальт�

особистості школяра. Психолог намагається

уникати безпосереднього втручання в особисті

почуття школяра і полегшити вираження цих

почуттів.

Головна мета взаємодії зі школярем — активі�

зація внутрішніх особистісних резервів школя�

ра, вивільнення яких веде до особистісного

зростання.
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Вимоги й очікування від школяра. У гештальт�

корекції школяреві відводиться активна роль,

що передбачає право на власні інтерпретації по�

зицій, на усвідомлення схем своєї поведінки

і життєдіяльності. Передбачається, що школяр

повинен переключитися з раціоналізування на

переживання. Причому вербалізація почуттів не

настільки важлива, наскільки важливі бажання

дитини, її готовність прийняти сам процес ак�

туального переживання, в якому вона буде

насправді випробовувати почуття і говорити від

їх імені, а не просто повідомляти про них [1].

Психотехнікам у гештальт�корекції надається

дуже велике значення. Вони називаються іграми

й експериментами. Широку популярність геш�

тальт�корекція одержала багато в чому завдяки

цим іграм, цікавим і впливовим.

1. Експериментальний (дисоційований) діалог.
Це діалог між різноманітними поглядами, що

репрезентують власну особистість. Коли у шко�

ляра спостерігається фрагментація власної осо�

бистості, психолог пропонує експеримент: про�

вести діалог між значущими фрагментами

особистості. Наприклад, між агресивним і па�

сивним початком, між тим, що здійснює напад,

і тим, що захищається. Це може бути діалог

і з власним почуттям (наприклад, з почуттям

страху), а також з окремими частинами тіла або

з уявною (значущою для школяра) людиною. 

Техніка гри така: напроти стільця, що займає

школяр («гарячий стілець») розташовується по�

рожній стілець, на який «саджають» уявного

співрозмовника. Дитина по черзі змінює стільці,

програючи діалог, ототожнюючи себе з різними

фрагментами своєї особистості і виступаючи то

з позиції жертви, то з позиції агресора, і по черзі

подаючи репліки з боку однієї, потім іншої пси�

хологічної позиції.

2. «Великий пес» і «Маленьке щеня». Пошире�

ним прийомом є використання двох ігрових

позицій: «Великий пес» і «Маленьке щеня». «Ве�

ликий пес» уособлює обов’язки, вимоги, оцінки.

«Маленьке щеня» уособлює пасивно�захисні

установки, залучає хитрощі, відмовки, виправ�

дання, що пояснюють невиконання своїх

обов’язків. Між цими позиціями відбувається

боротьба за владу і повний контроль над осо�

бистістю.

«Великий пес» намагається натиснути погро�

зою покарання або пророкуванням негативних

наслідків поведінки, що не відповідає вимогам.

«Маленьке щеня» не вступає в пряму боротьбу,

а використовує хитрощі — йому невластива аг�

ресивність. Фрагменти діалогу між цими части�

нами особистості виникають іноді у свідомості

школяра в різних ситуаціях повсякденного жит�

тя, коли, наприклад, він намагається змусити

себе зробити щось і водночас маніпулює різни�

ми відмовками і самовиправданнями. За допо�

могою систематизованого і широго діалогу під

час вправи школяр може більш повно усвідоми�

ти марні маніпуляції, котрі безупинно здійсню�

ються над власною особистістю, стати більш

щирим і здатним значно ефективніше керувати

собою. Техніка має виражений енергетичний

потенціал, підсилює мотивацію школяра до

більш адекватної поведінки, моральної й відпо�

відальної [1].

Висновки. Під час психокорекційної роботи

гештальт�терапія стає важливим фактором мо�

рального розвитку особистості школяра.
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У статті розкривається значення й законо!
мірності екологічної освіти молодших школярів на
сучасному етапі; аналізується проблема форму!
вання екологічної свідомості в процесі навчання;
описані деякі форми та методи, які доцільно за!
стосовувати з цією метою.

Ключові слова: екологічна освіта, екологічна

свідомість, емпатія, екологічне ставлення. 

В статтье розкривается сущность и значение
экологического образования младших школьников
на современном этапе; анализируется проблема
формирования экологического сознания; характи!
ризируются некоторые формы и методы, кото!
рые можно использовать с єтой целью.

Ключевые слова: экологическое образование,

экологическое сознание, эмпатия, экологичес�

кое отношение.

The article reveals the importance of environmental
education and patterns of younger pupils at the present
stage, analyzed the problem of environmental aware!
ness in the learning process, are some forms and meth!
ods must be used for this purpose.

Key words: environmental education, environ�

mental awareness, empathy, environmental attitude.

Постановка проблеми. Актуальним на сучас�

ному етапі розвитку суспільства є екологічне

навчання і виховання нового покоління як одна

з обов’язкових умов оптимізації взаємодії су�

спільства і природи. Екологічна освіта є творчим

процесом, безпосередньо пов’язаним із розвит�

ком, самовираженням й самоутвердженням

особистості. 

Тільки в разі, якщо господарська діяльність

людей відповідатиме об’єктивним вимогам еко�

логічної науки, а не навпаки, зміна природи лю�

диною стане способом її збереження, тому важ�

ливо розпочинати формування екологічного

мислення з раннього дитинства. 

Аналіз останніх досліджень. Актуалізовані

проблеми екологічної освіти сьогодні зосереджені

навколо таких аспектів: принципи організації

екологічної освіти (С. В. Алексєєв, О. М. Захлєб�

ний, М. М. Кондратьев, С. Г. Лебідь, І. Т. Суравє�

гіна, В. В. Червонецький та ін.); мета, завдання

і зміст екологічної освіти та виховання учнів, спо�

соби їх репрезентації у традиційних навчальних

дисциплінах та методиці викладання (О. Г. Ар�

темчук, Я. І. Габєв, С. Н. Глазачов, Н. С. Дєжніко�

ва, Г. В. Ковальчук, Т. В. Кучер, Н. В. Лисенко,

В. Р. Маслова, Б. А. Навроцький, С. Є. Петров,

Л. П. Салєєва, В. П. Фомін та ін.); зміст курсу

екології у школі як самостійного навчального

предмета (С. В. Анісімова, Г. О. Білявський,

А. С. Волкова, З. Є. Запорожан, І. М. Костицька,

К. В. Корсак, Є. А. Криксунов, В. П. Кучерявий,

Н. В. Левчук, І. С. Матрусов, О. М. Микитюк,

Н. Ф. Міщенко, Л. П. Молодова, Н. Н. Падун,

Є. Д. Писарчук. Г. П. Пустовіт, Л. В. Шаповал,

Н. Ф. Яришева та ін.) тощо [2; 3; 4; 5]. 

Про успішність формування екологічної сві�

домості говорять фахівці, які вивчають проблеми

формування екологічної свідомості у молодшому

шкільному віці, а саме: С. Д. Дерябо, В. А. Яс�

він, Т. В. Потапова, І. В. Цвєткова, І. Д. Зверєв,

Р. Г. Баришнікова, С. М. Ніколаєва, О. В. Хух�

лаєва та інші [6; 7; 9]. 

Метою цієї статті є обговорення низки теоре�

тичних і методичних проблем, пов’язаних із

підвищенням ефективності екологічної освіти

у молодшому шкільному віці. 

Що стосується взаємовідносин із довкіллям,

то, як зазначає О.О.Бодальов, у молодшому

шкільному віці світ природи починає відіграва�

ти дедалі значимішу роль у психічному житті

дитини. Ставлення до природи у цьому віці стає

більш інтенсивним. Так, якщо серед малюнків

семирічних дітей на вільну тему природні пей�

зажі та зображення тварин представлені у 25%

малюнків, то у 8–9 років їх кількість збільшується

до 41% [1]. Л. Гуляницька у своєму дослідженні

показала, що ставлення до природи у молодшо�

му шкільному віці ще не має достатньої широти,

усвідомлення, узагальнення. Наприклад, діти

цього віку у зміст поняття «природа» включають

насамперед, живу природу, передусім це росли�

ни (78% опитаних) і, значно меншою мірою,

тварини (43%, причому 80% з них — це домашні

тварини), а вже потім — неживу природу: землю

(35%), хмари (25%), дощ (22%), воду (15%), небо

(13%) і т. ін. Це можна пояснити тим, що поняття

«природа» у молодших школярів формувалося

значною мірою на побутовому рівні [8]. 

205

Р
о

зд
іл

Х
«В

ІК
О

В
А

ТА
П

Е
Д

А
ГО

ГІ
Ч

Н
А

 
П

С
И

Х
О

Л
О

ГІ
Я

»

ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКО�
ЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Вікторія Назарук, асистент кафедри психології Кременецького обласного 

гуманітарно�педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка 

УДК 316.6�591.5



Разом із тим рівень узагальненості поняття

«природа» у молодших школярів, безумовно, сут�

тєво переважає цей показник у дошкільників,

оскільки саме у молодших школярів відбувається

стрімкий розвиток процесу мислення та його

перехід від наочно�образного до словесно�логіч�

ного, схематизованого. Отже, замість конкретних

уявлень, що мають наочну основу, у молодших

школярів починають формуватися поняття,

змістом яких є не зовнішні, конкретно�наочні

ознаки предметів та їх відношення, а внутрішні,

найбільш суттєві властивості предметів та явищ

і співвідношення між ними [2]. З огляду на це,

в екологічній освіті молодших школярів можна

використовувати більш складні поняття — такі,

як «харчовий ланцюг», «харчова піраміда», та

пояснювати роль людини у процесах, що відбу�

ваються в довкіллі.

У молодшому шкільному віці також відбува�

ються суттєві зміни у сприйманні навколишньо�

го середовища, якщо їх порівнювати із дошкіль�

ним віком. Саме у молодшому шкільному віці

починає стрімко формуватися поведінковий

компонент екологічного ставлення до довкілля.

Так, у молодшому шкільному віці виникає ба�

жання та можливість самому доглядати тварин,

вирощувати рослини, створювати комфорт і за�

тишок навколо себе. Але потрібно враховувати

можливості дитини, пропонуючи їй догляд за

невибагливими тваринами та рослинами, тобто

такими, що не потребують занадто складних

технологічних прийомів догляду. Це, наприклад,

такі тварини, як морські свинки, ховрахи, чере�

пашки. Серед рослин не потребують складного

догляду кактуси, алое, каланхое [2; 7]. Недостат�

ня технологічна озброєність, як зазначає В. А. Яс�

він, зумовлює низький рівень діяльнісного

підходу до природи серед молодших школярів,

тобто позитивне ставлення до довкілля виража�

ється більше у бездіяльності, аніж у діяльності

дитини: «Не будемо смітити, ламати, рвати, руй�

нувати тощо» [9]. Отже, психологам і педагогам

варто використовувати можливості зони най�

ближчого розвитку молодшого школяра і разом

із ним виконувати більш складні еколого�орієн�

товані дії. Наприклад, доглядати за пришкільни�

ми ділянками, вести спостереження у довкіллі,

аналізувати зміни, що відбуваються у ньому, та

міркувати про те, як зберегти це довкілля, як

зробити його кращим.

Високий пізнавальний інтерес у молодшому

шкільному віці до світу природи, а також спос�

тережливість можуть бути використані для роз�

ширення екологічної ерудиції. Для формування

когнітивного компонента екологічного став�

лення використовується література з яскравими

фото та малюнками тварин і рослин, екскурсії

на природу, до природничого музею чи до зо�

опарку, де кваліфікований працівник розповість

багато цікавого про тварин та їх охорону. 

М. М. Мамедов пише про такі завдання еко�

логічної освіти у молодшій школі: 

— формування основних уявлень про взаємо�

зв’язки людини і природи;

— освоєння моральних імперативів стосовно

природи;

— отримання початкового досвіду захисту

природного середовища.

Також цей автор зазначає, що на рівні почат�

кової школи варто домагатися становлення еко�

логічної культури як культури розумного спо�

живання, здорового способу життя і реальної

екологічної діяльності. Для цього у школярів по�

трібно формувати розуміння небезпеки втрати

природним середовищем тих якостей, що ви�

значають його придатність до забезпечення життя

(наприклад, вода у річці, яку забруднюють, стає

непридатною для вживання, повітрям, де пере�

важає смог, неможливо дихати і т. ін. [4].

Як вже зазначалося, у побудові системи без�

перервної екологічної освіти потрібно, передусім,

враховувати наявну провідну діяльність. Отже,

якщо у дошкільному віці провідною діяльністю

є гра, то в молодшому шкільному віці провідним

стає учіння. Але, безумовно, процес переходу від

одного виду діяльності до іншого не відбуваєть�

ся водночасся, тим більше, що сьогодні діти по�

чинають вчитися з 6, а не з 7 років, як це було

раніше. Перехідною формою від рольової гри до

учіння можна вважати дидактичну гру, що може

бути як сюжетною, так і предметною і змагаль�

ною. У результаті застосування дидактичної

гри, учні отримують нові знання. На відміну від

постановки навчального завдання, як це відбу�

вається на уроці, у дидактичній грі воно вини�

кає як ігрове завдання, і її ставить перед собою

сама дитина. Разом із тим засоби вирішення цьо�

го завдання є навчальними. Наприклад, під час

проведення уроку з природознавства, що відбу�

вається серед природи, учням пропонується на�

ступна гра, яку ми назвали «Живе і неживе». Во�

на полягає в тому, щоб навчити дітей розрізняти

елементи живої та неживої природи. Перед цією

грою, на попередньому уроці діти вивчають озна�

ки живої та неживої природи. За успішне вико�

нання умов цієї гри учасник отримує емблеми

живої та неживої природи. Завдання, яке учні

ставлять перед собою, — це пограти у шукачів.

Ігровий мотив — виокремити якомога більше

елементів живої чи неживої природи на визна�

ченій учителем території. Ця екологічна гра ха�

рактеризується тим, що форми її активності

визначаються педагогом та надаються дітям

у вигляді правил. Перед початком гри вчитель

поділяє дітей на дві групи. Кожна з груп займає

певну частину ігрової території. Кожна група на
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своїй частині території має визначити якомога

більше елементів живої або неживої природи.

Причому, одна із груп знаходить на своїй тери�

торії тільки елементи неживої природи — це

грунт (різні його види), каміння, річка чи озеро,

а інша — тільки елементи живої — це дерево,

трава, квіти, комахи, птахи. 

Гра відбувається у два етапи. На першому ета�

пі кожна група учнів на своїй території знахо�

дить та відзначає потрібні їй елементи природи.

На другому етапі групи міняються територіями

і шукають на території суперника ті елементи

(живої або неживої) природи, що могла пропус�

тити, не знайти та не відмітити попередня гру�

па. Виграє той, хто знаходить такі пропущені

елементи.

Важливо зауважити, що як під час гри, так

і після неї може відбуватися зрушення ігрових

мотивів на пізнавальні. Так, після гри школярі

починають більше цікавитися питаннями існу�

вання та розвитку природи, звертатися до вчи�

теля з певними питаннями та шукати на них

відповіді у книгах. Таким чином, ігрове завдан�

ня у них трансформується в навчальне. Інтерес

учнів до пізнавального змісту гри, що стосуєть�

ся природи та її особливостей, починає перева�

жати над інтересом до самої гри. Діти вже не об�

межуються знаннями, отриманими у грі, вони

чекають наступного уроку, де зможуть дізнатися

ще щось нове про природу, що їх оточує. У свою

чергу, накопичені знання систематизуються та

приводять до перебудови діяльності молодших

школярів. Ця діяльність вже здійснюється на

підставі не тільки ігрових мотивів, але й навчаль�

но�пізнавальних інтересів, що виникли й роз�

винулись у процесі гри. Д. Б. Ельконін пише

про це так: «Центральним елементом дидактич�

ної гри є протиріччя між ігровими мотивами та

неігровими способами діяльності… У результаті

зазнає змін уся діяльність загалом. Те, що слугу�

вало лише умовою гри та другорядним елемен�

том діяльності, набуває для дитини більш зміс�

товного значення, яке дедалі більше й більше не

залежить від гри» [1; 3; 5]. 

Таким чином, у результаті застосування ди�

дактичних ігор в екологічній освіті в учнів від�

бувається формування когнітивного компонен�

та ставлення до довкілля. Наприклад, під час

вивчення природознавства, перебуваючи у лісі

або у парку, можна запропонувати учням вправи

на сортування, які покликані спонукати учнів до

пізнання природного середовища, а у подаль�

шому — і до його захисту. Отже, учням пропону�

ються такі завдання.

Зберіть п’ять різних листків. Посортуйте їх:
1. За розміром — від найменшого до найбіль�

шого. Чи можете ви знайти ще менший (більший)

листочок?

2. За типом. Скільки типів листя? Який тип

найпоширеніший? Чого тут більше — листя з де�

рев, кущів чи трави?

3. За кольором.

4. За ознаками: волохате, гладеньке, зубчас�

те, гострокінцеве.

Після заняття у довкіллі школярі продовжу�

ють обговорювати його на заняттях у класі, де

пропонуються такі питання та завдання. 

Для чого служить листя?
У який спосіб рослини розкидають своє насіння

і витримують зиму?
Виберіть найбільш цікаві листки і обговоріть

їх докладніше.
Намалюйте листя, яке ви знайшли у лісі.
Подібні заняття роблять природу більш зро�

зумілою та ближчою для школяра, спонукають

його думати про довкілля та дбали про нього. Ад�

же ми схильні піклуватися, насамперед, про те

і про тих, кого ми знаємо, а отже, розуміємо їх

проблеми. Разом із тим, екологічне виховання

молодших школярів можуть знівелювати сімейні

традиції та ставлення батьків цих дітей до при�

роди, оскільки батьки користуються серед них

великим авторитетом і слугують взірцем для на�

слідування. Як зазначає В. А. Ясвін, у молодшо�

му шкільному віці може відбуватися дисбаланс

двох факторів, які зумовлюють характер став�

лення до природи: з одного боку, це потреба ди�

тини у психологічній близькості зі світом при�

роди, у пізнанні цього світу, у непрагматичній

взаємодії із нею, а з іншого боку — прагматизм,

який можуть транслювати дорослі, зокрема

батьки, і який віддаляє світ природи від дитини.

Наприклад, дорослі, особливо сільські жителі,

можуть ставитися до природи насамперед як до

джерела прибутку: ліс потрібен, щоб брати дро�

ва та деревину; на луках росте трава для тварин;

у річці або в озері вони дозволяють собі ловити

рибу браконьєрським способом і т. ін. Цей дис�

баланс негативно позначається на формуванні

екологічної свідомості, а також призводить до

низки негативних явищ на більш пізніх стадіях

онтогенезу, особливо у старшому підлітково�

му віці [9]. 

Наразі ми маємо іншу точку зору на факт праг�

матичного ставлення до природи. Адже людина,

котра ставиться до середовища свого існування

прагматично, не буде його руйнувати, оскільки

це вдарить безпосередньо по її потребам. Прак�

тичний господар знає: якщо знищити луки, які

дають корм для домашніх тварин, то це завдасть

значної шкоди домашньому господарству, якщо

знищити ліс, то це може призвести до руйнуван�

ня самого середовища життєзабезпечення певної

громади. Більш того, непрагматичне ставлення

до природи може слабкіше впливати на мотива�

цію природоохоронної діяльності, оскільки воно
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не буде спонукатися такими базовими потреба�

ми, як потреба в їжі, воді та кисні. Прагматичний

підхід, на наш погляд, є таким, що спрямований

на збереження довкілля та на його розвиток,

тобто — на конструктив. І лише позиція за�

войовника, позиція людини, яка тимчасово пе�

ребуває на певній території, може бути деструк�

тивною — загарбницькою та руйнівною. Таке

ставлення до довкілля ми б назвали не прагма�

тичним, а руйнівним і безвідповідальним, тобто —

деструктивним. І тут завданням екологічної

освіти буде формування в особистості поняття

про цілісність світу: руйнування екосистеми в од�

ній його частині може спричинити ефект «до�

міно», тобто потягти за собою негативні зміни

на значних територіях, або ж навіть — на всій

планеті. Отже, прагматичне ставлення до довкіл�

ля у молодших школярів (як і в інших вікових

категорій) варто, на наш погляд, використову�

вати для формування екозберігальної та екороз�

вивальної поведінки.

Загальною ж тенденцією розвитку екологічної

свідомості молодших школярів та формування

їхньої екологічної поведінки є наступне: у мо�

лодшому шкільному віці здійснюється перехід

від споглядання довкілля до перетворювальної

діяльності у цьому довкіллі. Означений процес

супроводиться накопиченням досвіду спілкуван�

ня з природою у супроводі дорослих: батьків,

вихователів, учителів.

У період молодшого школярства дитина роз�

ширює своє пізнання про світ та, за участі до�

рослого і на підставі певних уявлень, починає

будувати свої стосунки із цим світом, а відтак,

головною метою екологічної освіти у дошкільних

закладах, що передають естафету екологічного

виховання та навчання молодшій школі, є фор�

мування поняття про взаємозв’язок, взаємодію,

взаємозалежність людини і довкілля, а також

набуття певного досвіду практичної діяльності

з охорони та розвитку довкілля. 

Когнітивний компонент ставлення до дов�

кілля у молодшому шкільному віці являє собою

початкові знання про закони існування приро�

ди та про важливість взаємодії людини і довкіл�

ля. Це пізнання формується передусім на уроках

природничого циклу, а також на екскурсіях та

під час безпосередньої екологічної діяльності,

яку організовують дорослі.

Емотивний компонент у молодшому шкільно�

му віці може розвиватися завдяки творчій діяль�

ності — малюванню, фотографуванню, а також

створенню цікавих оповідань про природу. Роз�

виваючи емотивний компонент, ми поглиб�

люємо особистісне ставлення до елементів

довкілля.

Мотиваційний компонент позитивного став�

лення до навколишнього середовища у молод�

шому шкільному можна формувати, спираю�

чись як на прагматичний підхід до довкілля, яке

є джерелом нашого існування, так і на естетич�

ний: красиве довкілля дарує нам насолоду. 

Поведінковий компонент ставлення до дов�

кілля у молодшому шкільному віці формується,

як і в дошкільному віці, на основі всіх вищена�

званих компонентів (когнітивного, емоційного

й мотиваційного) у процесі взаємодії із приро�

дою, у процесі діяльності, спрямованої на охо�

рону та розвиток довкілля, яку організовують

дорослі: вихователі, психологи, батьки, а також

у процесі творчого осмислення краси навко�

лишнього світу.

Крім того, у ставленні молодшого школяра

до довкілля починає виразно проявлятися мо�

ральний компонент. Діти вже здатні усвідомлю�

вати свою поведінку у довкіллі як правильну

або ж неправильну (моральну — аморальну).

Сприяє формуванню морального компонента

обговорення з дітьми різних ситуацій, що стосу�

ються взаємовідносин людини та довкілля. Ефек�

тивною тут буде рольова гра, яка допомагатиме

формуванню суб’єктного ставлення до еле�

ментів довкілля — рослин, тварин, птахів, ко�

мах тощо.

Висновки. Таким чином, якщо екологічне ви�

ховання та екологічне навчання молодших

школярів буде проводитися на достатньо висо�

кому рівні, це сприятиме успішному формуван�

ню еколого�орієнтованої свідомості даної віко�

вої категорії. 

Водночас дослідники констатують, що біль�

шість дітей серед молодших школярів, з одного

боку, володіють правилами та нормами еколо�

гічної поведінки, а з іншого — не мають можли�

вості виявляти активність для захисту й охорони

довкілля. З огляду на це вчителям і психологам,

які займаються екологічною освітою та еколо�

гічним вихованням молодших школярів, варто

долучатися до природоохоронних заходів разом

зі своїми вихованцями. Це стане важливим чин�

ником переходу від споглядання оточуючого

світу до діяльності, спрямованої на охорону та

розвиток життєвого середовища. Загальна тен�

денція розвитку суб’єктивного ставлення до

світу природи у молодшому шкільному віці ви�

ражається в накопиченні досвіду психологічної

та практичної взаємодії з різноманітними при�

родними об’єктами. 
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Рассматриваются понятие «деструктивное
общение» и теоретические предпосылки его иссле!
дования. Анализируются психодиагностические
инструменты, направленные на выявление видов
деструктивного общения. Актуальностью исследо!
вания является необходимость гармонизации обще!
ния подрастающего поколения на ранних этапах
формирования модели межличностного взаимо!
действия. Поэтому ставится задача по раннему
выявлению деструктивных форм общения у подро!
стков и разработке диагностической методики. 

Ключевые слова: авторитарное общение, аг�

рессивно�конфликтное общение, барьерное

общение, деструкция, деструктивное общение,

корыстное общение, криминогенное общение,

манипулятивное общение, патологическое об�

щение, эгоистическое общение.

Розглядається поняття «деструктивне спілку!
вання» і теоретичні передумови його дослідження.
Аналізуються психодіагностичні інструменти,
спрямовані на виявлення видів деструктивного спіл!
кування. Актуальністю дослідження є необхідність
гармонізації спілкування підростаючого покоління
на ранніх етапах формування моделі міжособистіс!
ної взаємодії. Тому ставиться завдання щодо ран!
нього виявлення деструктивних форм спілкування
у підлітків та розроблення діагностичної методики.

Ключові слова: авторитарне спілкування, аг�

ресивно�конфліктне спілкування, бар’єрне

спілкування, деструкція, деструктивне спілку�

вання, корисливе спілкування, криміногенне

спілкування, маніпулятивне спілкування, пато�

логічне спілкування, егоїстичне спілкування.

The concept of a destructive dialogue and the theore!
tical preconditions of its research are considered. The
psychodiagnostic tools directed to the detection of the
destructive dialogue kinds are analyzed. The research
urgency is a harmonization of the interaction between
teenagers with the aim of the effective ways of an inter!
personal interaction formation. Therefore the problem
of early detection of teenagers’ dialogue destructive
forms and the development of psychodiagnostic me!
thodology is set.

Key words: authoritative interaction, is aggressive�

disputed interaction, barrier interaction, destructive

interaction (dialogue), mercenary interaction, cri�

minalising interaction, manipulation interaction,

pathological interaction, egoistical interaction.

Все исследователи психологии подростково�

го возраста так или иначе сходятся в признании

того огромного значения, которое имеет для под�

ростков общение со сверстниками. Нарушение

моделей общения и частые проявления дест�

руктивного поведения (девиация, аддективное

и криминогенное поведение) в среде подрост�

ков, а также необходимость гармонизации меж�

личностного взаимодействия членов общества

на ранних этапах формирования модели меж�

личностного взаимодействия породили актуаль�

ность темы исследования. Поэтому проблемой

исследования является деструктивное общение

подростков.

Деструктивное общение как нарушение в меж�

личностном взаимодействии было выделено от�

носительно недавно (В. Н. Куницына, Н. В. Ка�

заринова, В. М. Погольша) и не является

достаточно изученной проблемой в психологи�

ческой науке. Тем не менее, можно выделить

ряд авторов, раскрывающих в своих работах ос�

новные аспекты, изучаемой проблемы: теорети�

ческие подходы к проблеме межличностного

общения в целом (В. Г. Ананьев, А. А. Бодалев,

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов,

А. Р. Лурия, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский,

В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. По�

гольша и др.); положение о ближайшей зоне

развития детей и ведущих видах деятельности

подростков и юношества (Л. И. Божович,

В. В. Давыдова, Т. В. Драгуновой, И. В. Дуро�

вина, А. Н. Маркова, Д. И. Фельдштейн,

Д. Б. Эльконин и др.); проблема затруднений,

или «барьеров» общения, в качестве объекта

специального исследования изучается с середи�

ны ХХ века (Д. Кати, Л. Ли, Г. Лассвелл, М. Ан�

дерсен, Е. С. Кузьмин, Б. Д. Парыгин, В. Ф. Ло�

мов, А. А. Коломенский, А. А. Климов и др.);

проблема деструктивного общения (А. А. Бода�

лев, Н. В. Куницына и др.; изучение проблемы

манипулирования и влияния в процессе обще�

ния (Е.Л. Доценко, Э. Шостром, Р. Чалдини);

исследование агрессии как фактора, осложняю�

щего взаимодействие людей в обществе (Р. Бэ�

рон, А. А. Реан, Л. Ричардсон и др.); проблемы

соотношения лжи и правды как факторов ко�
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рыстного общения (В. В. Знаков, П. Экман и др.);

вопросы застенчивости в психологии (Ф. Зим�

бардо); проблема одиночества (О. В. Данчева,

Ю. М. Швалб, А. В. Мудрик, Дж. Олди); теоре�

тическая и практическая разработка проблем

зависти, ревности и эгоизма в межличностном

взаимодействии людей (К. Муздыбаев). К дест�

руктивному общению В. Н. Куницына относит те

формы и особенности контактов, которые пагуб�

но сказываются на личности партнера и осложня�

ют взаимоотношения. Любая форма деструктив�

ного общения затрагивает обе стороны, нередко

вовлекая в это деструктивное взаимодействие

массу других людей, заражая их негативными

эмоциями, выбивая из привычного жизненного

ритма [8, с. 433]. Деструкция (лат. destructio —

разрушение) — разрушение, нарушение струк�

туры явления. В английском языке destructive —

разрушительный, вредный. Основываясь на ха�

рактеристике особенностей этого явления, дан�

ной Н. В. Куницыной мы даем следующее оп�

ределение понятия «деструктивное общение»:

деструктивное общение — это форма взаимо�

действия, которая носит осложненный харак�

тер, в связи с особенностями личностей общаю�

щихся, что в результате пагубно (разрушающе)

сказывается на личности одного из участников.

В результате анализа литературы нами выде�

лено всего пять видов деструктивного общения,

некоторые из которых имеют такие подвиды:

авторитарное, агрессивно�конфликтное взаимо�

действие, корыстное (ложь, вранье, обман),

манипулятивное, патологическое (в форме рев�

ности, зависти, нарциссизма), барьерное (застен�

чивость — беззастенчивость, одиночество и от�

чужденность), эгоистическое, криминогенное

[1; 6; 8].

Одной из основных задач нашего эксперимен�

та было определение степени распространен�

ности деструктивных форм общения среди под�

ростков, а также выделение той формы, которая

чаще встречается. Для осуществления данной

задачи проведен анализ диагностических мето�

дик, направленных на исследование особеннос�

тей общения и его форм. Методика должна

соответствовать следующим требованиям: соот�

ветствовать нормам надежности и валидности

диагностического материала; выявлять личност�

ные особенности общения, а не устойчивые ха�

рактеристики личности; определять одну или

несколько форм общения, которые могут быть

охарактеризованы как деструктивные.

Первая диагностическая методика, которая

была проанализирована — это методика «Опре�

деление деструктивных установок в межлично�

стных отношениях» В. В. Бойко или Методика

диагностики коммуникативной установки [7].

Методика оценивает наличие деструктивных

установок по следующим шкалам: завуалирован�

ная жестокость в отношении к людям, в сужде�

ниях о них; открытая жестокость в отношении

к людям — личность не скрывает и не смягчает

свои негативные оценки и переживания по по�

воду большинства окружающих; обоснованный

негативизм в суждениях о людях — выражается

в объективно обусловленных отрицательных вы�

водах о некоторых типах людей; брюзжание, то

есть склонность делать необоснованные обоб�

щения негативных фактов в области взаимоот�

ношения с партнерами; негативные личный

опыт общения с окружающими — данный компо�

нент показывает, в какой мере вам повезло в жиз�

ни на ближайший круг знакомых и партнеров

по совместной деятельности. Данный опросник

соответствует двум первым требованиям, т. е.

представляет собой достаточно надежный диаг�

ностический материал и позволяет выявить

особенности общения у испытуемых, но с его

помощью не получится определить необходимые

нам формы деструктивного общения. Класси�

фикация деструктивных форм общения автора

отличается от предлагаемых В. В. Бойко в его

опроснике. Поэтому для выявления склонности

к деструктивным формам общения, которые

выделены нами, данный диагностический оп�

росник не подходит.

«Опросник интерперсонального диагноза»

Т. Лири, Р. Л. Лафорже, Р. Ф. Сучек [6, с. 458].

Цель методики — исследование интерперсо�

нального поведения взрослых (типа отношений

с другими людьми). Выделяют восемь типов: ав�

торитарный, эгоистичный, агрессивный, подо�

зрительный, подчиняемый, зависимый, друже�

любный, альтруистический. Метод содержит

128 оценочных имен прилагательных, располо�

женных блоками из четырех прилагательных,

упорядоченных по восходящей интенсивности.

Каждый блок соответствует той или иной

шкале, обозначенной римскими цифрами. Бло�

ки располагаются по порядку от I по VII шкалы.

Такое расположение прилагательных повторяется

четыре раза. Для диагностики нужно распреде�

лить ответы, выражающие согласие с данной

характеристикой, по четырем блокам, обозна�

ченым одной римской цифрой. Таким образом,

каждый тип отношений с другими людьми мо�

жет оцениваться 16 прилагательными. Респон�

денты по инструкции могут оценивать самих

себя, других лиц и идеал.

«Опросник интерперсонального диагноза» пред�

ставляет собой достаточно подробно разработан�

ную методику, которая выявляет часть необхо�

димых нам форм деструктивного общения это

такие, как склонность к авторитарности, агрес�

сивности, эгоистичности, подозрительности

(т. е. одного из признаков конфликтности),
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оставшиеся четыре типа не имеют отношения

к нашему исследованию. В данном случае ис�

пользование опросника вместе с каким�либо

другим, который позволит выявить остальные

необходимые виды деструктивного общения

у подростков, возможно. Единственный минус

данного опросника, по нашему мнению, заклю�

чается в том, что он предполагает довольно глу�

бокий и искренний самоанализ человека, что

возможно будет сложно для диагностики под�

ростка. Из рассмотренных методик, диагности�

рующих характеристики общения личности, ни

одна не может помочь нам выявить одновре�

менно все формы деструктивного общения под�

ростков. Предполагаем, что подбор методик,

позволяющих выявить хотя бы одну из форм

деструктивного общения, поможет определить

степень распространенности данных форм сре�

ди подростков, если использовать соответству�

ющие методики в комплексе.

Для выявления признаков застенчивости

и беззастенчивости у подростков нами про�

анализированы следующие диагностические

инструменты: «Методика изучения застенчи�

вости», Стенфордский опросник застенчивос�

ти, Методика «Робость, стеснительность».

«Методика изучения застенчивости» как ва�

риант переработана и предложена Е. П. Ильиным

в книге «Психология общения и межличност�

ных отношений». Первоисточник методики

книга Н. Н. Обозова «Психология менеджмен�

та». Цель — определение уровня застенчивости

личности. Уровень застенчивости определяется

по величине общей суммы баллов всего теста.

Эта методика позволит нам выявить склонность

к одному виду деструктивного общения, но не�

обходимо отметить, что направлена она скорее

на диагностику свойств личности. 

Стенфордский опросник застенчивости (мето�

дика опубликована в книге Ф. Зимбардо «Зас�

тенчивость») [6, с. 467]. Цель — самоанализ

выраженности застенчивости, ее причин и про�

явлений. Методом получения результатов явля�

ется самоанализ ответов на вопросы. В целом

методика соответствует предъявляемым нами

требованиям к методам диагностики. Отрица�

тельной характеристикой в этом случае для нас

может выступать способ диагностики, т. е. то, что

она основывается на самоанализе испытуемого.

Это может осложнить диагностику подростков. 

Цель опросника «Робость, стеснитель!
ность» — диагностика склонности к робости,

стеснительности [6, с. 474]. Шкалирования нет,

уровень застенчивости определяется по величи�

не общей суммы баллов всего теста. Количество

утверждений — 15. Целью нашей диагностики

является выявление склонности к застенчивос�

ти. Это не сходится с целью рассматриваемой

диагностической методики. Хотя робость и стес�

нительность очень тесно взаимосвязаны с застен�

чивостью, тем не менее, это скорее состояние

психики, т. е. имеет проходящий характер в от�

личие от застенчивости, которая характеризует�

ся как черта и более постоянна.

С целью диагностики и выявления склонности

к одиночеству, рассмотрены: Методика диагнос�

тики уровня субъективного ощущения одино�

чества Д. Рассела и М. Фергюссона, методика

«Склонность к одиночеству» [6, с. 421]. 

Методика диагностики уровня субъективного

ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюс�

сона. Цель — определение степени испытывае�

мого одиночества. Шкалирования нет, уровень

субъективного ощущения одиночества опреде�

ляется по величине общей суммы баллов всего

теста. Количество утверждений — 20. Макси�

мальный балл теста — 60. 

Методика «Склонность к одиночеству» пред�

ставляет собой фрагмент теста А. Е. Личко «Оп�

ределение акцентуаций характера (ПДО)», тема

№ 14. Цель — определение степени стремления

к одиночеству [5]. Содержит десять утвержде�

ний. Чем больше положительная сумма баллов,

тем больше выражено у обследованного стрем�

ление к одиночеству. 

Методика диагностики уровня субъективного

ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюс�

сона и Методика «Склонность к одиночеству»

прекрасно справятся с задачей по определению

склонности к одиночеству. Тем не менее, необ�

ходимо отметить, что обе методики являются

инструментом диагностики свойств личности. 

Для диагностики склонности к агрессивности

и конфликтности личности можно подобрать

множество диагностических методик, в том чис�

ле: Методика диагностики показателей и форм

агресии А. Басса и А. Дарки, Методика диаг�

ностики агрессивности А. Ассингера, Методика

диагностики предрасположенности личности

к конфликтному поведению К. Томаса, Мето�

дика «Определения интегральных форм комму�

никативной агрессивности» В. В. Бойко.

Методика диагностики показателей и форм аг!
ресии А. Басса и А. Дарки [12, с. 174]. Адаптация

А. К. Осницкого. Цель — выявление склоннос�

ти к агрессивным формам поведения. Методика

содержит восемь шкал: физическая агрессия,

вербальная агрессия, косвенная агрессия, нега�

тивизм, раздражение, подозрительность, обида

и аутоагрессия или чувство вины. Это известная,

теоретически обоснованная диагностическая

методика, которая направлена на выявление всех

форм агрессивности личности. Данная методи�

ка позволит определить склонность к таким фор�

мам агрессивности, как вербальная и косвенная,

а также склонность к раздражительности, по�
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дозрительности и обидчивости. Все эти формы

являются характеристиками агрессивного и кон�

фликтного общения. 

Методика диагностики агрессивности А. Ас!
сингера [12, с. 180]. Цель — определить доста�

точно ли человек корректен в отношениях со

своими коллегами и легко ли им общаться с ним.

Данная методика позволяет выявить три уровня

агрессивности: умеренная агрессивность; из�

лишняя агрессивность и при этом проявляются

неуравновешенность и чрезмерная жестокость

по отношению к другим людям; и чрезмерное

миролюбие, что обусловлено недостаточной

уверенностью в собственных силах и возмож�

ностях. Методика широко известна, надежна, но

ее направленность на диагностику проявлений

агрессивности в коллективе (между коллегами)

делает ее непригодной для целей нашего иссле�

дования. Для того чтобы использовать методику

в наших целях, необходимо адаптировать ее для

подросткового возраста.

Методика диагностики предрасположенности
личности к конфликтному поведению К. Томаса
[12, с. 470]. К. Томас выделяет следующие спосо�

бы регулирования конфликтов: 1) соревнование

(конкуренция) как стремление добиться удов�

летворения своих интересов в ущерб другому;

2) приспособление, означающее в противопо�

ложность соперничеству, принесение в жертву

собственных интересов ради другого; 3) комп�

ромисс; 4) избегание, для которого характерно

как отсутствие стремления к кооперации, так

и отсутствие тенденции к достижению собствен�

ных целей; 5) сотрудничество, когда участники

ситуации приходят к альтернативе, полностью

удовлетворяющей интересы обеих сторон.

В опроснике каждый из пяти перечисленных

возможных вариантов снабжен 12 суждениями

о поведении индивида в конфликтной ситуации,

они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых

необходимо выбрать наиболее типичное для ха�

рактеристики своего поведения. В результате

анализа делаем вывод, что «Методика диагности�

ки предрасположенности личности к конфликт�

ному поведению» не подходит нам, поскольку

определяет способы поведения личности в кон�

фликтной ситуации, а не склонности личности

к конфликтности в общении и взаимодействии.

Методика «Определение интегральных форм
коммуникативной агрессивности» В. В. Бойко [7].

Методика позволяет определить помимо тон�

ких форм проявлений агрессивности и потреб�

ность в ней, степень агрессивного заражения,

и способность к торможению, а также способы

переключения агрессивности. Шкалы: спон�

танность агрессии, неспособность тормозить

агрессию, неумение переключать агрессию,

анонимная агрессия, провокация агрессии у ок�

ружающих, склонность к отраженной агрессии,

аутоагрессия, ритуализация агрессии, склонность

заражаться агрессией толпы, удовольствие от аг�

рессии, расплата за агрессию. Опросник позво�

ляет вывести «индекс агрессии» с учетом 11 па�

раметров, каждый из которых оценивается

отдельно в интервале от нуля до тяти баллов. За

каждый ответ, соответствующий ключу, начис�

ляется один балл; чем выше оценка, тем больше

проявляется измеряемый показатель агрессив�

ности. Методика «Определения интегральных

форм коммуникативной агрессивности» позво�

ляет достаточно полно изучить особенности

проявления агрессивности личности в процессе

коммуникации. Подходит для нашего исследо�

вания по трем основным признакам, которые

мы выделили вначале параграфа.

Также мы рассмотрели методики, направлен�

ные на определение склонности к криминаль�

ности либо делинквентности в общении. Это

методика «Определение склонности к отклоня�

ющемуся поведению» (СОП) А. Н. Орла [7].

Данная методика диагн является стандартизи�

рованным тест�опросником, предназначенным

для измерения готовности (склонности) подрост�

ка к реализации различных форм отклоняюще�

гося поведения. Опросник представляет собой

набор специализированных психодиагности�

ческих шкал, направленных на измерение го�

товности к реализации отдельных форм откло�

няющегося поведения: шкала установки на

социально�желательные ответы, шкала склон�

ности к преодолению норм и правил, шкала

склонности к аддиктивному поведению, шкала

склонности к самоповреждающему и самораз�

рушающему поведению, шкала склонности

к агрессии и насилию, шкала волевого контро�

ля эмоциональных реакций, шкала склонности

к делинквентному поведению. Шкалы опросни�

ка делятся на содержательные и служебные. Та�

ким образом, СОП — достаточно разработанная

и надежная методика, она  позволяет выявить

ряд особенностей личности, которые можно оха�

рактеризовать как признаки криминализиро�

ванности личности подростка. 

Диагностика и выявление склонности к ма�

нипуляции в общении: Опросник для выявления
выраженности макиавеллизма [4, с. 341] авторов

Кристи и Гейса (Christie, Geis, 1970). Опросник

состоит из 20 утверждений, половина из которых

положительно, а другая — отрицательно связа�

ны с данной чертой личности. Количество на�

бранных баллов суммируется, и результат пока�

зывает уровень «макиавеллизма» данного

человека. Данная методика является надежным

диагностическим инструментом, выявляет

склонность к манипулированию как черту лич�

ности. Она может служить способом диагностики
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склонности к манипулятивности. Однако необ�

ходимо отметить, что направлена она на диаг�

ностику устойчивой черты личности.

В работах К. Муздыбаева нами найдены раз�

работанные им диагностические методики — это

«Шкала диспозиционного эгоизма» и «Шкала

диспозиционной завистливости» [8, с. 29],

[9, с. 5]. «Шкала диспозиционного эгоизма»

состоит из десяти суждений. Ответы даются по

семибалльной шкале: 7 — полностью согла�

сен(а), 4 — верно нечто среднее, 1 — совсем не

согласен(а). В трех суждениях использована об�

ратная шкала (т. е. полное согласие означает

низкий эгоизм). Общий балл по шкале вычисля�

ется путем сложения ответов. Величина шкалы

колеблется от 1 до 70 баллов. «Шкала диспози�

ционной завистливости» состоит из 15 сужде�

ний (5 из них — «пустышки»). Характеристики

шкалирования аналогичны предыдущей мето�

дике. Эти шкалы — надежный диагностический

инструмент, который направлен на выявление

свойств личности, которые могут быть охарак�

теризованы как эгоизм и завистливость. Мы

можем использовать их в своей работе, если

учесть тот факт, что свойства личности прояв�

ляют себя, в первую очередь, в общении и взаи�

модействии человека с окружающими. То есть

человек завистливый и эгоистичный непремен�

но проявляет эти свойства в своих социальных

отношениях.

Среди методик, направленных на диагности�

ку и выявление склонности к проявлению рев�

ности в процессе общения, нами был изучен

ряд методик, но в целом они имело схожие ха�

рактеристики. Для рассмотрения выбран тест

«Ревнивы ли вы?» [6, с. 451]. Цель теста — выяв�

ления склонности к ревности в любовных

и супружеских отношениях. Источник — книга

«Знаете ли вы себя». Тест содержит 12 вопросов,

в каждом из которых по три варианта ответов.

Общий результат исчисляется путем сложения

баллов.В результате можно выявить три уровня

склонности к ревнивому поведению: совершен�

но не ревнивый, ревнивый, но не агрессивный;

сильно выраженная ревность, властность. Дан�

ный тест нельзя назвать серьезной диагностичес�

кой методикой, тем более что она предназначена

для выявления склонности к ревности в любов�

ных и супружеских отношениях, а нас интересу�

ет ревность во взаимоотношениях подростков.

Таким образом, рассматриваемый тест не под�

ходит для нашего исследования по всем трем

требованиям.

С целью выявить особенности диагностичес�

ких методик, направленных на изучение склон�

ности ко лжи, рассмотрена «Методика диагности�

ки самооценки мотивации одобрения (Шкала

лживости) Д. Марлоу и Д. Крауна» [11, с. 635].

Для оценки правдивости высказываний испы�

туемых в опросники нередко включают так

называемые шкалы лживости или шкалы стрем�

ления к одобрению. Общий итоговый показатель

«мотивации одобрения» по шкале получается

суммированием всех «работающих» вопросов.

Чем выше итоговый показатель, тем выше мо�

тивация одобрения и тем, следовательно, выше

готовность человека представить себя перед дру�

гими как полностью соответствующего социаль�

ным нормам. Низкие показатели могут свиде�

тельствовать как о непринятии традиционных

норм, так и об излишней требовательности к се�

бе. Как видно, данная шкала используется в ос�

новном для оценки правдивости высказываний

испытуемых в проектируемых диагностических

методиках. 

Рассмотрев имеющиеся в нашем распоряже�

нии диагностические методики, мы пришли к вы�

воду, что среди них нет надежного инструмента,

который позволит нам выявить склонность

подростков к деструктивному общению. Наи�

более соответствуют требованиям, по которым

мы оценивали методики, три из них: Методика

диагностики показателей и форм агрессии

А. Басса и А. Дарки и Методика «Определения

интегральных форм коммуникативной агрес�

сивности» В. В. Бойко. Данные диагностичес�

кие методы являются способами выявления аг�

рессивно�конфликтной формы деструктивного

общения. Также можно использовать для целей

нашего исследования: СОП А. Н. Орла, «Шкалу

диспозиционного эгоизма», «Шкалу диспози�

ционной завистливости» К. Муздыбаева, Опрос�

ник для выявления выраженности макиавеллиз�

ма, Методику изучения застенчивости, Методику

диагностики уровня субъективного ощущения

одиночества Д. Рассела и М. Фергюссона, ме�

тодику «Склонность к одиночеству», «Опрос�

ник интерперсонального диагноза». Эти мето�

дики направлены в основном на выявление

устойчивых черт личности, но, тем не менее,

позволяют нам определить склонность к дест�

руктивной форме общения, если считать, что

черта личности проявляет себя именно в соци�

альных взаимоотношениях индивида, т. е.

в процессе его общения с окружающими. Ми�

нусом использования в диагностическом иссле�

довании названных диагностических инстру�

ментов является, с нашей точки зрения, то, что

это сделает проведение пилотажного экспери�

мента очень длительным и трудоемким. Поэто�

му дальнейшей целью исследования является

разработка авторской методики «Определе�

ние склонности к деструктивным формам об�

щения». 
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У статті розкрито особливості емпатійних
здібностей у студентів!психологів, де емпатія роз!
глядається як цілісна властивість особистості,
в поєднанні її якісних (модальність) і змістовних
показників (емпатійна спрямованість). Розглянуто
різні показники емпатії в поєднанні формально!ди!
намічних та змістовних характеристик. Дослі!
джено загальні закономірності та індивідуальні
відмінності проявів психологічних характеристик
емпатії.

Ключові слова: емпатія, емпатійність, емпа�

тійна взаємодія.

В статье раскрыты особенности эмпатийних
качеств у студентов!психологов. Эмпатия рас!
сматривается как целостное свойство личности,
в сочетании ее качественных (модальность)
и содержательных показателей (эмпатийна на!
правленность). Рассмотрены различные показате!
ли эмпатии в сочетании формально!динамических
и содержательных характеристик. Исследованы
общие закономерности и индивидуальные разли!
чия проявлений психологических характеристик
эмпатии. 

Ключевые слова: эмпатия, эмпатийность, эм�

патийное взаимодействие.

The article exposed the empathy in psychology, where
empathy is considered as an integral feature of persona!
lity, combined its quality (modality) and content indi!
cators (empatical direction). The different indices of
empathy combined formal and dynamic content fea!
tures. The general patterns and individual differences
of psychological characteristics of empathy. 

Keywords: empathy, empatical interaction. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах, ко�

ли швидко змінюються погляди на різні аспек�

ти життя суспільства, особливого значення на�

буває перегляд пріоритетів в підготовці юнацтва

до життя і праці. Відповідно, змінюються вимоги

до професійної підготовки майбутнього психо�

лога. Однією зі значущих властивостей психо�

лога, необхідних для успішного здійснення

своєї діяльності, є емпатія. Виявлення наявності

і закономірностей розвитку емпатійних власти�

востей студентів�психологів виступає як умова

формування професійної приналежності. Сприй�

няття і розуміння психологом пацієнтів, клієн�

тів, класифікація проблем, що характеризує

своєрідність особистості і формується в процесі

взаємодії; особливості професійної ідентифі�

кації із клієнтами, які виявляються у здатності

психолога поставити себе на місце клієнта, по�

бачити проблему його очима, відчути та зро�

зуміти його стани — поглиблений аналіз назва�

них питань має не тільки теоретичне, а й велике

практичне значення, і наслідком розв’язання їх

повинно стати підвищення професійної компе�

тентності майбутніх психологів [5].

Ключовою кваліфікаційною характеристикою

психолога є рівень сформованості рефлексії та

емпатії, що дає змогу адекватно оцінювати змі�

ни, які відбуваються в особистості пацієнта або

клієнта, в особистій професійній діяльності,

в собі як професіоналі.

Теоретико#методологічними засадами ви�

вчення проблеми розуміння психологічної сут�

ності та природи емпатії є наукові праці

Е. І. Рогова С. Л. Рубінштейна, Г. С. Костюка,

В. М. Мясищева, В. С. Мерліна, О. М. Лєонтьє�

ва, В. В. Століна, К. О. Абульханової�Славсь�

кої, Л. І. Божович, Б. В. Зейгарник, Б. С. Бра�

туся, Ф. Ю. Василюка, С. Д. Максименка,

Т. М. Титаренко, Г. В. Ложкіна, О. В. Киричука,

О. О. Донченко, Л. Ф. Бурлачука, О. Ф. Бонда�

ренка, М. І. Пірен, А. Омото та Д. Клері,

Д. Бейтсон та ін.
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Цілеспрямовано розглядаються різні показни�

ки емпатії в поєднанні своїх формально�дина�

мічних та змістовних характеристик. Саме з цих

позицій, із позицій диференційованого підходу,

ми й досліджували загальні закономірності та

індивідуальні відмінності проявів психологіч�

них характеристик емпатії [1].

Виклад основного матеріалу дослідження. Тра�

диційне трактування феномену емпатії як «ро�

зуміння внутрішнього світу іншої людини

і емоційне залучення до його життя» (І. М. Юсу�

пов) [5], дає змогу визначити емпатію не тільки

як результат інтеграції елементів пізнавальних

і емоційних процесів, але й як прояв ставлення

до іншої людини як до найвищої цінності. 

При розгляді емпатії у філософській і психо�

логічній літературі описуються різноманітні

способи емоційного реагування однієї людини

на переживання іншої: злиття з об’єктом, ото�

тожнення своїх почуттів з її переживаннями або

співчуття в переживаннях іншого при збере�

женні незалежних почуттів суб’єкта (М. Шелер,

Г. Олпорт, А. Валлон, Я. Скотленд) [2].

Виділяють два види емпатії:

— співпереживання, тобто переживання

суб’єктом тих почуттів, які переживає інший,

через ототожнення з ним; 

— співчуття, тобто переживання суб’єктом,

з приводу почуттів іншого, інших, відмінних

почуттів [2].

Незважаючи на численні роботи, в яких роз�

глядаються певні аспекти емпатії, у психології

поки що не існує комплексних досліджень, емпа�

тія в яких розглядається як цілісна властивість

особистості, в поєднанні її якісних (модаль�

ність) і змістовних показників (емпатійна спря�

мованість) [3].

Особливої значущості набуває вивчення по�

казників емпатії у контексті диференційованого

підходу як такого, що є спрямованим на пошук

індивідуально�типологічних особливостей ем�

патії в осіб, які відрізняються за певними озна�

ками. Без урахування діагностики та корекції

індивідуальних особливостей емпатії неможли�

ве практичне застосування психології у галузях

організації та регуляції взаємовідносин між

людьми, виховання та навчання, надання пси�

хологічної допомоги [3].

Критерієм для пошуку індивідуальних від�

мінностей, що виявляються у специфіці емпатії,

у виявленні її якісних і змістовних характеристик,

ми обрали емоційність. Цей вибір визначається

тим, що, по�перше, емоційність як стійка влас�

тивість індивідуальності бере участь у регуляції

діяльності (О. Є. Ольшаннікова, І. В. Перевер�

зєва, О. І. Палєй, В. А. Пінчук); по�друге, вона

є фактором, що систематизує індивідуальну

структуру властивостей особистості; по�третє, —

і це для нас є особливо важливим, вона здійснює

констатуючий та регулюючий вплив і поєднання

якісних (модальнісних) особливостей емпатії, на

її модальнісну структуру (О. П. Саннікова) [4].

Мета статті полягає у визначенні та теоре�

тичній інтерпретації особливостей емпатійності

студентів при аналізі навчально�виховного про�

цесу для виявлення деяких шляхів оптимізації

процесу розвитку емпатійних тенденцій і спосо�

бів поведінки досліджуваних в умовах сучасних

вищих навчальних закладах [3].

Емпатія має складну ієрархічно�багаторівне�

ву структуру. Виділяють нижчий (натуральний)

і вищі рівні розвитку емпатії. Механізмами на�

туральної емпатії є емоційне зараження, інсти�

нкти, ідентифікація та наслідування, які мають

безумовно рефлекторний характер. Така емпатія

реалізується у формі співпереживання, співдії.

Одним із вищих рівнів емпатії є особистісно�

смислова емпатія, коли сприймання переживань

іншого і переключення на власний емоційний

відгук більшою чи меншою мірою когнітивно�

опосередковані системою норм, цінностей, смис�

лів, ідеалів, установок, переконань суб’єкта ем�

патії. На цьому рівні емпатія виявляється

у формі співчуття, внутрішньої чи реальної спів�

дії. Особистісно�смислова емпатія піддається

довільній регуляції та розвивається в процесі

соціалізації [1].

Будучи системним утворенням, емпатія водно�

час є й елементом більш складної системи «лю�

ди�об’єкти�природа», яка, в свою чергу, включає

підсистеми: «людина�людина», «людина�об’єкт»,

«людина�природа». У цих системах емпатія ре�

алізується у вигляді відносин і виявляється

у взаємодії, спілкуванні, судженнях, вчинках,

і саме вони були предметом нашого вивчення. 

Проблема дослідження емпатії закладена в са�

мій природі такого явища, яке і дотепер є слабо

вивченим, що створює методологічні труднощі

при вивченні явища, його описі й експеримен�

тальному дослідженні.

Загальною характеристикою відомих психо�

логічних методик, що успішно зарекомендували

себе в практичних експериментальних дослі�

дженнях емпатії, можна визначити, що всі вони

досліджують у випробовуваного певний вид ем�

патії: емоційну, когнітивну, предикативну.

Класифікація видів емпатії в методиці

В. В. Бойка вирізняє такі провідні елементи: 

— раціональну емпатію, яка здійснюється за

допомогою зв’язку, уваги до іншої, інтенсивної

аналітичної переробки інформації про неї; 

— емоційну емпатію, що реалізується за до�

помогою емоційного досвіду (переживань, від�

чуттів) в процесі віддзеркалення стану іншого;

— інтуїтивну емпатію, що включає як засоби

віддзеркалення іншого;

217

Р
о

зд
іл

 Х
І «

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Я
 О

С
О

Б
И

С
Т

О
С

Т
І»



«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

218

— інтуїтивність, що дає змогу обробляти ін�

формацію про партнера на несвідомому рівні [5].

Теоретично обґрунтувавши актуальність дослі�

дження емпатії у психологів під час навчання

у вищих навчальних закладах, ми дослідили

рівень розвитку емпатійних здібностей сту�

дентів за допомогою тесту «Емпатійні здібності»

В. В. Бойка та за методикою казанського психо�

лога І. М. Юсупова. У дослідженні брали участь

60 студентів 5�го курсу.

Після опрацювання результатів дослідження за

методикою визначення рівня розвитку емпатій�

ності В. В. Бойко можна зробити такі висновки:

Раціональний канал емпатії характеризує

спрямованість уваги, сприйняття і мислення на

сутність будь�якої іншої людини — на її стан,

проблеми, поведінку. За методикою досліджен�

ня В. В. Бойка, високий рівень раціонального

каналу емпатії отримали 16,6% досліджуваних,

48,3%, тобто 29 студентів, показали середній

рівень розвитку раціонального каналу емпатії,

16,6% занижений, і 11 студентів, що брали

участь у дослідженні, а вони становлять 18,4% —

низький канал емпатії.

Емоційний канал емпатії фіксує здатність ем�

патуючого входити в емоційний резонанс з ти�

ми, хто його оточує — співпереживати. За дани�

ми дослідження по емоційному каналу емпатії

19 досліджуваних, тобто 31,6%, отримали високі

показники, 33,3% — середні показники розвит�

ку, 18,3%, тобто 11 досліджуваних, — занижений

емоційний канал емпатії, і 16,6% — низький рі�

вень емоційного каналу розвитку емпатії.

Інтуїтивний канал емпатії. Балова оцінка свід�

чить про здатність респондента бачити поведінку

партнерів, діяти в умовах дефіциту початкової

інформації про них, спираючись на досвід, що

зберігається в підсвідомості. На рівні інтуїції за�

микаються й узагальнюються різні відомості про

партнерів. По інтуїтивному каналу емпатії 12 сту�

дентів — з високим рівнем емпатії, 28 — з се�

реднім, тобто 46,6%, 18,3% — із заниженим та

16,6% — з низьким рівнем інтуїтивної емпатії.

Установки, які сприяють чи перешкоджають
емпатії, а відповідно полегшують чи утрудняють

дію всіх емпатійних каналів. Навпаки, різні ка�

нали емпатії діють активніше і надійніше, якщо

немає перешкод з боку установок особистості.

26,6%, тобто 16 досліджуваних, мають високий

рівень розвитку установок, які сприяють роз�

витку емпатії, 35%, тобто 21 студент, — з се�

реднім рівнем розвитку каналу емпатії, 28,3% —

із заниженим і 6 студентів, що брали участь

у дослідженні, а вони становлять 10%, — з низь�

ким рівнем розвитку установок емпатії.

Проникаюча здатність в емпатії — це важлива

комунікативна властивість людини, що дає змо�

гу створювати атмосферу відвертості, довіри,

задушевності. 28,3% (17 досліджуваних) мають

високий рівень проникаючої здатності, які

сприяють розвитку емпатії, 41,6%, тобто 25 сту�

дентів, — з середнім рівнем розвитку здатності до

емпатії, 10% — із заниженим і 12 студентів, які

брали участь у дослідженні (20%) — з низьким рів�

нем розвитку проникаючої здатності до емпатії.

Ідентифікація — ще одна неодмінна умова

успішної емпатії. Це уміння зрозуміти іншого

на основі співпереживань, уміння поставити себе

на місце партнера. За методикою В. В. Бойка,

15% (9 досліджуваних) мають високий рівень роз�

витку ідентифікації, що сприяє розвитку емпатії,

36,6% (22 студента) — з середній рівнем розвит�

ку ідентифікації емпатії, 31,6% — із заниженим

і 10 студентів, які брали участь у дослідженні

(16,6%) — з низьким рівнем розвитку іден�

тифікації емпатії.

Таблиця 1.1 — Результати дослідження емпатійних
здібностей за методикою В. В. Бойка

Також для дослідження рівня розвитку емпатії

основним методом дослідження була використа�

на методика казанського психолога І. М. Юсу�

пова. 

Таблиця 1.2 — Показники рівня розвитку емпатії за ме;
тодикою І. М. Юсупова

З 60 досліджуваних лише 43,3%, тобто 26 опи�

таних, набрали від 37 до 62 балів, що говорить про

середній рівень емпатійності, властивий переваж�

ній більшості людей. Такі люди в міжособистісних

стосунках більш схильні судити людей за їхніми

вчинками, ніж довіряти своїм особистим вражен�

ням. Їм властиві емоційні прояви, але здебільшо�

го вони залишаються під самоконтролем. У спіл�

Характерис;
тика емпатії

Високий
рівень

Середній
рівень

Заниже;
ний рівень

Низький
рівень

К;ть % К;ть % К;ть % К;ть %

Раціональ�

ний канал
10 16,6 29 48,3 10 16,6 11 18,3

Емоціональ�

ний канал
19 31,6 20 33,3 11 18,3 10 16,6

Інтуїтивний

канал
12 20 28 46,6 11 18,3 9 15

Установки

емпатії
16 26,6 21 35 17 28,4 6 10

Здатність до

емпатії
17 28,3 25 41,6 6 10 12 20

Ідентифіка�

ція в емпатії
9 15 22 36,6 19 31,6 10 16,6

Середній рівень
емпатії

Високий рівень
емпатії

Низький рівень
емпатії

К;ть 
студентів

%
К;ть 

студентів
%

К;ть 
студентів

%

26 43,3 13 21,6 21 35



куванні уважні, прагнуть зрозуміти більше, ніж

сказано словами, але при зайвому впливі почуттів

співбесідника втрачають терпіння. При читанні

художніх творів і перегляді фільмів частіше сте�

жать за дією, ніж за переживаннями героїв. 

13 студентів з 60, які набрали від 63 до 81 балів

по даній методиці, мають високу емпатійність.

Такі люди чутливі до потреб і проблем тих лю�

дей, які їх оточують, великодушні, схильні багато

що вибачати. З інтересом ставляться до людей.

Їм подобається пізнавати людей і цікавитися

їхнім майбутнім. Вони емоційно чуйні, това�

риські, швидко встановлюють контакт з тими

людьми, що їх оточують. В оцінці подій більше

довіряють своїм відчуттям і інтуїції, ніж аналі�

тичним висновкам. Вважають за краще працю�

вати з людьми, ніж наодинці. 

35% студентів ВНЗ набрали від 12 до 36 балів,

це свідчить про низький рівень емпатійності.

Таким людям властиві труднощі у встановленні

контактів з людьми, вони некомфортно відчу�

вають себе у великій компанії. Емоційні прояви

у вчинках тих людей, що їх оточують, часом зда�

ються їм незрозумілими і позбавленими сенсу.

Вони віддають перевагу відокремленим заняттям

конкретною справою, а не роботі з людьми. Вони

прихильники точних формулювань і раціональ�

них рішень. Цінують людей за ділові якості і яс�

ний розум.

Висновки. Однією з особистісно�професійно�

значущих властивостей психолога, необхідних

для успішного виконання своєї діяльності, є ем�

патія. Виявлення наявності і закономірностей

розвитку емпатійних властивостей студентів�

психологів виступає як умова формування про�

фесійної спрямованості. 

Погляд на емпатійність майбутніх психологів

як на професійно важливу якість дає можли�

вість оптимізувати навчально�виховний процес

у педагогічному ВНЗ, розробляти нові техно�

логії виховання, в яких конструктивно реалізу�

ються суб’єкт�суб’єктні взаємостосунки між

викладачами та майбутніми психологом як пов�

ноправними учасниками навчально�виховного

процесу.

Перспективні напрямки дослідження полягають

в подальшому розвитку і поглибленні наукових

уявлень про процес формування особистісних

якостей майбутнього психолога; розширенні та

поглибленні уявлення про розвиток емпатійних

здібностей у студентів�психологів; у розроблен�

ні практичної технології застосування емпа�

тійної дії в різноманітних видах роботи з людь�

ми, а особливо — під час навчання та виховання

студентів.
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В статье рассматриваются основные аспекты
адаптации личности в вузе; общие закономернос!
ти и дефиниции мотивационной сферы студентов
в контексте адаптации к учебному процессу. Ана!
лизируются мотивационные механизмы адапта!
ции студентов к учебному процессу в вузе.

Ключевые слова: адаптация, мотив, мотиваци�

онные механизмы адаптации студентов: «мотив

достижения», локус контроля, сдвиг мотива на

цель.

У статті розглядаються основні аспекти адап!
тації особистості в ВНЗ; загальні закономірності
та дефініції мотиваційної сфери студентів в кон!
тексті адаптації до навчальної діяльності. Ана!
лізуються мотиваційні механізми адаптації сту!
дентів до навчального процесу в ВНЗ.

Ключові слова: адаптація, мотив, мотиваційні

механізми адаптації студентів: «мотив досяг�

нення», локус контролю, зсув мотиву на ціль.

The main aspects of a person’s adaptation in a higher
educational institution; the common regularities and the
definitions of students’ motivation sphere in the context
of adaptation to the educational process are considered
in the article. The motivation mechanisms of students’
adaptation to the educational process in a higher edu!
cational institution are analyzed.

Key words: adaptation, motive, motivation

mechanisms of students’ adaptation: «achievement

motive, control locus, motive displacement to aim.

Постановка проблемы. Перед современной

высшей школой стоят важнейшие задачи, свя�

занные с подготовкой специалиста, сочетающего

в себе глубокие теоретические знания с умени�

ем принимать практические решения, творчески

использовать их в работе, способного своевре�

менно реагировать на инновационное развитие

науки и социума.

Успешное решение этих задач зависит от уме�

ния студентов включиться в учебную деятель�

ность, то есть адаптироваться к ней. Своевре�

менная адаптация помогает студентам быстро

овладеть вузовскими формами и приемами по�

знавательной деятельности, что создает предпо�

сылки ее эффективного выполнения. Процесс

адаптации личности характеризуется самоопре�

делением ее в коллективе, обретением «своего

лица», реализацией индивидуальных возмож�

ностей.

На протяжении всего процесса адаптации

одну из ведущих ролей играет мотивационная

сфера личности. Мотивационные особенности

индивидуальности студента являются одним из

основных показателей уровня адаптации к из�

менениям в учебной и профессиональной жиз�

ни. Именно мотивационные механизмы адап�

тации к новым условиям жизнедеятельности

обеспечивают соответствие в системе «студент

как субъект деятельности — учебно�профессио�

нальная среда» и мотивационный компонент

социально�профессиональной адаптации студен�

тов как принятие ими вузовских требований учеб�

ной организации и будущей профессии. 

Анализ основных исследований и публикаций.
В отечественной психологии для определения

адаптации ученые часто применяют деятельно�

стный подход. Так, Ф. Б. Березин утверждает,

что психическая адаптация — «…это процесс

оптимального соответствия личности и окружа�

ющей среды в ходе осуществления деятельнос�

ти …» [1, с. 5].

По мнению В. А. Петровского, адаптивность —

соответствие результату деятельности индивида

принятой им цели; неадаптированность — рас�

хождение между ними [11, с. 91].

Л. Д. Столяренко определила адаптацию как

предпосылку активной деятельности и необхо�

димое условие ее активности [19, с. 645]. 

По определению С. Д. Максименко, адапта�

ция — это «…процесс взаимодействия личности

со средой, при котором личность должна учи�

тывать особенности среды и активно влиять на

него, чтобы обеспечить удовлетворение своих

основных потребностей» [6, с. 48–49].

Влияние тотальных изменений, происходящих

в социальном, культурном и природном окруже�

нии, вызывает необходимость исследовать адап�

тацию как процесс поиска личностью нужных

ей способов самораскрытия, самоактуализации

(Г. А. Балл, А. Г. Маклаков, А. А. Реан, Е. В. Ви�

тенберг, Е. К. Завьялова, С. Т. Посохова).

Данное направление основывается на субъект�

ном подходе, который допускает рассмотрение
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адаптации с позиций активности личности

в поисках необходимых ей способов самораск�

рытия, что представляется наиболее важным

для теоретических обобщений и решения прак�

тических задач.

Мы считаем, что субъектный подход достаточ�

но полно раскрывает феномен адаптации личнос�

ти, поскольку объединяет в себе все смысловые

аспекты адаптации человека: устойчивость, при�

способление, жизнедеятельность, самораскры�

тие личности.

Изучением мотивационной сферы человека

занимались такие отечественные ученые, как

В. Г. Асеев, В. К. Вилюнас, В. С. Мерлин,

П. В. Симонов, Д. Н. Узнадзе, А. А. Файзулла�

ев, П. М. Якобсон, В. И. Ковалев, А. Н. Ле�

онтьев, В. Н. Мясищев. Из зарубежных ученых

проблеме мотивации и мотивов поведения и де�

ятельности свои исследования посвятили:

Дж. Аткинсон, К. Левин, Г. Холл, К. Мадлен,

А. Маслоу, Х. Хекхаузен.

Освещение мотивационных факторов деятель�

ности, которые в работе рассматриваются как

отдельные аспекты мотивационных механизмов

адаптации личности к среде, можно найти в ра�

ботах Дж. Аткинсона, К. Левина, А. Н. Леонтье�

ва, Д. Маклелланда, Т. С. Кудриной, С. Д. Мак�

сименко, Х. Хекхаузена и др. [12].

Основная цель исследования — провести пси�

хологический анализ особенностей процесса

адаптации личности в вузе; определить мотива�

ционные механизмы адаптации студентов

к учебным изменениям.

Изложение основного материала исследования.
Прежде всего определим понятие «адаптация»

и обозначим главные аспекты адаптации сту�

дентов к учебному процессу в вузе.

Под адаптацией мы понимаем сложное, мно�

гогранное явление, которое представляет собой

процесс и результат внутренних изменений,

внешнего активного приспособления и самоиз�

менения индивида к новым условиям существо�

вания. В результате адаптации человек действует

естественно, непринужденно, что способствует

реализации имеющихся задатков и способнос�

тей в практической деятельности, т. е. самоак�

туализации.

Адаптацию студентов исследователи опреде�

ляют как процесс «вхождения личности» в сово�

купность ролей и форм деятельности, усматривая

главный момент этого процесса в содержатель�

ном, творческом приспособлении индивида

к особенностям избранной профессии и спе�

циальности с помощью учебного процесса. Ре�

зультатом адаптации студента является положи�

тельное отношение его к избранной профессии,

поглощенность ею, и этот результат фиксируется

показателями академической успеваемости [13]. 

Психологическая адаптация студентов к учеб�

ному процессу в вузе включает целый ряд

аспектов: психолого�педагогический, социаль�

но�психологический, психофизиологический,

мотивационно�личностный и некоторые дру�

гие. За этими аспектами стоят различные зоны

трудностей, с которыми приходится сталки�

ваться студентам на начальном этапе обучения

в вузе [2].

Так, психолого�педагогический аспект свя�

зан с приспособлением к новой дидактической

ситуации, принципиально отличающейся от

школьной формами и методами организации

учебного процесса [10]. Эта новизна и связанные

с ней трудности создают своего рода дидактичес�

кий барьер, который должен быть преодолен.

Как показали исследования, в качестве основных

трудностей данного аспекта адаптации студен�

ты называют возрастание объема и сложности

учебного материала, увеличение удельного веса

самостоятельной работы, а также неумение ра�

ботать самостоятельно, планировать и распре�

делять время и т. д. [4, 10].

Социально�психологический аспект адапта�

ции связан с трудностями усвоения новых со�

циальных норм, установления и поддержания

студентом определенного статуса в новом кол�

лективе и т. д. Социально�психологическая

адаптация нередко затрудняет психолого�педа�

гогическую, поскольку требует определенного

«переключения внимания с учебы на общение,

болезненных переоценок самих себя» и т. п.

[10, с. 61].

Психофизиологический аспект проблемы

адаптации студентов связан с тем, что с поступле�

нием в вуз юноши и девушки попадают в новые,

непривычные для них условия, в результате чего

происходит ломка годами выработанного дина�

мического стереотипа и формирование новых

установок, навыков и привычек.

Успех сложного приспособления студентов

первых курсов как к новой системе обучения,

так и к специфике выполняемых ими многооб�

разных функций во многом определяется состо�

янием индивидуальных психофизиологических

особенностей студентов [13].

Одним из важнейших аспектов адаптации яв�

ляется мотивационно�личностный, связанный

с формированием позитивных учебных мотивов

и личностных качеств будущего специалиста.

Данный аспект можно рассматривать как интег�

ральный, поскольку он предполагает в качестве

необходимых условий психолого�педагогичес�

кий, социально�психологический и некоторые

другие аспекты адаптации, и в свою очередь, вли�

яет на их успешность. Так, скорость и эффек�

тивность преодоления дидактического барьера

во многом зависит от доминирующих учебных
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мотивов. Мотивы определяют и характер со�

циально�психологической адаптации — место,

которое занимает общение в деятельности сту�

дента, особенности его переживаний, связанных

с социальным статусом и т. д. [2]. Это связано,

прежде всего, с тем, что ведущие мотивы выступа�

ют в качестве побудительной силы, направляю�

щей деятельность, активность личности, которая

протекает во внешней предметной и социальной

среде, а также имеет неразрывную с ней внут�

реннюю эмоционально�смысловую сторону [15].

Мы рассмотрим некоторые вопросы мотива�

ционно�личностной адаптации студентов к вузу.

Характеризуя специфику развития личности

студента в вузе, М. И. Дьяченко и А. А. Канды�

бович отмечают, что формирование личности

человека происходит на протяжении всей его

жизни, но именно в вузе закладываются основы

личностных качеств специалиста, а в последую�

щей профессиональной деятельности происхо�

дит «дальнейшая его шлифовка как личности»

[4, с. 73]. К числу важнейших качеств личности

современного специалиста можно отнести ини�

циативу и ответственность, стремление к нова�

торским решениям, потребность в постоянном

обновлении своих знаний.

Исследователи выделяют различные классы

учебных мотивов студентов: широкие социаль�

ные (в которых отражается общественная зна�

чимость учебы), профессиональные (отражаю�

щие значимость учебной деятельности для

овладения будущей профессией), познаватель�

ные (связанные с потребностью в новых знаниях).

Их нередко называют позитивными или внут�

ренними учебными мотивами, поскольку они

непосредственно связаны с содержанием учеб�

ной деятельности.

Помимо указанных внутренних многие иссле�

дователи выделяют так называемые внешние мо�

тивы — мотивы, не связанные непосредственно

с содержанием учебной деятельности, ориенти�

рующие на ценности, лежащие за ее пределами,

не входящие в ее содержание. Это, прежде всего,

мотивы материального поощрения (стипендия

и т. п.), утилитарные (личная выгода, благополу�

чие и обеспеченность благодаря вузовскому дип�

лому) [18]. Для указанных мотивов характерна

ориентация на определенные социальные цен�

ности. К этому же классу внешних мотивов мож�

но отнести мотив боязни неуспеха или наказания.

Студентов с преобладанием данного мотива пре�

следует постоянная тревога по поводу результа�

тов предстоящего контроля знаний, боязнь отсева

и т. п. [2]. Они мыслят так: «Если я что�то не сде�

лаю, то получу неприятности или даже и наказа�

ние». Не интерес к делу, не стремление самоутвер�

диться и реализовать себя, а желание избежать

неудачи, вот что является главным для них [5].

Еще один класс внешних мотивов составляют

узкосоциальные, отражающие значимость учеб�

ной деятельности для микросоциальных отноше�

ний (мотивы общения, социального престижа,

социальной идентификации и др.).

При наличии главным образом внешних мо�

тивов учебная деятельность осуществляется

формально, отсутствует творческий подход, са�

мостоятельная постановка целей. «…Отсутствие

действительно познавательного отношения к зна�

нию, — отмечала Л.И.Божович, — приводит

к тому, что процесс усвоения как бы обрывается

на полпути и, не будучи завершенным, дает

в качестве результата недоработанный, недобро�

качественный продукт, а именно формальные

знания» [3, с. 289]. А. Н. Леонтьев писал, что

знания должны усваиваться так, чтобы не оста�

ваться «мертвыми до тех пор, пока, может быть,

сама жизнь не воскресит их…» [7, с. 300]. По

мысли А. Н. Леонтьева, знания должны стать

живыми знаниями, подлинными «органами ин�

дивидуальности» человека, определять его отно�

шение к миру. 

В исследовании В. А. Якунина и Н. И. Меш�

кова была выявлена очень существенная законо�

мерность. Оказалось, что «сильные» и «слабые»

студенты отличаются друг от друга по уровню

мотивации учебной деятельности. Для сильных

студентов характерна внутренняя мотивация:

они имеют потребность в освоении профессии

на высоком уровне, ориентированы на получение

прочных профессиональных знаний и практичес�

ких умений. Учебные же мотивы слабых студен�

тов в основном внешние, ситуативного характе�

ра: избежать осуждения и наказания за плохую

учебу, не лишиться стипендии и т. п. [15].

Осознание высокой значимости фактора мо�

тивации для успешности учебной деятельности

привело к формулированию принципа мотива�

ционного обеспечения учебного процесса. При

этом многие специалисты приходят к мысли

о необходимости целенаправленного формиро�

вания педагогом у учащихся мотивации учебно�

трудовой деятельности. 

Перейдем к рассмотрению основных мотива�

ционных механизмов адаптации личности сту�

дента к учебному процессу в вузе. 

В качестве основных мотивационных меха�

низмов адаптации студентов к учебному процес�

су в вузе выступают следующие: локус контроля

с высоким уровнем ответственности за резуль�

таты своей деятельности; сдвиг мотива на цель

или механизм преобразования мотива в цель,

как показатель высокого уровня адаптивности

студента к требованиям профессиональной сре�

ды; механизм «достижения», который опреде�

ляется как совокупность внутренних предпосы�

лок, обеспечивающих успех в деятельности, ее

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

222



регуляцию, эффективное взаимодействие буду�

щего специалиста и вузовской среды, конечным

результатом которой является высокая продук�

тивность деятельности и соответствие психоло�

гического содержания саморегуляции поведе�

ния личности ожиданиям профессионального

окружения [12].

Локус контроля является стойким свойством

индивида, которое формируется в процессе его

адаптации. Он характеризует локализацию при�

чин, исходя из которых человек объясняет как

свое поведение и ответственность, так и то, ко�

торое наблюдает у других людей [5].

Так, индивидуальное чувство личностного

контроля с высоким уровнем ответственности

(т. е. внутренний — локус контроля — Я) явля�

ется механизмом внутренней саморегуляции

личности студентов. А успешность саморегуля�

ции в условиях учебных изменений является

показателем их адаптивности.

В общем психологический механизм функ�

ционирования локуса контроля определяется

исследователями как процесс оценивания чело�

веком своих способностей контролировать обс�

тоятельства собственной жизни и ее отдельных

сфер по определенной шкале ценностей, кото�

рая основывается на индивидуальных критери�

ях ответственности за свои поступки и на обще�

ственных критериях норм и ценностей [12].

Особое значение имеет такой мотивационный

механизм адаптации студента к обучению, как

сдвиг мотива на цель или механизм преобразо�

вания мотива в цель, указывающий на высокий

уровень его адаптированности в новых условиях

обучения [12]. «Если студента побуждает к выпол�

нению учебной деятельности стремление усвоить

знания, то здесь цель и мотив его действий сов�

падают… взаимообусловленность целей и моти�

вов человека очевидна, поскольку цель деятель�

ности всегда зависит от ее мотива» [14, с. 390].

Соответствие индивидуальных мотивов целям

вузовского окружения (по аналогии сдвиг мо�

тива на цель) также свидетельствует о высокой

адаптированности индивида (для которого об�

щественные цели становятся доминирующими

мотивами) к нормам этого окружения [12]. Сог�

ласно В. С. Мерлину, «…только в том случае, ког�

да значение цели совпадает с ее смыслом, ста�

новится возможным достаточное осознание

объективных требований деятельности или со�

циального окружения и высокая активность

в осуществлении цели» [9, с. 49–50].

По мнению исследователей, в основе преобра�

зования мотива в цель лежит группа мотиваци�

онных образований, которые отвечают за форми�

рование учебной (познавательной) мотивации:

осознание потребности в профессиональном

развитии, профессиональные интересы и цен�

ности, ориентация на получение продуктивного

результата учебной деятельности как стойкая

мотивационная установка, мотивационные чер�

ты (настойчивость, старательность, целенап�

равленность), любовь к будущей профессии как

диспозиционное мотивационное явление [12].

«Мотив достижения» исследователи также

рассматривают как мотивационный механизм

адаптации студентов к обучению в вузе, посколь�

ку он базируется на психологическом феномене

установки и закономерно направляет личность

студентов на достижение высоких результатов,

мастерства в деятельности, принятие ими само�

стоятельных решений и их осуществление

[12, 5]. Люди с набором оценочных диспозиций

мотивации достижения, согласно Х. Хекхаузе�

ну, «мотивированы на успех и при постановке

цели учитывают возможность успеха больше,

чем возможность неудачи» [20, с. 42].

Доминирующие мотивы являются стойкими

характеристиками и могут отражаться на осо�

бенностях личностных черт. По С. Л. Рубинш�

тейну, «каждый действующий мотив поведения,

который приобретает устойчивость, — это в по�

тенции будущая черта характера в ее генезисе,

и черта характера — это сгусток мотивов, который

реализуется каждый раз в поступках человека и,

оседая в ней, переходит в личностное свойство»

[17, с. 143], которую можно рассматривать как

внутреннее условие приспособления личности

к новым условиям деятельности. 

Согласно С. Л. Рубинштейну [18, с. 444],

внешние причины всегда действуют через внут�

ренние условия, их влияние определяется систе�

мой отношений личности к определенной жиз�

ненной ситуации, в которой осуществляется

определенная деятельность. Профессиональная

адаптация, на наш взгляд, всегда связана с взаи�

модействием внутреннего (личностного) факто�

ра и внешними причинами деятельности, вна�

чале которой стоят потребности, которые также

можно рассматривать как внутренние условия

учебной (будущей профессиональной) деятель�

ности и мотивационные факторы этой адаптации.

Выводы. Итак, для того чтобы процесс адап�

тации к вузу действительно стал успешным, не�

обходимо актуализировать мотивационные

механизмы адаптации студентов к учебному

процессу. Это обеспечит адекватное взаимодей�

ствие личности студента и учебной среды, эффек�

тивное приспособление ее к требованиям буду�

щей профессии в ситуациях учебных изменений.
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У статті розкрито особливості розвитку про!
фесійної емпатії психолога в процесі навчання у ви!
щій школі.

Ключові слова: професійна емпатія, профе�

сіоналізм, професійна підготовка психологів.

В статье раскрыты особенности развития
профессиональной эмпатии психологов в процесcе
обучения в высшей школе.

Ключевые слова: профессиональная эмпатия,

профессионализм, профессиональная подготов�

ка психологов.

The article is define the peculiarity of development
the professional empathy of psychologists in the process
of education at higher school.

Key words: professional empathy, professionalism,

professional preparation of psychologists.

Професійне становлення особистості психо�

лога охоплює весь період практичної діяльності

фахівця. Даний процес бере свій початок з уні�

верситетської лави і триває протягом усього про�

фесійного життя психолога. А. К. Маркова [4]

розглядає зміст професіоналізму людини не

тільки як досягнення нею високих професійних

результатів, не тільки як високу продуктивність її

праці, але неодмінно як наявність психологічних

компонентів — внутрішнього ставлення людини

до праці, стан її психічних якостей (мотиваційної

і операціональної сторін професіоналізму). Тоб�

то професійне становлення фахівця значною

мірою залежить від особистісного компонента,

від усвідомленості необхідності саморозвитку

й самовдосконалення.

Теоретичні й методологічні засади професійної

підготовки майбутніх практичних психологів роз�

глядаються у працях Т. М. Данилової, Н. М. Дуд�

нік, Л. М. Кобильника, М. О. Коць, Н. Ф. Ли�

товченко, О. В. Літвінової, Л. В. Логінової,

О. О. Міненко, Л. В. Мови, В. Панка, Н. І. По�

в’якель, Л. П. Скорич, І. Г. Тимощука, О. Л. Ту�

риніної, Н. Чепелєва та ін. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури

з проблеми виявлення найважливіших харак�

теристик особистості психолога дав підстави

Е. В. Самойленко [7] дійти висновку, що внаслі�

док її масштабності і складності дослідники об�

межуються виділенням і вивченням окремих про�

фесійно значущих якостей. Так, серед необхідних

професійних якостей психолога, як правило,

виокремлюють емпатію (М. А. Анімов, П. П. Гор�

ностай, Т. М. Данилова, А. Добрович, Н. Ф. Ка�

ліна, Х. Когут, А. Менегетті, Т. В. Мінько,

Л. В. Мова, Дж. Морено, Ю. Орлов, Ф. Перлз,

Л. Петровська, К. Роджерс, О. П. Саннікова,

І. Г. Тимощук, Н. В. Чепелєва, К. Г. Юнг, Т. Яцен�

ко та ін.).

Поняття «професійної емпатії» охоплює інди�

відуально�психологічні особливості та необхідні

знання, уміння й навички для ефективної діяль�

ності психолога�практика. Професійна емпатія

є системою індивідуально�психологічних харак�

теристик, а саме компонентів емпатії, емпатійної

спрямованості, модальності, рівня вираженості

емпатії та її видів і т. ін.; а також процесуальних

характеристик емпатії на рівні когнітивно�емо�

тивно�дієвої взаємодії в контексті циклів емпа�

тійного реагування, технічних аспектів емпатії,

структури емпатійної репліки та ін. [10]

Розглядаючи особливості професійної само�

свідомості психолога�практика, В. М. Просєкова

[6] відмічає, що реальний психолог при побудові

своєї теорії психологічної допомоги створює влас�

ну теорію себе, тобто Я�концепцію. Імпліцитна

Я�концепція психологів�практиків містить інтен�

цію до особистісного зростання і положення, що

основним сенсом професійного і особистісного

розвитку є розвиток суб’єктності — як власної,

так і їх клієнтів.

В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.

[5, с. 217, 242–245] пропонують оптимальну

систему підготовки, відбору й атестації кадрів,

у межах якої на базі мінімальних стартових вимог

створюються умови професійної самоідентифі�

кації студента. Система організації підготовки

практикуючого психолога включає такі рівні: сві!
тоглядний, що має на меті формування професій�

ної свідомості майбутніх спеціалістів; він повинен

також забезпечити засвоєння норм, зразків,

правил поведінки, стійкої системи цінностей,

яка б відповідала професійному етикету психо�

лога; професійний, спрямований на оволодіння
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необхідною системою знань, технологією прак�

тичної діяльності майбутнього психолога, форму�

вання його психологічної культури; особистісний,

мета якого — формування у студента професійно

значущих якостей особистості, гуманістичної

спрямованості, «діалогічності» як центрального

її компонента, здатності до професійної іден�

тифікації. 

Для формування професійної культури май�

бутнього психолога важливе значення має ово�

лодіння вмінням бути клієнтом психотерапевта
[5]. Поставивши студента у цю роль, ми допома�

гаємо йому продіагностувати власну особистість,

озброюємо науково обґрунтованими методами

самопізнання. 

У контексті запропонованої системи підго�

товки можна забезпечити розвиток й професійної

емпатії, як складової професіоналізму практич�

ного психолога: на світоглядному рівні студентом

виділяється ціннісна значущість емпатії як пси�

хологічного феномену, усвідомлення необхіднос�

ті її розвитку, виділення її місця в структурі пси�

хограми практичного психолога; на професійному
рівні здійснюється оволодіння технічною сторо�

ною застосування емпатії в практичній діяль�

ності, набуття знань про складові емпатійної

взаємодії, структуру емпатійної репліки, цикли

та види емпатійного реагування, на базі системи

теоретичних знань формуються вміння та на�

вички ефективного та доцільного застосування

емпатії в професійній діяльності психолога; на
особистісному рівні шляхом рефлексії та самороз�

витку відбувається розвиток емпатії як індиві�

дуально�психологічної властивості особистості

майбутнього психолога. Саме шлях від світогляд�

ної позиції розуміння необхідності емпатії до її

практичної реалізації в професійній діяльності та

нарешті інтеріоризації набутого досвіду в сферу

особистісного надбання забезпечує розвиток

професійної емпатії та становлення особистості

фахівця — практичного психолога. 

Центральною ланкою системи підготовки

практикуючих психологів, на думку В. Панка,

Т. Титаренко, Н. Чепелєвої [5, с. 217, 242–245],

має бути особистісна підготовка, яка інтегрує

всі інші елементи цієї системи. Саме наголос на

особистісному розвитку студентів, на формуванні

їхньої професійної культури та професійної іден�

тифікації і покладений в основу сучасного під�

ходу до системи підготовки майбутніх фахівців�

психологів.

Під розвитком професіоналізму психолога

А. О. Черепєхіна [13] розуміє зміну внутрішньої

характеристики людини, що відбувається під час

формування суб’єктної позиції, яка виявляєть�

ся в спрямованості на оволодіння професійною

культурою, в розумінні суті професії, відпові�

дальності, автентичності, професійній ідентич�

ності, задоволеності самореалізацією, здатності

до самотрансценденції. Що вище міра розвине�

ності й інтегрованості характеристик психоло�

га, то вище рівень розвитку професіоналізму. 

Л. П. Скорич [8] вказує на те, що професіо�

налізм практичного психолога формується

у практичній діяльності та обов’язково характе�

ризується високою продуктивністю або ефек�

тивністю роботи, яка виявляється на кожному

з її основних етапів, а також в усіх структурних

і функціональних її компонентах.

Саме у студентські роки, підкреслює

Н. М. Фалько [11], процес становлення особис�

тісно�професійних якостей набуває особливої

інтенсивності. Юнацький вік характеризується

усвідомленням особистої індивідуальності, не�

повторності, несхожості на інших. У цьому віці

остаточно складається фундамент ціннісних

орієнтацій, вимальовується проекція головних

напрямків, пошуків, самореалізації тощо. Ство�

рити умови для саморозвитку студентів має на�

вчальний заклад — випускова кафедра — шляхом

вдосконалення системи навчально�методично�

го забезпечення. 

Процес професійного становлення ефектив�

ного консультанта займає багато часу власної

практики і супервізії при підтримці досвідченого

фахівця. Часто такого поряд не виявляється. То�

му, зауважує В. М. Федорчук [12], у становленні

психолога�консультанта головне місце повинні

займати теоретичне самонавчання і рефлексія

особистого досвіду, аналіз протоколів консуль�

тативних зустрічей тощо. Умовою для забезпе�

чення саморозвитку студентів автор убачає

у тренінговій підготовці. Тренінг розглядається як

спосіб, а точніше — сукупність різних прийомів

і способів діяльності, спрямованої на розвиток

у майбутніх психологів навичок й умінь ведення

консультацій. На думку В. М. Федорчука, під�

готовку майбутніх психологів до професійної

діяльності варто розширити різними тренінга�

ми, майстер�класами, практикумами та іншими

інтерактивними технологіями навчання. Ми ціл�

ковито погоджуємося з цією думкою і вважаємо

за необхідне звернути особливу увагу на мето�

дичне забезпечення такого навчання. Навіть вра�

хувавши індивідуальний підхід до занять у кож�

ній студентській групі, творчий і невимушений

характер взаємодії учасників навчального про�

цесу, треба неодмінно вдосконалювати й роз�

ширювати методичну базу дисципліни.

Забезпечити розвиток професійної емпатії

майбутніх психологів можливо в умовах вивчен�

ня фахових дисциплін, особливо прикладного

спрямування, це таких, як основи психологічно�

го консультування, практикум із групової пси�

хокорекції, соціально�психологічний тренінг

(СПТ), а засобами розвитку можуть виступати
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системи тренінгових вправ, використання діло�

вих ігор, навчальних задач та ін.

Ураховуючи те, що професійна емпатія має

складну розгалужену структуру, вважаємо за не�

обхідне розробляти програми розвитку, спрямо�

вані на кожен компонент окремо (блоками),

що, в свою чергу, надасть можливість створити

єдину систему розвитку емпатії у майбутніх

практичних психологів. Так, нами пропонуєть�

ся система вправ для розвитку техніки слухання

[9], опанування якою надає можливість для зас�

тосування емпатії в міжособистісній взаємодії

психолога та клієнта.

Розвиток професійної емпатії на особистісно�

му рівні передбачає елементи самовдосконален�

ня, самопроектування, тобто самостійну роботу,

спрямовану на самого себе. Навчання у вищому

навчальному закладі має сприяти особистісно�

му зростанню. Як зазначає І. Бойчук [2], одним

із основних завдань реформування системи

підготовки фахівців у ВНЗ України в контексті

Болонського процесу є введення нової моделі

організації навчального процесу — кредитно�

модульної системи ECTS. Основною метою

запровадження кредитно�модульної системи

організації навчання є забезпечення студентам

можливості навчатися за індивідуальними ва�

ріативними частинами освітньо�професійної

програми, орієнтованої на конкретні практичні

вимоги замовника фахівця з тієї чи іншої галузі,

а також вподобання та здібності студента; ство�

рення умов для стимулювання майбутніх фахів�

ців, які здобувають вищу освіту, та заохочення їх

до якісної освіти; надання студентам можливості

отримувати професійні кваліфікації відповідно

вимог і потреб ринку праці. На нашу думку, така

система підготовки створює умови не лише для

набуття знань, а й для становлення особистості

майбутнього фахівця саме в процесі самоосвіти.

Серед основних особливостей кредитно�мо�

дульної системи, які впливають на якість підго�

товки майбутнього фахівця, І. Бойчук [2] виділяє

такі, як: здійснення ефективного управління

навчальним процесом; реалізація особистісно�

орієнтованого підходу в навчанні; систематичний

поточний контроль і оцінювання навчальних до�

сягнень; забезпечення диференціації й індиві�

дуалізації через велику кількість різнопланових

завдань і видів групової та індивідуальної, самос�

тійної роботи; стимулювання активної навчальної

та творчо�пізнавальної діяльності студентів.

Модульне навчання розраховане на велику

самостійну роботу студентів при дозованому

засвоєнні навчальної інформації, зафіксованої

в модулях [3]. Для ефективності самостійної ро�

боти необхідно виконати низку умов, а саме: за�

безпечення правильного сполучення обсягу

аудиторної й самостійної роботи; методично

правильну організацію роботи студента в ауди�

торії та поза нею; забезпечення студента необ�

хідними методичними матеріалами для перетво�

рення процесу самостійної роботи на процес

творчий; контроль за організацією і ходом самос�

тійної роботи, що заохочує студента якісно її

виконувати [1].

Самостійна навчальна робота та саморозви�

ток особистості тісно пов’язані між собою,

оскільки в професійних рисах психолога значне

місце посідають якості самостійності, самоорга�

нізованості, вміння планувати особисту діяль�

ність. Практичний психолог закладів освіти

орієнтується на нормативи часу регламентовані

Листом МОН України «Щодо планування

діяльності, ведення документації і звітності всіх

ланок психологічної служби системи освіти Ук�

раїни», та все ж таки він самостійно організовує

власну діяльність. Психологу просто необхідно

бути організованим, адже для нього немає «дзво�

ника», який розподіляє використаний час, він

може весь день присвятити інтерпретації резуль�

татів діагностичного дослідження, або поділити

час між консультативною діяльністю та іншими

видами роботи, що здійснює психологічна

служба закладів освіти. Отже, задля забезпечен�

ня ефективної та продуктивної роботи психолога�

практика, йому потрібно здобути такі якості, як

самостійність, організованість, дисциплінова�

ність, системність, послідовність в роботі та ін.,

ще протягом навчання у вищому навчальному

закладі. Порівнюючи традиційну систему наоч�

но�ілюстративну та кредитно�модульну, можна

дійти висновку, що саме кредитно�модульна

система формує індивідуальний підхід до діяль�

ності: спочатку навчальної, а потім і професій�

ної, надає можливості для самостійної реалізації

себе в контексті будь�якої системи, зокрема

й у системі діяльності закладів освіти.

Професійне становлення особистості прак�

тичного психолога передбачає опанування сис�

темою теоретичних знань, набуття практичного

досвіду з їх використання, формування структу�

ри професійно значущих якостей особистості,

і все це продовжується в постійному саморозвит�

ку та самовдосконаленні. Розвиток професійної

емпатії в процесі становлення особистості фахів�

ця займає значне місце й виражається в ово�

лодінні на світоглядному, професійному та осо�

бистісному рівнях здатністю до ефективної

міжособистісної взаємодії з іншими (в особли�

вості з клієнтом) людьми. Забезпечити такий роз�

виток під час фахової підготовки майбутніх прак�

тичних психологів можливо за таких умов:

1. Здійснювати викладання фахових дисцип�

лін з психології за кредитно�модульною систе�

мою, що надає можливість реалізувати ефектив�

ну самостійну роботу, спрямовану на здобуття
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студентами професійних знань, умінь і навичок.

Самостійна пошукова діяльність студентів вис�

тупає ефективним засобом розширення теоре�

тичних уявлень про емпатію та забезпечує

світоглядний рівень розвитку професійної

емпатії. 

2. Використання активних форм навчання

(«круглі столи», диспути, моделювання ситуа�

цій, тренінги, ділові ігри та ін.). Вони надають

змогу студентам вільно висловлювати свої думки

та почуття, створюватимуть довірливі й комфорт�

ні умови в групі, забезпечать розвиток і закріп�

лення теоретичних знань про феномен емпатії

та її значення у професійному житті психолога.

3. Забезпечити фахові дисципліни з психології

навчально�методичними матеріалами (тренінгові

вправи, психологічні задачі, проблемні питання,

тестові завдання та ін.), спрямованими на роз�

виток, опрацьовування і ефективне застосування

теорії та практики емпатійного реагування. 

4. Відпрацьовування студентами технік емпа�

тійного реагування під час проходження прак�

тик у закладах освіти. Під час такої діяльності

відбувається накопичення практичного досвіду

використання емпатії, створюється можливість

для реалізації професійного й особистісного

рівнів розвитку професійної емпатії. 
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Досліджено часову перспективу студентів гума!
нітарного і технічного спрямування у зв’язку з їхнім
особистісним потенціалом. Виявлено, що форму!
ванню високого особистісного потенціалу у сту!
дентів сприяє виражена майбутня часова перспек!
тива, а також відсутність негативної часової
орієнтації.

Ключові слова: часова перспектива, особис�

тісний потенціал, студенти.

Исследовано временную перспективу студен!
тов гуманитарной и технической направленности
в связи с их личностным потенциалом. Установ!
лено, что формированию высокого личностного
потенциала способствуют выраженная будущая
временная перспектива, а также отсутствие не!
гативной временной ориентации.

Ключевые слова: временная перспектива,

личностный потенциал, студенты.

Time perspective of the students of the humanities
and technical specialties in connection with the perso!
nality potential has been studied. It was established
that high levels of personality potential is connected
with frank future time perspective, also with absence of
negative time orientation.

Key words: time perspective, personality poten�

tial, students.

Постановка проблеми. Поняття часової перс�

пективи введено в науковий обіг Л. Франком

(1939), який визначає її як існуючу в даний мо�

мент сукупність уявлень індивіда про своє пси�

хологічне минуле і майбутнє [1, с. 263]. Згідно

з автором, часова перспектива індивіда зале�

жить від норм і цінностей конкретної культури

і може бути різною в різних сферах життя. По�

дальший розвиток поняття часової перспективи

дістало у працях К. Левіна і Ж. Нюттена, які роз�

глядали його в межах теорії поля і теорії моти�

вації відповідно [1; 2].

У наукових дослідженнях значна увага при�

ділялася вивченню розвитку і зміни часової

перспективи упродовж онтогенезу, а також ґен�

дерним відмінностям її формування [3]. Вивчали�

ся зв’язки часової перспективи з рівнем суб’єк�

тивного благополуччя, соціальною ситуацією

життя індивіда та його актуальною поведінкою

[4; 5; 6]. Досліджено вплив часової перспективи

на навчальну успішність студентів, високий рі�

вень якої пов’язаний із розвиненою перспекти�

вою майбутнього, а також вмінням бачити інст�

рументальні зв’язки між теперішнім навчанням

і віддаленою кар’єрою [2]. У сучасних умовах гу�

манізації навчального процесу, коли на передній

план виходить не лише передання знань, а й ви�

ховання особистості, формування в неї загаль�

нолюдських, моральних цінностей і переконань,

актуальним постає дослідження часової перспек�

тиви студентів крізь призму їхнього особистіс�

ного потенціалу, який є необхідною умовою

професійного становлення особистості, її інте�

лектуального і творчого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно

з К. Левіним, часова перспектива включає такі

параметри: реальне/ірреальне, психологічне

минуле і психологічне майбутнє. У ході розвит�

ку індивіда відбувається розширення його часо�

вої перспективи і збільшується диференціація

шарів реального й ірреального. Як свідчать

дослідження К. Левіна, А. Лебланка, І. Лангме�

йєра, З. Матейчека, А. Прихожан і Н. Толстих,

звуження часової перспективи вказує на при�

мітивність поведінки [1; 7].

Ж. Нюттен у психологічному часі особистості,

крім часової перспективи, виокремлює також

часову установку — більш�менш позитивне або

негативне ставлення суб’єкта до свого минуло�

го, теперішнього і майбутнього, і часову орі�

єнтацію — домінуючу направленість поведінки

на об’єкти і події минулого, теперішнього або

майбутнього [2, с. 354]. Однак багато дослідників

не розмежовують поняття часової перспективи,

часової установки і часової орієнтації. Так,

Ф. Зімбардо розглядає часову перспективу як

несвідомий процес, за допомогою якого непе�

рервні потоки особистого та соціального досвіду

відносяться до часових категорій, або часових

рамок, що допомагають впорядковувати, зв’язу�

вати та надавати значення цим моментам.

Згідно з автором, часова перспектива і часова

орієнтація відображають особисту тенденцію

того, яким чином суб’єктивне ставлення до ми�

нулого, теперішнього і майбутнього впливає на

поведінку [8]. Ф. Зімбардо стверджує, що поєд�

нання часових орієнтацій буде адаптивним і оп�

тимальним для психологічного і фізіологічного
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здоров’я індивіда лише в разі гнучких переходів

від однієї часової орієнтації до іншої залежно

від ситуації, наших потреб і цінностей [4; 8].

Згідно з Д. О. Леонтьєвим, необхідною умо�

вою здатності впевнено структурувати матеріал

особистого життя є наявність особистісного по�

тенціалу, який постає як інтегральна характерис�

тика особистісної зрілості. Головною формою

прояву особистісного потенціалу є феномен са�

модетермінації особистості, що визначає можли�

вість індивіда, як в когнітивному, так і в практич�

ному планах, відмежуватися від потоку, в якому

йде життя. Таким чином, особистісний по�

тенціал відображає міру подолання особистістю

заданих обставин, а в кінцевому рахунку і подо�

лання особистістю самої себе [9].

Отже, часова перспектива включає в себе

суб’єктивні уявлення індивіда про своє психо�

логічне минуле, теперішнє і майбутнє, які впли�

вають на його поведінку. Гнучкий перехід від

однієї часової орієнтації до іншої, важливою

умовою якого є наявність особистісного потен�

ціалу, є оптимальним для психологічного і фі�

зіологічного здоров’я індивіда. Це зумовлює ак�

туальність дослідження часової перспективи

у зв’язку з особистісним потенціалом.

Метою статті є вивчення ролі часової перс�

пективи студентів гуманітарного і технічного

спрямування в їхньому особистісному потенціалі.

Основний матеріал дослідження й отримані
наукові результати. У дослідженні взяли участь

102 студенти I–V курсів Національного універ�

ситету «Львівська Політехніка» та Львівського

національного університету імені Івана Франка

віком від 18 до 25 років. З них 45 хлопців і 57 дів�

чат, 51 студент технічного спрямування і 51 сту�

дент гуманітарного спрямування.

Для дослідження були використані: методика

на визначення часової перспективи Ф. Зімбар�

до (ZTPI) і опитувальник «Особистісний потенці�

ал і задоволеність життям» Ю. М. Олександрова.

Опитувальник часової перспективи Ф. Зімбар�

до (ZTPI) призначений для діагностики часових

орієнтацій особистості. Методика, розроблена

А. Гонзалесом і Ф. Зімбардо, складається із

п’яти шкал часових орієнтацій. Дві шкали сто�

суються минулого: негативного минулого, де

минуле бачиться переважно неприємним і ви�

кликає відразу, і позитивного минулого, де ми�

нулий досвід і час бачаться приємними, «крізь

рожеві окуляри» і з ноткою ностальгії. Дві шка�

ли стосуються теперішнього. Це — гедоністичне

теперішнє, коли воно бачиться повним задово�

лень і поціновується насолода моментом без

жалю про подальші наслідки поведінки, і фа�

талістичне теперішнє: індивіди з такою часовою

орієнтацією вірять в долю, впевнені, що не мо�

жуть впливати ні на теперішнє, ні на майбутні

події свого життя. П’ята шкала — це орієнтація

на майбутнє, що характеризується наявністю

цілей, планів і спрямованістю поведінки на ре�

алізацію цих планів і цілей.

Опитувальник «Особистісний потенціал і задо�

воленість життям» розроблений Ю. М. Олександ�

ровим. До нього увійшли як адаптовані автором

шкали (шкала загальної самоефективності

М. Єрусалема й Р. Шварцера; субшкала «проак�

тивний допінг» однойменного опитувальника

E. Грінгласа, Р. Шварцера та С. Tауберта; шкала

«задоволеність» життям, запропонована E. Ді�

нер), так і оригінальні шкали. Загалом опитуваль�

ник містить 18 шкал, спрямованих на діагнос�

тику таких якостей, як впевненість у власних

силах, активність, вміння ставити перед собою

чимраз складніші цілі, допитливість, залучення

до діяльності, усвідомленість або розуміння си�

туації, наслідків своїх дій, локус контролю�жит�

тя, сумлінність, відповідальність, вміння само�

розвиватися, долаючи власні обмеження та

обмеження довкілля і діяльності, вміння перед�

бачати розвиток подій завдяки прогнозуванню

й антиципації, вміння надавати смисл своїм діям,

життю та ситуаціям, що відбуваються, вміння

проходити процес переживання, відмовляю�

чись від чогось важливого для себе, вміння ро�

бити вибір. Опитувальник містить також шкалу

«задоволеність» життям, яка є наслідком певних

процесів судження про відповідність якості сво�

го життя унікальній сукупності особистісних

критеріїв і стандартів.

За допомогою однофакторного дисперсійно�

го аналізу Шеффе (p < 0,05) було виявлено, що

у студентів гуманітарного і технічного спряму�

вання переважає часова орієнтація на позитивне

минуле (М = 3,64). Друге місце посідають часові

орієнтації на майбутнє (М = 3,25) і гедоністичне

теперішнє (М = 3,21), між якими не виявлено

статистично достовірних відмінностей. Наймен�

ше студенти орієнтовані на негативне минуле

(М = 2,88) і фаталістичне теперішнє (М = 2,76),

між якими також не встановлено відмінностей

(рис. 1).

Для дослідження статистичних відмінностей

між вираженням часових орієнтацій у різних груп

студентів було використано t�критерій Ст’юдента

для незалежних вибірок по групах (t!test, indepen!
dent, by groups). Порівняльний аналіз проводився

за двома критеріями: професійним спрямуванням

і за статтю. Виявлено, що дівчата більше орі�

єнтовані на теперішнє гедоністичне, ніж хлопці

(Х1 = 3,30; Х2 = 3,09; t = –2,18, р < 0,03). Існу�

ють також статистично значущі відмінності між

студентами технічного і гуманітарного спряму�

вання (рис. 2).

Результати показують, що студентам гумані�

тарного спрямування властиві вищі показники
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теперішнього гедоністичного (Х1 = 3,32; Х2 =

= 3,09; t = –2,43, р < 0,02), теперішнього фаталіс�

тичного (Х1 = 2,95; Х2 = 2,56; t = –3,33, р < 0,001)

і позитивного минулого (Х1 = 3,78; Х2 = 3,51; t =

= –2,43, р < 0,02).

Для подальшого опрацювання емпіричних да�

них застосовувався кореляційний аналіз (r�Пір�

сона) при p < 0,001 і факторний аналіз (> 0,700).

Результати кореляційного аналізу показали,

що негативне минуле і теперішнє фаталістичне

обернено пропорціонально корелюють зі шка�

лами загальна самоефективність, проактивний

копінг, задоволеність життям, вміння бачити

можливості, цікаве життя, локус контролю, від�

критість новому, розуміння, антиципація, особис�

тісний потенціал і прямо корелюють зі шкалами

безпомічність і безвідповідальність методики

«Особистісний потенціал і задоволеність жит�

тям» (табл. 1). Шкала негативного минулого має

також обернену кореляцію зі шкалами: ціле�

спрямованість і задоволеність умінням приймати

рішення, а шкала теперішнього фаталістичного

обернено пропорціонально пов’язана зі шкалою

сумлінності. Варто відмітити, що шкали: нега�

тивне минуле і теперішнє фаталістичне тісно

корелюють між собою (r = 0,49, p < 0,001).

Таблиця 1 — Кореляційні зв’язки для шкал «Минуле
негативне» і «Теперішнє фаталістичне»

* — кореляція значуща на рівні р < 0,05; ** — кореляція

значуща на рівні р < 0,01; *** — кореляція значуща на рівні

р < 0,001.

Шкала «теперішнє гедоністичне» прямо коре�

лює зі шкалами безпомічність (r = 0,27, p < 0,01)

і безвідповідальність (r = 0,21, p < 0,05) тесту

«Особистісний потенціал та задоволеність жит�

тям», а також зі шкалами теперішнє фаталістичне

(r = 0,28, p < 0,01) і минуле позитивне (r = 0,28,

p < 0,01) методики Ф. Зімбардо на визначення

часової перспективи особистості.

Виявлено прямі кореляційні зв’язки між шка�

лою «майбутнє» і такими шкалами тесту «Осо�

бистісний потенціал і задоволеність життям», як

загальна самоефективність, проактивний копінг,

сумлінність, цілеспрямованість, відкритість но�

вому, розуміння, антиципація, особистісний

потенціал і обернений зв’язок зі шкалою безвід�

повідальності (табл. 2).

Шкала «позитивне минуле» тесту на визна�

чення часової перспективи прямо корелює зі

шкалами: проактивний копінг (r = 0,22, p < 0,05),

задоволеність життям (r = 0,35, p < 0,001), сумлін�

ність (r = 0,21, p < 0,05) і задоволеність умінням

приймати рішення (r = 0,22, p < 0,05) методи�

ки «Особистісний потенціал і задоволеність

життям».

Отже, студентам із вищими показниками нега�

тивної часової орієнтації, які сприймають своє
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Рис. 1 — Середні значення шкал часових орієнтацій ме;
тодики Ф. Зімбардо на визначення часової перспективи
особистості: Мин_Нег — негативне минуле, Теп_Гед —
теперішнє гедоністичне, Майбутнє — орієнтація на май;
бутнє, Мин_Поз — позитивне минуле, Теп_Фат — тепе;
рішнє фаталістичне

Рис. 2 — Середні значення статистично відмінних по;
казників за методикою визначення часової перспективи
особистості у студентів технічного і гуманітарного спря;
мування: Теп_Гед — теперішнє гедоністичне, Теп_Фат —
теперішнє фаталістичне, Мин_Поз — позитивне минуле

№
з/п 

Шкали
r, «Минуле 
негативне»

r, «Теперішнє
фаталістичне»

1
Загальна самоефектив�

ність
–0,41*** –0,34***

2 Проактивний копінг –0,50*** –0,44***

3 Задоволеність життям –0,48*** –0,21*

4
Вміння бачити можли�

вості
–0,25** –0,23*

5 Безпомічність 0,49*** 0,49***

6 Сумлінність –0,18 –0,31**

7 Цікаве життя –0,26** –0,23*

8 Локус контролю –0,51*** –0,61***

9 Цілеспрямованість –0,20* –0,15

10 Відкритість новому –0,28** –0,25**

11 Розуміння –0,34*** –0,30**

12 Антиципація –0,28** –0,30**

13 Безвідповідальність 0,45*** 0,48***

14 Особистісний потенціал –0,46*** –0,43***

15
Задоволеність вмінням

приймати рішення
–0,38*** –0,19



минуле як негативне і теперішнє як фаталістичне,

притаманні нижчі показники особистісного по�

тенціалу, вони менше задоволені своїм життям,

схильні до безвідповідальності і почуття без�

помічності. Для них характерна нижча здатність

долати життєві труднощі, які сприймаються як

фатум через невміння бачити можливості для

розв’язання проблем і саморозвитку. Таким сту�

дентам важче спрогнозувати розвиток ситуації,

через що виникають труднощі у виборі оптималь�

ного варіанта дій, а також у віднаходженні сенсу

діяльності. Вони менш цілеспрямовані, схильні

залишати розпочату справу на півшляху порів�

няно зі студентами, які мають нижчі показники

негативної часової орієнтації.

Таблиця 2 — Кореляційні зв’язки для шкали «Майбутнє»

* — кореляція значуща на рівні р < 0,05; ** — кореляція

значуща на рівні р < 0,01; *** — кореляція значуща на рівні

р < 0,001.

Вищому рівню особистісного потенціалу

сприяє більша орієнтація студентів на майбутнє

і навпаки. Такі студенти характеризуються біль�

шою старанністю, наполегливістю, ретельністю

виконання завдань і вимогливістю до себе. Во�

ни відкритіші до нового досвіду, зацікавлені

в нових можливостях і готові змінюватися від�

повідно до цих можливостей. Життєві труднощі

і негаразди такі студенти сприймають як особис�

тісні виклики і переконані у власних здібностях

долати неприємності в різних сферах людського

функціонування. Студенти з вищим рівнем осо�

бистісного потенціалу і більш вираженою орієн�

тацією на майбутнє краще прогнозують розвиток

ситуації і вміють надавати сенс своїм діям, ви�

ходячи із розуміння майбутнього.

Вищий рівень відповідальності і сумлінності

у студентів пов’язаний також із позитивним став�

ленням до свого минулого, яке є основою більшої

задоволеності життям загалом, а також задово�

леності власним умінням приймати рішення.

Студентам із позитивним сприйняттям свого ми�

нулого притаманний більший потенціал до змін,

особливо у способах поведінки і мислення, що

веде до самовдосконалення та саморозвитку; во�

ни більш винахідливі, принципові і мають пози�

тивну систему переконань.

Студенти, схильні до переживання гедоністич�

ного теперішнього, коли воно бачиться повним

задоволень, мають вищі показники безпоміч�

ності і безвідповідальності, вони гірше користу�

ються наявними можливостями, менше плану�

ють свої дії і докладають недостатньо зусиль для

реалізації задуманого.

Для дослідження факторної структури отрима�

них результатів і вагомості окремих показників

був застосований факторний аналіз з викорис�

танням методу головних компонент (обертання

осей Varimax). Рішення про кількість факторів

приймалося на базі методу «Кам’янистого наси�

пу» і власних значень, в результаті якого було

виділено чотири латентні фактори, які поясню�

ють 67,37% сукупної дисперсії даних.

Перший фактор «Потенціал особистості» по�

яснює 42,01% дисперсії інших змінних і вклю�

чає в себе шкали: допитливість (0,823), вміння

бачити можливості (0,841), цікаве життя (0,839),

відкритість новому (0,853), розуміння (0,855),

нададаптивність (0,823) і особистісний по�

тенціал (0,784) тесту «Особистісний потенціал

і задоволеність життям». Другий фактор (10,85%

дисперсії даних) «Відсутність негативної часової

орієнтації» складається зі шкал: негативне мину�

ле (–0,766) і теперішнє фаталістичне (–0,735)

опитувальника Ф. Зімбардо на визначення ча�

сової перспективи особистості, а також шкал:

безпомічність (–0,787) і локус контролю (0,781)

методики «Особистісний потенціал і задоволе�

ність життям». Фактор «Позитивна часова

орієнтація» (фактор 3) сформований шкалою

«позитивне минуле» (0,665, р > 0,650) методики

Ф. Зімбардо і пояснює 7,78% дисперсії решти

змінних. До четвертого фактора «Орієнтація на

майбутнє» (6,74% дисперсії даних) увійшли:

шкала «майбутнє» (0,806) тесту на визначення ча�

сової перспективи і шкала «сумлінність» (0,717)

опитувальника «Особистісний потенціал і задо�

воленість життям».

Аналіз структури і просторового співвідно�

шення факторів показав, що дисперсія змінних:

загальна самоефективність і проактивний копінг

пояснюється впливом факторів «Потенціал

особистості» (0,613 і 0,652 відповідно) і «Відсут�

ність негативної часової орієнтації» (0,398 і 0,504).

Фактор «Відсутність негативної часової орієн�

тації» пояснює також значний відсоток змінної

«особистісний потенціал» (0,448), яка входить

до структури фактора «Потенціал особистості».

Дисперсія змінних: цілеспрямованість і ан�

тиципація визначається факторами «Потенціал

особистості» і «Орієнтація на майбутнє». Фак�

тори «Відсутність негативної часової орієнтації»

і «Позитивна часова орієнтація» впливають на
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№
з/п 

Шкали
r, 

«Майбутнє»

1 Загальна самоефективність 0,21*

2 Проактивний копінг 0,28**

3 Сумлінність 0,54***

4 Цілеспрямованість 0,33***

5 Відкритість новому 0,20*

6 Розуміння 0,31**

7 Антиципація 0,33***

8 Безвідповідальність –0,42***

9 Особистісний потенціал 0,34***



дисперсію змінних: задоволеність життям (0,482

і 0,491 відповідно) і задоволеність вмінням прий�

мати рішення (0,421 і 0,612). Дисперсія змінної

«безвідповідальність» визначається впливом

факторів «Відсутність негативної часової орієн�

тації» і «Орієнтація на майбутнє». Значний відсо�

ток дисперсії змінної «теперішнє гедоністичне»

опитувальника Ф. Зімбардо на визначення ча�

сової перспективи особистості визначається

факторами «Позитивна часова орієнтація» (0,426)

і «Орієнтація на майбутнє» (–0,402).

На підставі факторного аналізу опишемо особ�

ливості часової перспективи студентів технічно�

го і гуманітарного спрямування у зв’язку з їхнім

особистісним потенціалом і задоволеністю жит�

тям. На рівень особистісного потенціалу сту�

дентів найбільше впливають такі їхні риси, як

допитливість, відкритість до нового, вміння ба�

чити можливості для саморозвитку та готовність

змінюватися відповідно до цих можливостей,

вміння знайти щось цікаве для себе майже

в будь�якій діяльності і відчувати стан «потоку»,

або повного залучення, при виконанні завдань.

Розвитку особистісного потенціалу сприяє та�

кож відсутність орієнтації на негативне минуле

і фаталістичне теперішнє. Негативне ставлення

студентів до власного минулого і орієнтація на

фаталістичне теперішнє формує відчуття безпо�

мічності і переконання, що життя людини

непідвладне свідомому контролю, а тому немож�

ливо що�небудь загадувати на майбутнє. На�

томість орієнтація на майбутнє сприяє розвитку

старанності, ретельності, відповідальності і ви�

могливості до себе у студентів. Характерною

ознакою студентів гуманітарного і технічного

спрямування є їхня орієнтація на позитивне

минуле.

Високий рівень особистісного потенціалу, а та�

кож відсутність негативної часової орієнтації

підвищують рівень самоефективності студентів

і дає їм змогу сприймати стресові ситуації як си�

туації виклику і такі, що потребують вирішення

через конструктивні дії. Здатність до антиципа�

ції, цілеспрямованість і наполегливість форму�

ються у студентів з високим рівнем особис�

тісного потенціалу і вираженою орієнтацією на

майбутнє. Студентам з інтернальним локусом

контролю, позитивним ставленням до власного

минулого і відсутністю негативної часової орієн�

тації притаманний вищий рівень задоволеності

життям, яка є наслідком процесів судження про

відповідність якості свого життя унікальній су�

купності особистісних критеріїв і стандартів.

Натомість у студентів з негативною часовою

орієнтацією, екстернальним локусом контролю

і нерозвинутою майбутньою часовою перспек�

тивою формується почуття безвідповідальності

і безпомічності у використанні своїх можливос�

тей. Позитивне ставлення до власного минулого

і звужена орієнтація на майбутнє сприяють фор�

муванню у студентів гедоністичного ставлення

до теперішнього.

Висновки. У студентів гуманітарного і техніч�

ного спрямування переважає позитивна часова

орієнтація, яка включає в себе позитивне сприй�

няття власного минулого, орієнтацію на май�

бутнє та гедоністичне ставлення до теперішньо�

го. Негативна часова орієнтація, представлена

фаталістичним теперішнім і негативним мину�

лим, посідає у профілі часової перспективи сту�

дентів останнє місце. Студенти гуманітарного

спрямування більше орієнтовані на теперішнє,

ніж студенти технічного спрямування, а також

більш позитивно ставляться до власного минуло�

го досвіду. Орієнтація на безтурботне і безпечне

сприйняття теперішнього часу життя більше

притаманна дівчатам, ніж хлопцям.

Сприйняття власного минулого досвіду як не�

гативного і травматичного та фаталістичне став�

лення до теперішнього є перешкодою на шляху

формування особистісного потенціалу студентів.

Натомість орієнтація на майбутнє, яка включає

наявність цілей, планів і спрямованість поведінки

на їх реалізацію, сприяє розвитку старанності,

ретельності, відповідальності та вимогливості

до себе у студентів. Такі студенти переконані

в особистих здібностях успішно долати життєві

негаразди, добре прогнозують розвиток ситуації

і вміють надавати сенс своїм діям, виходячи із

розуміння майбутнього.

Спрямованість студентів на гедоністичне тепе�

рішнє, бажання отримати насолоду від моменту

без жалю про подальші наслідки своєї поведін�

ки формують у них безвідповідальне ставлення

до роботи і життя. Натомість орієнтація на по�

зитивне минуле сприяє розвитку сумлінності

і є основою високої оцінки якості свого життя.

Отримані результати окреслюють перспекти�

ви подальших досліджень особливостей і зако�

номірностей формування часової перспективи

студентів як важливого чинника їхнього осо�

бистісного потенціалу.
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У статті аналізується сутність цінностей, їх
основне функціональне призначення, яке становить
вищий рівень людських потреб; визначено зміст
понять «компетентність», «компетентісний під!
хід»; розглянуто проблему формування професій!
ної компетентності майбутніх фармацевтів.

Ключові слова: цінність, молодь, духовні цін�

ності, компетенція, компетентісний підхід,

професійна компетентність. 

В статье анализируется сущность ценностей,
их основное функциональное предназначение, кото!
рое является высшим уровнем человеческих нужд;
определено смысл понятий «компетентность»,
«компетентный подход»; рассмотрена проблема
формирования профессиональной компетентнос!
ти будущих фармацевтов.

Ключевые слова: ценность, молодежь, духов�

ные ценности, компетенция, компетентностный

подход, профессиональная компетентность.

In this article the essence of values is being analy!
zed; their main functional appointment, which embodies
the highest level of human needs, is shown here; the
contents of the notions «competence», «competent
approach» are defined; the probability of forming
pharmacist’ to be professional competence is exposed. 

Key words: values, youth, moral values, competen�

ce, competent approach, professional competence.

Ціннісна система, що існувала впродовж ба�

гатьох десятиліть, зруйнувалася. Суперечливо

та повільно формується нова. Особливістю цьо�

го процесу є те, що проходить він поза чітко

визначеними рамками ціннісних орієнтирів. Їх

відсутність визначає «розмитість» моральних

принципів. Соціотехнологічний підхід до цін�

нісного світу надає можливість цілісно розгля�

дати проблему ціннісного світу молоді, об’єднати

«загальне» й «особливе», теорію і практику. Ду�

ховне відродження народу України вимагає ок�

ремої уваги до світу цінностей молоді як майбут�

нього країни, гаранта суспільного прогресу.

Цінності студентської молоді формує інфор�

мація, яка надається їй всією соціальною

кон’юнктурою, баченням дорослими вітчизняно�

го чи зарубіжного життя. Оскільки в самої молоді

немає свого великого життєвого досвіду, вона

може оцінювати ті чи інші явища, виходячи зі

знань, набутих у навчальних закладах, із засобів

масової інформації, з оцінок батьків, прочитаної

літератури, хоча, звичайно, певну роль відіграє

осмислення власного пережитого. Але воно у пе�

реважній більшості не має вирішального значен�

ня при домінуючому впливі на молодих людей

тих соціально�культурних ідеалів, які склалися

у світі дорослих. У кожного покоління молодих

ці ідеали були різними, виходячи з конкретного

контексту часу. Вони вбирали різний історико�

культурний досвід залежно від можливостей

пізнання.

Життєві цінності — це значною мірою поняття

діалектичне. Вони є результатом інтелектуаль�

но�душевного осягнення різноманітності життя.

Тому життєвий вибір, орієнтир у духовно�мо�

ральній, предметній і соціальній дійсності для

кожного покоління молодих сприймався залежно

від цільності душевного розвитку — у почуттєво�

уявному або ж суто інтелектуально�раціона�

лістичному вимірі. Було і поєднання цих типів

бачення світу. Необхідність рішучого повороту

до реальних практичних завдань розбудови пра�

вової держави, вирішення цілого комплексу по�

літичних, соціально�економічних проблем, що

виникають у зв’язку з цим, передбачає пере�

осмислення всіх суспільних та індивідуально�

особистісних цінностей, формування на цій осно�

ві нової системи духовно�світоглядних орієнтацій

підростаючого покоління [1, с. 86–91].

Цілком очевидною є нагальна необхідність

створити таку систему цінностей, яка слугувала

б орієнтиром у вихованні молодого покоління

та громадян будь�якого віку. Така система зага�

лом і кожен її структурний компонент зокрема

мають становитиме єдине ціле, в якому об’єд�

нуючим началом є духовність людини.

Духовні цінності — це втілення в світоглядних

орієнтаціях людини cподівань, прагнень, ідеалів,

духу народу, нації, що визначає спрямованість

особистісних потреб, бажань і зумовлює її провід�

ний життєвий вибір. Це осмислення людиною

гуманістичного шансу мети людської життєді�

яльності.

Наразі є необхідність формування нових цін�

нісних орієнтацій, нових ціннісних ідеалів,
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ціннісного світогляду людини, яка буде жити

і працювати в Україні — незалежній європейсь�

кій державі, де цільові та ціннісні орієнтації

сполучатимуть творчість, нові оригінальні ідеї

з народними традиціями та культурою. Тут по�

стає головна проблема правильного вибору

цінностей студентською молоддю, їх адекватно�

го сприйняття та усвідомлення.

Ціннісна орієнтація — це і є вибір особис�

тістю такого типу поведінки (вчинку), в основі

якого лежать певні, різною мірою усвідомлені

(чи взагалі не усвідомлені) цінності. Ціннісні

стимули зачіпають особистість, структуру її само�

свідомості, особисті потреби та інтереси, транс�

формуючи їх на моральні потреби і моральні

інтереси. Без них не може бути подвигу, розумін�

ня широких суспільних інтересів, справжнього

громадянського самоствердження особистості.

Справді, духовна особистість є передусім мораль�

но суверенною особистістю, чиї ціннісні орієнта�

ції спираються на моральні цінності, що мають

загальнолюдську, гуманістичну перспективу.

Для людини дуже важливо реалізувати свої наміри

та цілі, продиктовані потребами й інтересами,

але не менш важливо і те, чим саме є ці наміри

та цілі, яка їх питома вага щодо внутрішнього

морального світу людини, а тому вони можуть

виступати як моральні потреби [1, с. 161]. 

Щоб охарактеризувати ціннісні орієнтації мо�

лоді, необхідно уявляти собі, що ж таке молодь,

чим вона відрізняється від інших суспільних

груп. Саме тому існує потреба в аналізі індивіду�

ально�особистісних особливостей, властивих

молодому віку, і закономірностей засвоєння норм,

цінностей, установок, властивих суспільству,

різним організованим і неорганізованим гру�

пам, що мають вплив на особу. 

Одне з перших визначень поняття «молодь»

було сформульовано в 1968 р. В. Т. Лісовським:

«Молодь — покоління людей, які проходять

стадію соціалізації, засвоюють, а в більш зрілому

віці вже засвоїли, освітні, професійні, культурні

та інші соціальні функції; залежно від конкрет�

них історичних умов вікові критерії молоді мо�

жуть коливатися від 16 до 30 років». Пізніше

більш повне визначення було надано І. Коном:

«Молодь — соціально�демографічна група, яка

виділяється на основі сукупності вікових харак�

теристик, особливостей соціального становища,

зумовлених тими або іншими соціально�психо�

логічними властивостями. Молодість як певна

фаза, етап життєвого циклу біологічно універ�

сальна, але її конкретні вікові рамки, пов’язаний

з нею соціальний статус і соціально�психологіч�

ні особливості мають соціально�історичну при�

роду і залежать від суспільного устрою, культури

і властивих даному суспільству закономірнос�

тей соціалізації» [3, с. 15]. 

Нині вчені визначають молодь як соціально�

демографічну групу суспільства, яка виділяється

на підставі сукупності характеристик, особливос�

тей соціального становища і зумовлених тими

або іншими соціально�психологічними власти�

востями, які визначаються рівнем соціально�еко�

номічного, культурного розвитку, особливостями

соціалізації в нашому суспільстві. 

Процес становлення соціальної зрілості мо�

лоді, вибір нею життєвого шляху відбуваються

у всіх основних сферах життєдіяльності особи,

реалізовуючись за допомогою навчання і вихо�

вання, засвоєння і перетворення досвіду старших

поколінь. Основними соціально�психологічними

регуляторами цього процесу і водночас показ�

никами становища молоді в суспільстві і струк�

турі історичного процесу розвитку виступають

ціннісні орієнтації, соціальні норми й установ�

ки. Вони визначають тип свідомості, характер

діяльності, специфіку проблем, потреб, інтере�

сів, очікувань молоді, типові зразки поведінки.

Молодість — це шлях в майбутнє, який обирає

сама людина. Вибір майбутнього, його плану�

вання — характерна риса молодого віку; він не

був би таким привабливим, якби людина наперед

знала, що з нею буде завтра, через місяць, через

рік. Свідомість молодої людини володіє особли�

вою сприйнятливістю, здатністю переробляти

й засвоювати величезний потік інформації. У цей

період розвиваються критичність мислення, праг�

нення дати особисту оцінку різним явищам, по�

шук аргументації, оригінального вирішення.

Разом з тим у цьому віці ще зберігаються деякі

установки і стереотипи, властиві попередньому

віку. Це пов’язано з тим, що період активної

ціннісно�творчої діяльності стикається у моло�

дої людини з обмеженим характером практич�

ної, творчої діяльності, неповною включеністю

молодої людини в систему суспільних відносин. 

На думку деяких дослідників, ціннісно�орі�

єнтаційний портрет сучасного студента вигля�

дає приблизно так: «Головне в житті — це міцне

здоров’я, сім’я — це необхідне джерело мораль�

но�психологічної підтримки. Любов та спілку�

вання з друзями прикрашає життя. Матеріальне

забезпечення дає впевненість у собі, своїх си�

лах. Що стосується творчості, пізнання і досяг�

нень, що заслуговують суспільного визнання, то

це не завжди вдається, але було б бажано. Задо�

волення приємні, але на них сьогодні не виста�

чає часу і грошей. Абсолютно впевненим можна

бути тільки в одному — сьогодні слід розрахову�

вати тільки на свої сили, здібності та можли�

вості» [3, с. 130].

Соціологічні дослідження ціннісних орієнта�

цій студентської молоді останнього десятиліття

переконують, що у свідомості сучасної молоді

(зокрема і студентської) формується тип особис�
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тості, характерний для західного суспільства —

особистості, яка передусім цінує себе і вважає,

що її діяльність, успіх у житті тощо залежать

в першу чергу саме від неї [4, с. 72]. 

З одного боку, це непогано, адже орієнтація

на власні сили, розум, здібності при досягненні

життєвих цілей вимагає роботи над собою, напо�

легливого оволодіння знаннями тощо. Але го�

ловне, щоб при виконанні цих завдань не фор�

мувалася людина�егоїст, яка зможе переступити

через усе, попрати будь�які моральні норми за�

ради досягнення своєї мети. 

Ціннісні орієнтації людини органічно пов’я�

зані із проблемами людини і виступають як го�

ловний компонент детермінації її поведінки.

Ціннісні орієнтації — це елементи мотиваційної

структури особистості, на підставі яких відбува�

ється вибір тих чи інших соціальних установок як

цілей або мотивів конкретної діяльності. Ціннісні

орієнтації особистості формуються під впливом

панівної в суспільстві системи цінностей, яка

змінюється з розвитком історії. Події останніх

десятиліть вплинули на систему ціннісних орієн�

тацій пострадянського суспільства і відповідно

на життєві орієнтири студентської молоді, в се�

редовищі якої набувають дедалі актуальнішого

значення матеріальні цінності (матеріальний

добробут, успіх у житті, прагматизм, високий за�

робіток, престижна робота, закордонні поїздки

тощо). Символом нашого часу є «виразна увага

до матеріальної сторони життя» [4, с. 75], «орієн�

тація на успіх у житті стає однією з провідуних

стратегій студентів і взагалі молоді в сучасних

ринкових умовах» [5, с. 59] — такий висновок

роблять українські соціологи, вивчаючи зміст

ціннісних орієнтацій студентської молоді. На пре�

великий жаль, втрачають певне значення в житті

сучасної студентської молоді деякі духовні орієн�

тації і цінності. Студенти менше цікавляться по�

літикою, суспільно�політичним життям, далеко

не всі полюбляють читати, відвідувати культурно�

мистецькі заклади, займатися спортом, худож�

ньою самодіяльністю, мистецтвом, творчістю.

Відбувається деформація і етичних ціннісних

орієнтацій, виправдовується порушення запо�

відей типу «не вкради», «не бажай...» і т. д. Зміни

у ціннісних орієнтаціях молоді (часто не на ко�

ристь високих суспільних ідеалів) вимагають

перегляду всієї системи виховної роботи у вищій

школі, пошуку й упровадження нових форм і ме�

тодів роботи із студентською молоддю з метою

підготовки і виховання студентів не лише високи�

ми професіоналами своєї справи, а справжніми

гуманістами, Людьми з великої літери. 

Однією з найактуальніших проблем сучасної

освіти виступає практичне формування компе�

тентностей студентської молоді на основі цін�

нісної орієнтації.

У багатьох публікаціях вітчизняних і зарубіж�

них авторів, що присвячені компетентнісному

підходу, спостерігається інноваційний, дослід�

ницький підхід. Але проблема компетентнісно�

го підходу в системі фармацевтичної освіти є ма�

лодослідженою. 

Перш за все, що розуміють під компетен�

цією. В. М. Приходько, досліджуючи методи ко�

мунікативної компетенції фахівців, зазначає, що

будь�який фахівець повинен володіти різнома�

нітними навичками міжособистісного спілку�

вання, а саме: 

— ефективно говорити і слухати під час спіл�

кування; налагоджувати комунікативний контакт

з іншими людьми; 

— орієнтуватися в особливостях партнера

у спілкуванні; спостерігати, розуміти та застосо�

вувати невербальну мову;

— запобігати та долати перепони у взаєморо�

зумінні тощо [6, c. 63].

Притаманність особистості важливих компе�

тентностей може надати їй можливості орієнту�

ватись у сучасному суспільстві, інформаційному

просторі, набувати освіту протягом життя. Саме

набуття студентами знань, умінь та навичок

спрямовано на формування їх компетентності.

Відтак компетентність і шляхи її формування слід

розглядати як результат навчання. За визначен�

ням експертів країн Європейського Союзу, по�

няття «компетентність» слід розглядати як здат�

ність застосовувати знання та вміння ефективно

й творчо в міжособистісних відносинах — ситуа�

ціях, що передбачають взаємодію з іншими людь�

ми в соціальному контексті так само, як і в про�

фесійних ситуаціях. Компетентність — поняття,

яке логічно походить від ставлень до цінностей

та від знань до умінь. За визначенням Ісака

Фруміна, компетентнісний підхід — це спроба

дати відповідь на запитання, чого і як навчати.

В освіті компетентнісний підхід реалізується як: 

— ключові компетентності; 

— загальні предметні вміння; 

— прикладні предметні вміння; 

— життєві навички [7]. 

Отже, компетенції — це інтегрована цілісність

знань, умінь і навичок, що забезпечують профе�

сійну діяльність, це здатність людини здійсню�

вати практичну діяльність. 

Професійна компетентність є інтегрованим,

комплексним явищем і поєднує знання, уміння

та навички, здібності особистості, показники за�

гальної культури, вміння виконувати професійні

обов’язки. За вимогами Всесвітньої організації

охорони здоров’я (ВООЗ), зроблено акцент на

необхідність суттєво змінювати оволодіння гли�

бокими фаховими знаннями з фармації на вдос�

коналення особистісних якостей, які поряд із

набутими професійними вміннями та навичками
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нададуть фахівцеві змогу зайняти належне місце

серед працівників системи охорони здоров’я. 

У 1997 р. Радою Міжнародної фармацевтич�

ної федерації був прийнятий Етичний кодекс

фармацевтів. Метою якого є декларація фунда�

ментальних принципів професії, основана на мо�

ральних зобов’язаннях і цінностях. Професійна

етика фармацевтичного працівника ґрунтується

на принципах законності, професіоналізму та

компетентності, об’єктивності та чесності, парт�

нерства та незалежності, гуманності, конфіден�

ційності та індивідуального підходу до кожного

пацієнта.

До професійних компетенцій фармацевтів

і провізорів можна віднести: 

— надання фармацевтичної допомоги будь�

якій людині, що її потребує; 

— знання, вміння й навички з професійної

галузі; 

— комунікативні вміння й навички, здатність

вести бесіду, спілкуватися з відвідувачами аптеч�

них закладів тощо. 

Для формування необхідних особистісних

якостей випускника вищого навчального закла�

ду потрібно: 

— усвідомлення мотивації постійного підви�

щення рівня професійної компетенції, розкрит�

тя своїх творчих здібностей і можливостей; 

— володіння вміннями приймати рішення

і нести за них відповідальність; 

— бути здатними до рефлексії по відношенню

до своєї діяльності, регулювати свій емоційний

стан і поведінку;

— усвідомлювати потребу в постійному само�

вдосконаленні.

Реалізація компетентнісного підходу у про�

фесійній освіті сприятиме досягненню головної

мети — підготовки кваліфікованого спеціаліста,

який вільно володіє своєю професією, здатного

ефективно працювати на рівні світових і євро�

пейських стандартів, готового до постійного про�

фесійного зростання, соціальної та професійної

мобільності.
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У статті висвітлено особливості навчальної
діяльності студента!філолога, яка здійснюється на
базі цілісного когнітивно!комунікативного підходу. 

Ключові слова: комунікативна компетент�

ність, комунікативні здібності, студент�філолог,

комунікативний підхід.

В статье проанализированы особенности учеб!
ной деятельности студента!филолога, которая
основана на базе целостного когнитивно!комму!
никативного подхода.

Ключевые слова: коммуникативная компете�

нтность, коммуникативные способности, сту�

дент�филолог, коммуникативный поход.

The article outlines the higher operation of student!
philologist to found on the base of integral the commu!
nicative drawing.

Key words: communicative abilities, communi�

cative development, student�philologist, communi�

cative drawing.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвит�

ку українського суспільства підвищує вимоги до

рівня професіоналізму випускників вищих нав�

чальних закладів. Успішність професійної

діяльності майбутнього спеціаліста�філолога

передбачає володіння не лише іноземною мовою,

але й іншомовною комунікативною компетент�

ністю. Цілісний і оптимально організований

процес підготовки спеціаліста філолога повинен

здійснюватися на базі цілісного когнітивно�ко�

мунікативного підходу. Глибина комунікативних

знань і вмінь дає змогу найбільш повно збирати,

коригувати й використовувати інформацію про

комунікативну ситуацію, стани та можливості

партнерів по спілкуванню. Систему комуніка�

тивних знань, умінь і навичок можливо сформу�

вати лише на основі комунікативних здібностей. 

Аналіз останніх досліджень. Питання розвит�

ку комунікативних здібностей не є новим для

психологічної науки, ним займалися А. В. Ба�

таршев, Г. С. Васильєв, Н. Р. Вітюк, В. В. Гарку�

ша, А. А. Кідрон, С. Д. Максименко, Р. С. Нємов,

К. Роджерс. Та все ж у педагогічній психології

недостатньо вивченою є проблема психологічних

механізмів досягнення високого рівня когнітив�

но�комунікативних здібностей, відсутній психо�

логічно обґрунтований зміст навчання, спрямо�

ваного на розвиток комунікативних здібностей

студентів�філологів протягом усього періоду

навчання у вищому навчальному закладі.

Постановка завдання. Процес розвитку кому�

нікативних здібностей кожного окремого спеціа�

ліста безпосередньо залежить від особливостей

навчальної діяльності даного фахівця. Коли

йдеться про студента�філолога, ми маємо на увазі

формування не лише майбутнього вчителя іно�

земної мови, а й фахівця, який надалі може зай�

матися перекладацькою діяльністю на про�

фесійному рівні. Тому для розуміння розвитку

комунікативних здібностей студента�філолога

важливо проаналізувати особливості навчальної

діяльності студентів філологічних спеціальностей,

які й зумовлюють становлення структури кому�

нікативних здібностей фахівця даного напрямку.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо певні

вихідні положення теорії іншомовної діяль�

ності, а також проаналізуємо механізми проце�

су перекладу, які закладені в діяльнісних теоріях

іншомовної комунікації та перекладу. 

У теорії мовленнєвої діяльності одиницею

аналізу є елементарна мовна дія та мовна опера�

ція. Переносячи на переклад основні властивості

мовленнєвої діяльності, відмітимо, що в пере�

кладі в якості дій розглядаються способи пред�

ставлення смислів мовними виразами. За допо�

могою мовного вираження автор фіксує свої

особистісні смисли, а перекладач�реципієнт ство�

рює власні на основі інтерпретації представлених

у тексті конвенційних мовних одиниць. Взаємо�

зумовленість мовних одиниць у структурі тексту

є основою, що дає студенту�лінгвісту змогу ви�

явити авторський мотив вживання тих чи інших

мовних елементів. У процесі інтерпретації кожен

раз народжується «свій» текст, глибоко неповтор�

ний та унікальний. Він пов’язаний з оригіналом

інваріантним змістом, але в ньому є відобра�

ження особистісних і професійних якостей пе�

рекладача. 

Змістове зрушення, що супроводить перекла�

дацьку діяльність, перебуває у повній відпо�

відності з онтологією іншомовної діяльності.
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Остання організована не за алгоритмічним

[1, с. 53–62], жорстко заданим певною ситуацією

принципом, а за «евристичним», тобто в ній пе�

редбачено здійснення вибору стратегії мовлен�

нєвої поведінки. Разом з тим діяльність вчителя

іноземної мови характеризується гнучкістю, во�

на допускає різні шляхи в операціях з вислов�

люванням під час як його сприйняття, так і по�

родження. Саме ці якості, в кінцевому підсумку,

і зумовлюють відносну відповідність оригіналу

та перекладу. 

Характер іншомовної діяльності фахівця ба�

гато в чому зумовлений взаємовідношенням

опосередкованого мовою образу світу людини та

мовленнєвою діяльністю, тобто взаємовідношен�

ням процесу відображення образу та діяльністю

як процесом. Це положення є досить актуаль�

ним для діяльності студента�філолога, в якій

центральну позицію посідає людина. 

Нерозривність зовнішнього та внутрішнього,

опосередкованість реального світу свідомістю

суб’єкта узгоджується з введенням етносеміотич�

ного чинника спостерігача (Клюканов, Кравчен�

ко, Кубрякова), а також з положеннями семіотич�

них теорій (Пірс). Їх прихильники дотримуються

думки, що в процесі комунікації об’єктивна

реальність опосередковується завдяки наявності

суб’єктивного початку, тобто завдяки інтерпре�

татору знаків, а отже, перетворюється в семіотич�

ну реальність. Для Пірса саме поняття семіозису

було центральним поняттям його семіотичної

теорії. На думку Пірса, знак не функціонує як

знак доти, поки він не осмислюється як такий.

Інакше кажучи, знаки повинні бути інтерпрето�

ваними, щоб стати знаками. Здійснюється це

знання завдяки інтерпретанті. Інтерпретанта —

це переклад, тлумачення, концептуалізація

відношення знак/об’єкт в наступному знаці

(наприклад, певна реакція людини на знак, що

сприймається, пояснення значення даного сло�

ва за допомогою інших слів і т. д.). Можливість

співвідношення суб’єктивного й об’єктивного

може координуватися принципом безперерв�

ності — постійною інтерпретацією, переходом

одних знаків в інші.

Близькою для нас є точка зору І. Е. Клюкано�

ва, який трактує семіозис не як можливість здійс�

нення нескінченної інтерпретації, а як реальний

процес пізнання. Дослідник підходить до нього

«не як до серії об’єктивно даних опор, не як до

пост�модерністики, що інтерпретується мето�

дом релятивістської гри значень, а як до проце�

су генерування знань, тобто опосередкуванням

безпосереднього досвіду за допомогою знаків,

в якому межі між об’єктивним і суб’єктивним

постійно створюються чи змінюються» [2, с. 23].

Зазначимо, що для нас в процесі сімеозису

пріоритетна позиція надається індивіду, який

бере участь у ньому. Ми вважаємо, що для філо�

лога знакова реальність, що створює знання про

об’єкт, тобто значення, констатується набором

не потенційно властивих об’єктові ознак, а ак�

туальних для індивіда фрагментів досвіду, які

створюють його образ світу в результаті існування

різних форм особистісної взаємодії (як безпосе�

редніх, так і опосередкованих) з даним об’єктом.

Образ світу, який при цьому створюється

у філолога, «це відображення у психіці людини

предметного світу, опосередковане предметни�

ми значеннями та відповідними когнітивними

схемами, що піддається фахівцем процесові

свідомої рефлексії» [1, с. 26]. У психологічній

літературі неодноразово зазначалося, що реаль�

ність, яка сприймається через образ світу, здатна

поставати на різних рівнях усвідомлення. В про�

цесі іншомовного спілкування мовні знаки най�

частіше виступають орієнтирами, опорами для

доступу до образу світу. Під час засвоєння іно�

земної мови студентами�філологами корелюючі

слова різних мов перетворюються на корелюючі

образи світу в свідомості комунікантів. Отже,

результатом діяльності філолога є вибір комуні�

кантом/перекладачем відповідної стратегії поро�

дження та сприйняття мовлення; також досить

важливим постає етап планування, що передба�

чає використання образів та опору студента на

особистісний досвід відповідно до його власно�

го образу світу.

Студент�філолог повинен здійснювати сві�

домий вибір того чи іншого способу діяльності,

а також аналізувати можливі результати після

здійснення цього вибору. У перекладацькій ді�

яльності актуалізація механізму імовірнісного

прогнозування найповніше описано на матеріалі

синхронного перекладу [3], проте його роль при

виборі оптимального варіанта відповідності що�

до мови, на яку перекладають, є очевидною і не

залежить від виду перекладу.

Отже, психолінгвістичні та діяльнісні підходи

виявляються продуктивними для філолога саме

в плані того, що в центрі їх уваги перебуває ко�

мунікативна діяльність учасників спілкування,

операції з іншомовним змістом, психологічні

механізми виконання цієї діяльності. Водночас

перекладацька діяльність виходить за межі по�

яснювальних можливостей цих моделей, коли,

наприклад, виникає необхідність оперувати ін�

формацією про саморефлексію комунікантів, про

їхні емоції, емпатійні процеси тощо. Отже, пе�

рекладацька діяльність у загальному вигляді по�

стає як психолінгвістичний процес, в якому за

допомогою інтерпретуючої діяльності індивіда на

базі оригіналу здійснюється мовленнєве смис�

лопородження тексту, який перекладається. 

У поданому далі короткому огляді ми охарак�

теризуємо три основні напрямки наукових дослі�
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джень, виконаних у межах описуваної психолінг�

вістичної парадигми, які, на наш погляд, вносять

суттєві доповнення й уточнення в проблему

розвитку комунікативних здібностей фахівця,

а також дають змогу звернутися до діяльнісних

механізмів, які визначають характер процесу пе�

рекладу, з яким більшою чи меншою мірою має

справу майбутній фахівець філологічних спе�

ціальностей.

Так, ймовірнісно�прогностична модель

Г. В. Чернова [3] акцентує увагу на специфічно

діяльнісних механізмах в умовах здійснення

спеціалістом синхронного перекладу. Ми вважає�

мо, що висунуті автором положення мають уні�

версальний характер і можуть бути застосовані

не тільки до усного, а й письмового перекладу.

Це стосується й положення щодо актуальності

опорних елементів для розуміння перекладачем

змісту тексту, функціонування механізму імо�

вірнісного прогнозування в діяльності студен�

та�філолога.

Г. В. Чернов був одним із перших, хто звернув�

ся до центрального питання перекладознавства:

«Яким чином перекладач здійснює вилучення

змісту повідомлення?» Особливу увагу було

приділено підсвідомому смисловому висновку

в перекладі, що створює суб’єктивну картину по�

відомлення у слухача завдяки взаємодії семан�

тичної структури повідомлення, фонових знань

спеціаліста, а також знань про даний ситуативний

контекст. Г. В. Чернов вводить в теорію пере�

кладу поняття, запозичені з теорії мовленнєвих

актів Г. П. Грайс, широко використовуючи тер�

мін «імплікатура» — комунікативно�релевант�

ний смисловий висновок, зроблений одержува�

чем повідомлення на основі вибору з багатьох

наявних у нього пресуппозицій. Пресуппозиція

являє собою фонові знання, тезаурус комунікан�

тів, що надає змогу осмислити зміст іншомов�

ного повідомлення. У багатьох лінгвістичних

дослідженнях під пресуппозиціями розуміють

умови, необхідні для успішної комунікації, — це

прагматичні (не лінгвістичні) пресуппозиції.

Н. Арутюнова розглядає прогматичні (або ситуа�

тивні) пресуппозиції як «ті передумови, які не

входять у мовленнєве значення висловлювання,

але створюють підґрунтя для його вживання

і дають змогу досягнути комунікативної мети» [4].

Такими умовами є, наприклад, те, що учасники

комунікації розуміють один одного, знають

мову, не хворі, не жартують. Як прагматичні

пресуппозиції можна розглядати статус, вид

стосунків, рід, вік учасників комунікації, їх міс�

цезнаходження, місцезнаходження предметів,

про які йдеться в реченні, час і т. ін. Серед безлічі

характерних властивостей, які вміщує імпліка�

тура, ми особливо акцентуємо увагу на її неексп�

ліцитному характері, неконвенційності (тобто

характеристиках, які не закодовані у реальних

значеннях), неоднозначності її інтерпретації,

виваженості, основою якої може бути букваль�

ний сенс, постулати дискурсу, контекст, поза�

мовні знання співрозмовників та ін. 

Набір пресуппозицій філолога визначає по�

тенційну множину імплікатур, які можна вилу�

чити з окремого повідомлення. Природним є те,

що реальні імплікатури мають менш значущий

сенс, ніж набір пресуппозицій, а їх виокремлен�

ня великою мірою зумовлено інформаційним

запасом, глибиною концептуальної системи ко�

муніканта.

Проаналізувавши другий, умовно виділений

нами напрямок психолінгвістичних теорій, в яких

наголошується на важливості актуалізації змісту

тексту у процесі його породження та сприйнят�

тя (Крюков, Піщальнікова) ми дійшли виснов�

ку, що сприйняття іншомовного висловлюван�

ня та його розуміння філологом здійснюється

на основі певної концептуальної системи. На її

базі відбувається побудова релевантної структу�

ри смислів з використанням мовних знаків, які

виступають як засіб символічної репрезентації,

конвенційної орієнтації в концептуальний сис�

темі автора іншомовного висловлювання. Цією

властивістю мовної одиниці і пояснюється здат�

ність дискретних мовних одиниць представляти

континуальні та безперервні смисли. Мовний

знак, його значення як стабільні компоненти

включаються до конструювання сенсу, але сприй�

няття мовного знака — лише точка відліку в ін�

терпретаційному процесі побудови цілісного

смислового простору тексту (або іншомовного

висловлювання), що починається з осмислення

мовного знака і зумовлює виникнення наступ�

ного рівня — розуміння, де здійснюється про�

никнення поза межі значення слова. У процесі

сприйняття мовного знака актуалізуються інші

складові концепта: його образний, понятійний,

емоційний та асоціативний зміст. 

І наступний — третій напрямок, представле�

ний психолінгвістичними моделями, має багато

спільного з теоріями вилучення сенсу висловлю�

вання (тексту), але звернення до смислосприй�

няття та подальшого смислопородження відбува�

ється з урахуванням етно/психолінгвістичного

типу учасників перекладацького процесу. Мова

йде про «інтелектуально�емоційний тип осо�

бистості зі специфічною структурою мовної (та

немовної) комунікативної поведінки, зумовленої

культурними особливостями того суспільства,

до якого дана особистість належить» [5, с. 81].

Розуміння — це завжди індивідуальний і глибоко

суб’єктивний процес «змикання» змісту тексту

та змісту свідомості читача, що відбувається на

ментальному рівні. Але міжмовний переклад на�

дає унікальну можливість отримати презентацію
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з різним ступенем вираження цього «змикання»

або навіть його відсутності в тексті перекладу.

Перекладацька проекція тексту, що актуалізуєть�

ся в перекладі, може вказувати на відсутність,

часткову або неповну наявність в концептуальній

системі перекладача знань, пов’язаних з об’єк�

тивною реальністю як власної культури, так

і культури іншого народу.

Таким чином, іноземна мова в нашій роботі

трактується як мова представлення філологічних

знань студенту�філологу, а стратегії розуміння

смислу філологічних понять — це способи подан�

ня та застосування цих знань на практиці. Серед

цих способів найважливішими є вербалізація,

мовне оформлення; причому для здійснення ак�

ту комунікації знання мають бути трансформо�

вані у значення, повинні передаватися засобами

мовної семантики. Процес розуміння є проце�

сом переходу від значень до знань, тоді як зво�

ротний процес мовопородження (або пояснен�

ня, тлумачення) спрямований у протилежний

бік — від знань до значень. 

У центрі нашої уваги перебувають такі внут�

рішні процеси мовленнєвої діяльності, як сприй�

няття мовлення і мовоутворення на глибинно�

му, інтенціональному рівні. У цьому контексті

особливо важливо підкреслити, що мовлення —

це засіб спілкування, акт діяльності та психіч�

ний процес, які тісно пов’язані між собою. Таке

розуміння взаємодії цих мовленнєвих процесів

як акту діяльності та психічного процесу зо�

бов’язує визначити єдиний концептуальний

апарат, важливий у процесі навчальної діяль�

ності студента�філолога. Отже, це 

— внутрішня і зовнішня сторона мовлення; 

— мовлення як особлива активність людини; 

— мовлення на рівні несвідомого (як носія

мови); 

— мовлення на рівні свідомості (гносеологіч�

ний підхід); 

— мовлення на ціннісно�смисловому рівні. 

Таким чином, організовуючи діяльність сту�

дентів філологічних спеціальностей, викладач

має орієнтуватися на принцип єдності семіо�

тичної системи, психіки, активності, ціннісно�

смислової системи. Принцип антропоцентриз�

му актуалізує необхідність вивчення зв’язку між

змістом, сенсоутворюючим мотивом, який фор�

мується мовленнєвою діяльністю студентів,

з одного боку, і між структурою та елементами

мови, що використовується, — з іншого. 

Викладач має прагнути формувати не просто

фахівця з даної спеціальності, а мовну особистість

філолога, яка вміщує в себе соціальні, соціолінг�

вістичні характеристики мовної спільності, до

якої належить дана особистість, а також субор�

динативно�ієрархічні відносини базових, фун�

даментальних понять, які створюють її картину

світу. До структури мовної особистості входить

також специфічний компонент, який вивчає її

приналежність до певної вузької референтної

групи (в нашому випадку — студентського колек�

тиву), що актуалізує її ціннісно�смислові критерії

та емоційно�емпатійний колорит дискурсу.

Мовна особистість майбутнього спеціаліста�

філолога передбачає врахування характеристик

мовної поведінки, індивіда, особливостей пре�

зентації філологами мовної моделі світу або те�

заурусу досліджуваної особистості; виявлення

установок, мотивів діяльності, що знаходить своє

відображення в процесі породження текстів,

а також сприйняття мовлення партнера по спіл�

куванню та літературних текстів. 

Схема породження іншомовного мовлення

філологом, який володіє мовленням на профе�

сійному рівні, має бути еквіфінальною, тобто

враховувати головну властивість мовленнєвої

діяльності: її гнучкість, здатність людини опти�

мально узгоджувати механізми мовлення та об�

слуговувати різні типи мовлення, що розрізня�

ються за показниками від майже повного

автоматизму навичок («стереотипного» мовлен�

ня, різновида спонтанного мовлення) до обмірко�

вування організації дискурсу на всіх його етапах

(наприклад, підготовка писемного мовлення

або публічного виступу). 

Проте включення студента�філолога в про�

цеси педагогічного спілкування визначається

не тільки комунікативним завданням, а й усією

парадигмою його соціально�діяльнісної поведін�

ки, яка охоплює також інтенції, наміри, інтере�

си, мотиви, цілі та цінності. Тому ми й вважаємо

за потрібне говорити про комунікативно�діяль�

нісні потреби особистості як основні одиниці

мотиваційного компонента готовності до вико�

нання професійної діяльності, психолінгвістич�

ним корелятом яких можуть бути, зокрема, об�

рази прецедентних текстів. 

Комунікативно�діяльнісні потреби майбутньо�

го філолога, а також його комунікативну компе�

тентність слід формувати під час взаємодії сту�

дентів з літературними текстами, в тому числі

й навчального характеру. Адже, читаючи текст

(навчальний, науковий), студент пізнає зв’язки

між предметами об’єктивної реальності не без�

посередньо, а через слово. Розуміння тексту

викликає необхідність аналізувати його смисло�

ву структуру. Текст завжди містить у собі прихо�

вані питання і, водночас, умови, що допомага�

ють читачеві виявити ці питання, актуалізувати

імпліцитні смисли тощо. 

Висновки. Отже, поняття «мовна особистість

майбутнього спеціаліста�філолога» постає для

нас як багатошаровий, багатокомпонентний,

структурно упорядкований набір мовних здіб�

ностей, умінь, а також як готовність виробляти
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і сприймати мовні твори як з філологічної, так

і з психолого�педагогічної точок зору. Дана сис�

тема мовних умінь може розцінюватись як

цпсихолінгвістичний корелят рис цілісної висо�

кодуховної особистості майбутнього спеціаліс�

та�філолога, що має високий рівень розвитку

комунікативних здібностей [6, с. 17–23].
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У статті представлено змістові характерис!
тики процесу формування проектувальних умінь
майбутнього соціального працівника у формі
спеціального введення курсу «Соціальне проекту!
вання» у процес його фахової підготовки. Проа!
налізовано змістові та методичні характеристи!
ки цього спецкурсу, його вплив на формування
проектувальних умінь, місце самостійної роботи
студента в процесі вивчення спецкурсу.

Ключові слова: професійна підготовка, со�

ціальна робота, соціальний працівник, соціальне

проектування, проектувальні вміння, спецкурс.

В статье представлены смысловые характе!
ристики процесса формирования проективных
умений будущего социального работника в форме
специального введения курса «Социальное проек!
тирование» в процессе его профессиональной под!
готовки. Проанализированы смысловые и методи!
ческие характеристики этого спецкурса, его
воздействие на формирование проективных уме!
ний, место самостоятельной работы студента
в процессе изучения спецкурса.

Ключевые слова: профессиональная подго�

товка, социальная работа, социальный работ�

ник, социальное проектирование, проективные

умения, спецкурс.

The article investigates substantial characteristics
in process of future social workers’ projection skills for!
mation in form of introduction of special course «Social
projection» in the process of his professional training.
Author analyzes substantial and methodical charac!
teristics of this special course, its influence on projec!
tion skills formation, the role of students’ individual
work in the process of special course study.

Key words: professional training, social work, social

worker, social projection, projection skills, special

course.

Актуальність і стан дослідженості проблеми.

Професійна підготовка соціальних працівників

як відносно нова дослідницька проблема лише

фрагментарно висвітлена в наукових досліджен�

нях з педагогіки, соціальної педагогіки, соціаль�

ної психології у контексті соціального проекту�

вання та формування проектувальних умінь

майбутнього соціального працівника. Основи

соціального проектування в структурі соціаль�

ної роботи, соціальної педагогіки, професійної

педагогіки розглядаються в науковому доробку

Н. Коршунової, О. Кравець, О. Кузнєцова,

В. Курбатова, О. Курбатової, В. Лукова, С. Хар�

ченка, М. Кратінова [1–6] та ін.

Метою нашої статті є визначення провідних

характеристик змісту спецкурсу «Соціальне про�

ектування» у процесі професійної підготовки

майбутнього соціального працівника задля фор�

мування його проектувальних умінь.

Змістові характеристики процесу підготовки

соціальних працівників знайшли своє відобра�

ження у наукових працях Б. Гершунського,

В. Ледньова, І. Якиманської та ін. [7–9]. Різно�

манітні аспекти педагогічного проектування

розглянуті в теорії і практиці педагогічної науки

В. Беспалько, Б. Бітінасом, Л. Катаєвою,

Є. Ісаєвим, С. Косарецьким, В. Слободчиковим,

В. Шадриковим [10–13] та ін. Проте місце та

роль проектувальних умінь соціального працівни�

ка у цих працях не знайшли свого висвітлення. 

Як свідчать наукові розробки О. Новікова,

проектувальна діяльність фахівців соціальної сфе�

ри, як і інших спеціалістів гуманітарного про�

філю, включає кілька стадій, серед яких ми, на

підставі аналізу робіт цього науковця, вважаємо

найважливішими такі:

1) концептуальну, яка вміщує виявлення су�

перечності (що саме заважає досягти успіхів

у практиці навчання й виховання), формулю�

вання проблеми (усвідомлення незадовільного

стану елементів навчально�виховної системи),

визначення цілей проектувальної діяльності (що

саме варто зробити для досягнення успіху в на�

вчально�виховній діяльності навчального закла�

ду) та вибір критеріїв педагогічного проектування

(як кількісних моделей якісних цілей);

2) стадію моделювання, до якої входить побудо�

ва моделі соціального проекту (образу майбутньої

системи навчально�виховного процесу з ураху�

ванням попередньої стадії), її оптимізація та

прийняття рішення стосовно проекту соціаль�

ної роботи (як підпорядкованість етапів проек�

тувальної діяльності);
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3) конструювання системи — декомпозицію

(розділення загальної мети соціально�проекту�

вальної діяльності на вторинні цілі), агрегування

(узгодження окремих завдань проектувальної

діяльності майбутнього соціального працівника

в навчально�виховному процесі навчального за�

кладу в єдине ціле), дослідження умов (кадрових,

мотиваційних, матеріально�технічних, орга�

нізаційних, інформаційних тощо), побудову

проектувальної програми (конкретного плану

дій щодо реалізації проектувальної діяльності);

4) стадію технологічної підготовки (підготов�

ка робочих матеріалів для соціально�проекту�

вальної діяльності — планів, програм, графіків,

розкладів, методичних розробок, програмного

забезпечення тощо) [14, с. 230–236].

Соціальне проектування — це науково�теоре�

тична і одночасно предметно�практична діяль�

ність, спрямована на створення проектів роз�

витку соціальних систем, інститутів, соціальних

об’єктів, їх властивостей і відношень на основі

соціального передбачення, прогнозування і пла�

нування соціальних якостей і властивостей, що

є важливою соціальною потребою. Спрогнозо�

вані, змодельовані, сконструйовані якості і влас�

тивості соціальних об’єктів надають можливість

керувати соціальними процесами і виражають

характер тенденцій соціального розвитку.

Соціальне проектування — це синтез науко�

во�теоретичної, предметно�практичної діяль�

ності і елементів соціальної освіти. Як науково�

теоретична діяльність соціальне проектування

пов’язано з соціологією, соціальною роботою,

соціальною філософією, політологією, конф�

ліктологією, регіоналістикою, економікою. Як

предметно�практична діяльність соціальне про�

ектування виражається у створенні конкретних

соціальних проектів, плануванні і керуванні

розвитком територіально�промислових, економі�

ко�господарчих, соціально�культурних та інших

комплексів. Як елемент системи освіти соціаль�

не проектування — навчальна дисципліна,

пов’язана з вивченням методології і технології

проектування, інструментальних засобів проек�

тування, його системних принципів, форм і ме�

тодів. Соціальне проектування стало науковою

і практичною проблемою не так давно. Ще

в 70�ті роки ХХ ст. переважно писали про со�

ціальне планування, програмно�цільові методи,

соціальні інновації, але поява нових складних

завдань у соціальній сфері виділило соціальне

проектування як різновид соціальних технологій.

У зв’язку з вище викладеним вважаємо, що

зміст та навчально�методичні характеристики

проектувальної підготовки майбутнього соціаль�

ного працівника мають враховувати означену

специфіку проектувальної діяльності. Тому перед�

бачені навчальним планом психолого�педагогіч�

ні, спеціальні, загальногуманітарні дисципліни,

хоча й несуть на собі відповідне смислове на�

вантаження, але не можуть сповна забезпечити

формування проектувальних умінь майбутнього

соціального працівника. Вважаємо, з огляду на

це, що необхідно вводити спеціальні навчальні

дисципліни, які б давали змогу комплексно за�

безпечувати формування проектувальних умінь

соціального працівника на методологічному, те�

оретичному та прикладному рівнях. Введення

таких додаткових дисциплін на старших курсах

навчання є найдоцільнішим, оскільки забезпе�

чує використання набутих знань під час двох ос�

новних виробничих практик у соціальних закла�

дах та соціальних установах.

Спецкурс «Соціальне проектування» передба�

чений в обсязі 54 години, з урахуванням і певної

кількості годин на самостійну роботу студентів.

Основною метою викладання дисципліни «Со�

ціальне проектування» є формування в майбут�

ніх соціальних працівників системи знань, на

яких базується сучасне соціальне проектування;

набуття ними вмінь і навичок, необхідних для

здійснення проектування соціальних структур

і процесів, використання універсального інстру�

ментарію та методів проектування. Основним

завданням курсу є вивчення таких проблем, як не�

однозначність сутності соціального проектуван�

ня, методи соціального проектування і тенденції

його розвитку; умови ефективності розроблення

соціальних проектів; наслідки й організаційно�

процедурні проблеми їх втілення; операціона�

лізація проектування соціальних технологій;

соціальні відношення і соціальна політика як

об’єкти проектування. Логіка і структура курсу

«Соціальне проектування» та передбачені цією

програмою методи його вивчення надають сту�

дентам змогу набути певного рівня професіона�

лізму та навичок, необхідних для самостійного

соціально�проектувального процесу під час фа�

хової діяльності в соціальних установах та за�

кладах.

Спецкурс «Соціальне проектування» надає

можливість студентам здобути знання місця та

ролі соціального проектування, його значення

для розвитку суспільства; його головних завдань

та понятійного апарату; змісту факторів неодно�

значності, аспектів сутності, способів і тенденцій

соціального проектування; основних методів

соціального проектування; принципів і етапів

соціального проектування; сутності соціальних

відношень і соціальної політики як об’єктів про�

ектування; операціоналізації проектування со�

ціальних технологій.

Вивчення спецкурсу відбувається впродовж

одного модуля, яким передбачено сім таких ос�

новних тем для засвоєння майбутніми соціаль�

ними працівниками:
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1. Соціальне проектування у предметній

і проблемній площині: актуальність вивчення

соціального проектування, його технологій,

інструментарію і галузей застосування; термін

«проектування», «соціальне проектування»

і близькі йому за змістом поняття; спрямованість

соціальних процесів; умови, які надають змогу

конструювати соціальне майбутнє; системні ос�

нови проектування.

2. Класифікація соціальних проектів: класифі�

кація соціальних проектів за типом об’єкта, що

моделюється, за ступенем інноваційності, а також

за характером відображення об’єкта; ступінь

масштабності об’єктів соціального проектування

як параметр класифікації; спосіб представлення

соціальних проектів у практиці діяльності со�

ціального працівника.

3. Основні принципи і етапи соціального про�

ектування: модифікаційне застосування загаль�

них принципів під час соціального проектування;

класифікація соціальних проблем, які можуть

підлягати соціальному проектуванню; етапи

проектування в практиці соціальної роботи.

4. Методи соціального проектування: методи

проектування як способи досягнення поставле�

ної перед соціальним працівником мети про�

фесійної діяльності; застосування у соціально�

му проектуванні методів наукового пізнання

і соціально�педагогічного дослідження.

5. Математичні методи у соціальному проек�

туванні: автоматизація соціального проектуван�

ня; використання математичних моделей у со�

ціально�проектувальній діяльності; процедура

прийняття рішень під час соціального проекту�

вання.

6. Операціоналізація проектування соціаль�

них технологій: сутність і ключові поняття про�

цесу операціоналізації соціального проектування;

мережева модель соціальних технологій як різ�

новид соціально�проектувальної діяльності; пра�

вила побудови операційних мережевих моделей

соціальної діяльності; характеристика процесу

проектування операційних систем у професій�

ній діяльності соціального працівника.

7. Проектування соціальних відношень і со�

ціальної політики: регіональне соціальне про�

ектування; проектування нормативно�правових

основ соціальної діяльності; проектування ді�

яльності соціального працівника у сфері освіти;

спосіб життя як об’єкт соціально�проектуваль�

ної діяльності соціального працівника.

Важливе значення при вивченні спецкурсу

«Соціальне проектування» має організація

самостійної роботи студентів. Самостійна робота

з соціального проектування здійснюється за та�

кими напрямками: підготовка теоретичних пи�

тань до семінарських занять; конспектування

першоджерел; підготовка рефератів; виконання

індивідуальних (професійно�орієнтованих) зав�

дань; підготовка до підсумкових модульних

робіт; підготовка до екзаменів або заліків.

Підготовка теоретичних питань до семінарсь�

ких занять передбачає опрацювання теми за пи�

таннями семінарського заняття. Ці питання мо�

жуть розглядатися під час лекції або ж повністю

виноситися на самостійне опрацювання. Алго!
ритм підготовки теоретичних питань передба�

чає реалізацію таких кроків: 

1. Визначення питання для підготовки (мають

бути розглянути всі питання, вказані у плані

семінарського заняття). 

2. Опрацювання в бібліотеці університету

(читальному залі або на кафедрі) джерел, зазна�

чених у списку основної літератури. При доборі

літератури майбутній соціальний працівник мо�

же користуватися бібліотечними каталогами

(алфавітним, предметним або систематичним).

3. Визначення розділів (тем або параграфів),

в яких розкрито питання семінарського занят�

тя. Опрацювання навчального матеріалу, викла�

деного у цих розділах.

4. Складання плану (простого або складного)

відповіді на кожне питання.

5. Визначення основних понять, які мають бу�

ти засвоєні студентом під час самостійного опра�

цювання теми. Аналіз взаємозв’язків опрацьо�

ваного питання з іншими питаннями теми для

самостійного вивчення.

6. Складання короткого конспекту, схеми, таб�

лиці або графіка за опрацьованим матеріалом. Ви�

значення незрозумілих фрагментів матеріалу, що

вивчається; звернення до викладача з питання�

ми щодо теми для самостійного вивчення.

7. Самоперевірка рівня засвоєння теми для

самостійного вивчення. Самостійна відповідь на

тестові питання до теми для самостійного ви�

вчення.

Конспектування першоджерел передбачає

поглиблений розгляд окремих питань теми. Для

конспектування можуть пропонуватися статті із

фахових журналів, розділи монографій або під�

ручників.

Підготовка рефератів передбачає глибокий

і ретельний аналіз проблеми, винесеної у темі

реферату.

Виконання індивідуальних (професійно�орі�

єнтованих) завдань має на меті вироблення умінь,

необхідних для вирішення професійних завдань.

Для виконання індивідуального професійного

завдання студентові необхідно здійснити такі

кроки: ознайомитися з вимогами до індивідуаль�

ного завдання; ознайомитися зі змістом індиві�

дуального завдання; визначити, чи доводилося

раніше виконувати схожі завдання; проаналізу�

вати теоретичний матеріал, необхідний для ви�

конання індивідуального завдання; визначити
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питання, на які студент не може дати відповіді

самостійно, та звернутися з ними на консультації

до викладача. Далі для виконання індивідуаль�

ного професійно орієнтованого завдання

потрібно: конкретизувати завдання, які мають

бути вирішені у ході виконання індивідуального

завдання; скласти розгорнутий план виконання

завдання; дібрати методи виконання завдання;

виконати індивідуальне завдання відповідно до

плану; проаналізувати, чи всі поставлені завдання

виконані; внести корективи до виконання зав�

дань; оформити індивідуальне завдання про�

фесійного характеру відповідно до поставлених

викладачем вимог і здати його у визначений

термін.

Підготовка до підсумкових модульних робіт

(ПМР), заліків та екзаменів має на меті узагаль�

нення й систематизацію знань з окремого модуля

або дисципліни загалом. Для цього студентові

необхідно: ознайомитися з переліком питань

і завдань до ПМР, заліку або екзамену; дібрати

відповідні підручники й посібники, користую�

чись інструктивно�методичними матеріалами до

вивчення спецкурсу; переглянути зміст кожно�

го питання та оцінити рівень своїх знань з цих

питань; визначити питання, які потребують більш

серйозної поглибленої підготовки; здійснити

самоперевірку рівня підготовленості до ПМР

або ж до заліку чи іспиту.

Окрім організації самостійної роботи студен�

тів, кожен з них має можливість виконати інди!
відуальне творче завдання із соціального проек�

тування як науково�дослідницьку роботу з цього

курсу. При виконанні індивідуального завдання

студент повинен викласти теоретично обґрун�

товану сутність поставлених проблем, а потім

зібрати статистичний матеріал по Україні й про�

аналізувати його, використовуючи при цьому гра�

фіки, таблиці, моделі. Прикладами таких завдань

можуть бути: «Проблема творчості в соціальному

проектуванні», «Роль соціологічних досліджень

у процесі соціального проектування», «За�

рубіжний досвід соціального проектування»,

«Ігрові методи соціального проектування» та ін.

Таким чином, спецкурс «Соціальне проекту�

вання» є самостійним компонентом професійної

підготовки майбутніх соціальних працівників,

з одного боку, а з іншого — структурним компо�

нентом змісту формування проектувальних

умінь майбутніх фахівців соціальної сфери. Цей

спецкурс займає чільне місце у структурі

спеціально розробленої нами технології форму�

вання проектувальних умінь майбутніх соціаль�

них працівників експериментальна перевірка якої

і становить основу наших подальших досліджень.
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У статті наведено результати діагностуван!
ня віктимної поведінки підлітків за допомогою ви!
явлення їх колірного профілю.

Ключові слова: віктимність, підлітки, колір�

ний профіль.

В статье приведены результаты диагностиро!
вания виктимного поведения подростков с по!
мощью выявления их цветового профиля.

Ключевые слова: виктимность, подростки,

цветовой профиль.

In the article the results of diagnosticating of victim
conduct of teenagers are offered by the exposure of
them colour type.

Key words: victim, teenagers, colour type.

Постановка проблеми. Динамічні зміни, які

відбуваються в українському суспільстві, руй�

нація й утворення систем ціннісних орієнтацій

зумовлюють зростання, з одного боку, агресії,

жорстокості, насилля, а з іншого — невпевне�

ності, страху та тривоги. 

Проблеми віктимної й агресивної поведінки

стають дедалі популярнішими напрямами дослід�

ницької діяльності психологів і педагогів. Це ціл�

ком природно, оскільки у цій складній та інтен�

сивно досліджуваній галузі залишається чимало

невирішених проблем, серед яких — питання про

природу та причини виникнення віктимності

у дітей та підлітків. Останнім часом проблема

насильства піддається глибокому міждисциплі�

нарному аналізу та виявленню соціополітичних,

культурних, психологічних, педагогічних і біо�

логічних чинників, що сприяють збереженню

агресії та передачі її з покоління в покоління. Не�

обхідним також постає розгляд зворотного боку

цього процесу — віктимної поведінки жертви. 

Вважаємо, що будь�яка ситуація насильства

не є випадковою для жертв. Найчастіше вона

підготовлена всією історією життя людини, яка

тягнеться з дитино�батьківського етапу взаємин,

коли формується основа особистості майбутньо�

го індивіда. Це дуже важко діагностувати, адже

людям зазвичай здається, що вони мали нор�

мальне, здорове дитинство. 

Припускаємо, що існують певні психологічні

та індивідуально�особистісні чинники, котрі

сприяють віктимізації підлітків і на які необхідно

спрямовувати психокорекційні заходи. З огляду

на це, метою статті є аналіз результатів вивчення

окремих психологічних чинників віктимізації

поведінки підлітків. 

Результати теоретичного аналізу проблеми.

В останні роки суттєво зріс інтерес психологів,

педагогів, працівників соціально�педагогічних

закладів та громадськості до «важких» та «важ�

ковиховуваних» підлітків. Серед цієї категорії

дітей значний відсоток становлять діти�жертви за

різними категоріями й ознаками. Наразі біль�

шість науковців акцентує увагу на соціальних

чинниках дитячих кривджень, а психологічний

і віктимологічний аспекти залишаються прак�

тично недосліджуваними.

Можна виокремити декілька основних тео�

ретичних підходів до пояснення чинників віктим�

ної поведінки: когнітивний підхід, теорія соціаль�

ного навчання, теорія агресивності, динамічна

особистісна модель, еволюційний підхід Б. Уайн�

холда, ідея Х. Кохута, трансакційний аналіз

Е. Берна та інші [5, с. 22–25].

Т. М. Вакуліч, аналізуючи соціокультурні чин�

ники віктимної поведінки, звертає увагу на роль

соціокультурного оточення, культури і ціннос�

тей суспільства в процесі віктимізації особис�

тості [5, с. 26].

Загалом проблемою вивчення віктимологіч�

них аспектів поведінки людей займались як

вітчизняні (Л. В. Франк, В. І. Полубінський,

В. П. Коновалів, В. Я. Рибальська, Д. В. Рівман,

В. А. Туляков), так і зарубіжні (Г. фон Гентінг,

Б. Мендельсон, Р. Елленберг, Дж. Рейнуотер,

М. Селігман, М. Аміру) вчені.

Існує низка як первинних, так і вторинних вік�

тимогенних ознак особистості та поведінки дити�

ни. У механізмі віктимізації підлітка беруть участь

щонайменше чотири найважливіші компоненти:

1) ситуативні чинники віктимного характеру —

ненавмисне ушкодження чи примусова участь

у колективній бійці;

2) віктимогенні індивідуально�психологічні

властивості дитини — агресивність, конфлікт�

ність, зухвалість, нахабність або ж тривожність,

боязливість, невпевненість у собі, занижений

рівень самооцінки та ін.;

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

248

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
КОЛІРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ЧИННИКА 

ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ

В. Папуша, старший викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна»

УДК 343.9.88: 159.922.6



3) специфічний психоемоційний стан дити�

ни — надмірна емоційна збудженість або ж при�

гніченість, втомлюваність, фрустрація тощо;

4) суто віктимна (віктимогенна) поведінка —

провокування конфліктів, бійок чи, навпаки,

демонстрація нерішучості, невпевненості та ін. 

Таким чином, великого значення в процесі

віктимізації поведінки підлітків набувають

індивідуально�психологічні якості, типові особ�

ливості поведінки та психоемоційний стан ди�

тини як потенційної жертви [5].

М. П. Бурмака для оцінювання індивідуально

психологічних чинників, пропонує такі варіан�

ти особистісних профілів осіб із віктимною по�

ведінкою: 

1) невротичний профіль;

2) психо� і соціопатичний профіль;

3) особистісний профіль;

4) демонстративні особистості;

5) імпульсивні (некеровані) особистості [2,

с. 37–38].

На нашу думку, варто було б додати до цього

також колірний профіль особистості. Адже колір

не тільки надає важливу інформацію про предмет,

але й має здатність викликати думки і почуття. 

Особливості взаємодії людського організму

з кольором, а також феномен кольоросприйняття

спрадавна цікавили дослідників. Сотні поколінь

учених намагалися розгадати загадку глибинно�

го впливу кольору на внутрішнє життя людського

мікрокосмосу. Стародавні індуси вважали лю�

дину «світлоносною» («теджасі»). Згідно з докт�

ринами індійських йогів людський організм

витканий із вібрацій звуків і кольорів, що пе�

реплітаються, мелодій і світлових потоків, ди�

наміка яких повністю визначає життєдіяльність

і психічне життя людини [8, с. 5].

Наші предки іменували очі «вікнами» орга�

нізму, «брамами сприйняття». Загальноприйня�

тою є думка, що людський організм сприймає

колірні потоки за допомогою зорового аналізато�

ра. Проте це не єдиний канал, яким енергія ко�

льору може досягати організму. Численні дослі�

дження феномену «шкірного зору» доводили

принципову можливість сприйняття кольору не

тільки за допомогою рецепторів сітківки ока, але

й будь�якими клітинами організму. Відомий ро�

сійський психолог О. М. Леонтьєв у 30�х рр. ХХ ст.

розробив методику розвитку в людей високої

чутливості до кольору. Аналогічні експеримен�

ти проводилися в 70�ті роки в Чехословачинні. 

Відомий біолог�еволюціоніст Е. С. Шноль

вважав, що нервовими волокнами людського ор�

ганізму рухається зовсім не електричний ім�

пульс, а колірні потоки. Виявляється, нервове

волокно є точним аналогом відомих сучасним

технологам світлопроводів. Нерв немов присто�

сований для проведення кольору.

Докази різної дії кольорів на осіб з інакшим

характером наводили В. Бехтерєв, Е. Гейл, Е. Беб�

біт. Означеною проблемою також займалися

Е. Шредінгер, Луї де Бройль, В. М. Інюшин,

В. П. Казначєєв та та багато інших. 

Насправді, колір загадковий, бо дає змогу за

лічені хвилини за характером вибору визначити

те інтимно�внутрішнє, про яке інколи не здога�

дується і сама людина. Колір синонімічний ду�

шевним станам, споріднений психічним проце�

сам, близький найважливішому, найглибшому

в наших душах [8].

Словами можна передати свідоме, кольора�

ми — несвідоме. По�перше, кольори відобража�

ють існуючі поведінку та сутність людини, по�

друге, уподобання до якихось кольорів свідчить

про необхідність «зміни кольору», тобто про

проходження визначних етапів розвитку люди�

ни. Наприклад, може бути обраним колір, що

відповідає існуючим характеристикам темпера�

менту, чи колір, який є джерелом енергетичного

або інтелектуального наповнення для людини. 

Вчені різних галузей науки виокремлюють фі�

зіологічну та психологічну складові впливу ко�

льору, що мають близькість до емоцій — тілес�

них проявів душі, тобто нашого інтелекту. Ще

античні вчені помітили тісний зв’язок між коль�

ором та емоціями. Сьогодні підтверджується

певне відношення кольору до емоцій у стійких

словесних сполученнях на кшталт «забарвлення

емоцій», «емоційне забарвлення переживань».

Все це підводить нас до визначення впливу

кольору як ідеального (психічного), що пов’яза�

но з матеріальним (фізичним чи фізіологічним)

через емоції, почуття як їх інформаційно�енер�

гетичне співвідношення. 

Результати емпіричного дослідження. Для до�

ведення гіпотези про те, що підлітки, схильні до

віктимної поведінки, віддають перевагу сірому

кольору, на базі ДСОК «Електронік» Рівненської

області було здійснено пілотне психодіагнос�

тичне дослідження. Вибірка становила 28 осіб,

які зазнали насильства.

Для діагностування обрано різні методи. На

початковому етапі проведено опитування для ви�

значення ймовірності провокуючої поведінки.

Експеримент був спрямований на виявлення

початкового рівня знань із проблеми віктимності,

навичок безпечної поведінки підлітків. На дру�

гому етапі ми використали методику «Схиль�

ність до віктимної поведінки» І. Малкіної�Пих

для виявлення рівня віктимності, щоб надалі

порівняти колірний профіль осіб, схильних і не�

схильних до віктимної поведінки [4, с. 155–168].

Завершальний етап — проведення колірного

тесту Люшера [8].

На першому етапі були отримані такі резуль�

тати: у більшості опитаних, а саме у 63% наявні
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певні нахили до агресивних дій. Твердження бу�

ли дібрані таким чином, що надання понад 70%

позитивних відповідей свідчило про наявність

у жертви насильства нахилів до агресивних дій

та роздратування. 

Для впевненішого висновку про наявність

в опитуваного провокуючої віктимної поведінки

нами було проведено діагностування за методи�

кою «Схильності до віктимної поведінки»

І. Малкіної�Пих. Результати наведено в табл. 1.

Таблиця 1 — Схильність підлітків до віктимної поведінки

З табл. 1 видно, що на цьому етапі експери�

менту переважає високий рівень показників за

такими аспектами віктимності: схильність до

самоушкоджуючої і саморуйнівної поведінки,

схильність до некритичної поведінки, реалізо�

вана віктимність.

За шкалою «Агресивна віктимна поведінка»

шість осіб мають низький рівень показників.

Для представників такого типу характерне зни�

ження мотивації досягнення, спонтанності, висо�

кий рівень самоконтролю, прагнення у дотри�

манні норм і правил. Вісім підлітків за вказаною

шкалою мають високі показники. До цієї групи

належать опитувачі, які схильні потрапляти

в неприємні та небезпечні для життя і здоров’я

ситуації в результаті виявленої агресії або іншої

провокуючої поведінки (наклеп, образа тощо).

Для них характерним є створення конфліктної

ситуації. Спостерігається схильність до антигро�

мадської поведінки, порушення соціальних норм,

правил і етичних цінностей, якими часто суб’єкт

нехтує. Такі люди легко піддаються емоціям,

особливо негативного характеру, яскраво їх ви�

ражають, є домінантними, нетерплячими, за�

пальними. 

За шкалою «Схильності до самоушкоджуючої

і саморуйнівної поведінки» (модель активної вік�

тимної поведінки) чотири особи мають низькі

показники, що вказує на підвищену турботу про

власний рівень безпеки, прагнення захистити

себе від можливих помилок та неприємностей.

Вони характеризуються підвищеною тривож�

ністю, недовірливістю. П’ятнадцять підлітків

мають високі показники за означеною шкалою,

що вказує на те, що активна поведінка провокує

ситуацію віктимності. Вони можуть не усвідом�

лювати наслідків своїх дій або не надавати їм

значення, сподіваючись на краще.

За шкалою «Схильність до гіперсоціальної вік�

тимної поведінки» п’ять підлітків набрали ви�

сокі показники. Це люди, позитивна поведінка

яких викликає злочинні дії агресора. Особи та�

кого типу вважають неприпустимим ухилення

від втручання в конфлікт, нетерпимі до пове�

дінки, що порушує громадський порядок навіть

у ситуації, коли це може коштувати їм здоров’я

або життя. Готові ризикнути, на жаль, не завжди

усвідомлюють наслідки таких вчинків. Шість осіб,

які виявили низький показник за названою

шкалою, характеризуються пасивністю, бай�

дужістю до тих явищ, які відбуваються навколо,

що може бути наслідком як образи на зовнішній

світ, так і відчуття нерозуміння та відсутності

соціальної підтримки.

За шкалою «Схильність до залежної і безпо�

радної поведінки (модель пасивної віктимної

поведінки) вище норми набрали шість підліт�

ків. Це особи, які не чинять опору, протидії зло�

чинцеві з різних причин: з огляду на вік, фізич�

ну слабкість, безпорадний стан, боязливість, зі

страху перед відповідальністю за власні проти�

правні або аморальні дії тощо. Як правило, вони

мають низьку самооцінку, створюючи кризові

ситуації з метою отримання співчуття і підтрим�

ки оточуючих, поступливі та схильні до залеж�

ної поведінки, схильні виправдовувати чужу аг�

ресію й всіх прощати. Результат нижче норми

був наявний у п’яти осіб. Вони схильні до неза�

лежності, відособленості, зазвичай прагнуть ви�

ділитися із групи однолітків, адже мають на все

особисту точку зору, яка може бути протилеж�

ною думці колективу.

За шкалою «Схильність до некритичної пове�

дінки» (модель некритичної віктимної поведін�

ки) кількість балів вище норми була у дванадцяти
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№
з/п

Назва шкали 
Кількість
підпунктів

1 Агресивна віктимна поведінка

Нижче норми 6

Норма 14

Вище норми 8

2 Схильність до самоушкоджуючої і саморуйнівної

поведінки

Нижче норми 4

Норма 9

Вище норми 15

3 Схильність до гіперсоціальної поведінки

Нижче норми 5

Норма 17

Вище норми 6

4 Схильність до залежної і безпорадної поведінки

Нижче норми 5

Норма 17

Вище норми 6

5 Схильність до некритичної поведінки

Нижче норми 6

Норма 10

Вище норми 12

6 Реалізована віктимність

Нижче норми 4

Норма 10

Вище норми 14



осіб. Такі підлітки демонструють необачність, не�

вміння правильно оцінювати життєві ситуації.

Некритичність може виявитися на базі як нега�

тивних (жадібність, користолюбство і ін.), так

і позитивних (щедрість, доброта, чуйність, сміли�

вість і ін.) рис особи, а також невисокого інте�

лектуального рівня. Такі підлітки демонструють

необережність, необачність, невміння правильно

оцінювати життєві ситуації в результаті якихось

особистих або ситуативних чинників: емоцій�

ний стан, вік, рівень інтелекту, захворювання.

Особу некритичного типу виявляє схильність до

спиртного, нерозбірливість у знайомствах, до�

вірливість, легковажність. Має неміцні етичні

засади, що посилюється відсутністю особистого

досвіду або його несистематизованістю. Схиль�

ні до ідеалізації людей, виправдання негативної

поведінки інших, не помічають небезпеки. Ре�

зультати нижче норми виявили шість осіб, котрим

притаманні вдумливість, обережність, прагнен�

ня передбачати можливі наслідки своїх вчинків,

які іноді призводять до пасивності, страхів. Само�

реалізація в цьому разі значно утруднена, може

з’являтися соціальна пасивність, що призводить

до незадоволення своїми досягненнями, до від�

чуття розпачу, заздрості [4].

У ході дослідження за методикою «Схиль�

ність до віктимної поведінки» І. Малкіної�Пих

ми розподілили підлітків на дві групи: перша —

16 осіб із низьким або нормальним рівнем, дру�

га — 12 осіб із високим рівнем віктимної пове�

дінки, тобто ті підлітки, що отримали високі

показники за шкалою «Реалізована віктимність».

Надалі проводимо тестування з використан�

ням колірного тесту Люшера. Він базований на

експериментально встановленій залежності між

вибором людиною певних кольорів (відтінків)

та її поточним психологічним станом. В основу

тесту покладені фундаментальні закономірні

зв’язки між різноякісними колірними енергія�

ми та певними психічними процесами, станами

та явищами. 

З метою порівняльного аналізу результати

у відданні переваги певному кольору в кожній

групі було підсумовано й унормовано відповід�

но до кількості підлітків у групі. 

Була виявлена схожість колірного вибору за�

лежно від вираженості віктимної поведінки: ре�

алізована віктимність, схильність до некритич�

ної поведінки, схильність до самоушкоджуючої

і саморуйнівної поведінки. Для кожної з означе�

них груп із невеликою варіативністю у виборі

кольору характерні певні переваги: реалізована

віктимність асоціюється з вибором сірого кольо�

ру, схильність до некритичної поведінки — з чер�

воним, коричневим, а схильність до самоушко�

джуючої і саморуйнівної поведінки — з чорним. 

Для підтвердження гіпотези статистичним

методом ми відібрали групу осіб, які отримали

високі показники за шкалою «Реалізована

віктимність», що склала дванадцять підлітків,

і провели порівняльний аналіз вибору кольорів

за колірним тестом Люшера. Відповідно до ре�

зультатів, із дванадцяти досліджуваних десять

підлітків віддало перевагу сірому кольору.

Наступне завдання емпіричного досліджен�

ня — вивчення колірного вибору як способу оці�

нювання віктимної поведінки у підлітків. Для

обробки статистичних даних був використаний

непараметричний метод статистики λ�критерій

Колмогорова — Смірнова, а отриманні резуль�

тати опрацьовувались за допомогою статистич�

ного пакету «STATISTIKA.6.0» [1; 7, с. 142].

Обробка статистичних даних виявила, що ре�

зультати, отримані за методикою І. Малкіної�

Пих, корелюються із результатами колірного

тесту Люшера на 83%, що надає можливість

підтвердити гіпотезу стосовно впливу колірного

профілю на визначення схильності підлітків до

віктимної поведінки. 

Висновки. Проблема віктимної поведінки

підлітків — це соціально�психологічна проблема.

Її рішення пов’язано з формуванням у підлітків

системи знань, навичок безпечної поведінки

у важких життєвих ситуаціях і надання допомо�

ги в їх вирішенні.

Результати емпіричного дослідження були

визначені за методикою І. Малкіної�Пих та під�

тверджені колірним тестом Люшера. За резуль�

татами проведених досліджень констатуємо, що

віддання переваги сірому кольору підлітками

підтверджує схильність до віктимної поведінки. 

Згідно з результатами ми виявили, що дослі�

джувана група підлітків досить часто потрапляла

у неприємні або навіть небезпечні для здоров’я

і життя ситуації, адже їхні дії, як правило, носи�

ли агресивний, необдуманий, спонтанний ха�

рактер. Це підтверджує вибір ними переважно

сірого кольору, який символізує негативні тен�

денції — тривожність, стрес, переживання стра�

ху, засмучення тощо. 

Означене дослідження не є вичерпним і по�

требує перевірки за допомогою інших колірних

тестів і діагностичних методик, ширшої вибір�

ки, а врахування гендерного аспекту дасть пов�

нішу картину у розумінні чинників віктимної

поведінки та формуванні колірного профілю

підлітків.
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У дослідженні розкрито поняття самоефектив!
ності з різних позицій — психології особистості,
психології творчості, психології спорту, соціальної
психології. Стаття містить опис експеримен!
тально!психологічного дослідження з проведеним
статистичним аналізом та його інтерпрета!
цією. Проаналізовано фактори, які впливають на
рівень самоефективності танцюристів, зокрема
мотиваційно!вольова сфера особистості, «Я!кон!
цепція», особистісна зрілість. Зроблено висновки
та рекомендації за даними дослідження.

Ключові слова: самоефективність, самооцін�

ка, рівень домагань, мотивація доягнення, са�

модетермінація.

В исследовании рассмотрено понятие самоэф!
фективности с разных позиций — психологии лич!
ности, психологии творчества, психологии спорта,
социальной психологии. Статья содержит описание
экспериментально!психологического исследования
с проведенным статистическим анализом и его
интерпретацией. Проанализированы факторы,
которые влияют на уровень самоэффективности,
в частности мотивационно!волевая сфера личнос!
ти, «Я!концепция», личностная зрелость. Сделаны
выводы и рекомендации по данным исследования.

Ключевые слова: самоэффективность, само�

оценка, уровень домогательств, мотивация дости�

жения, самодетерминация.

The concept of self!efficiency is in!process reflected
from different positions — psychology of personality,
psychology of creation, psychology of sport, social psy!
chology. Diploma work contains description of experi!
mentally psychological research with the conducted
statistical analysis and its interpretation. Factors which
influence on the level efficiency are analysed, in par!
ticular motivational volitional sphere of personality,
Myself!conception, personality maturity. Conclusions
and recommendations are done from data of research.

Key words: self�efficiency, self�appraisal, level of

solicitations, motivation of achievement, self�deter�

mination.

Спорт відіграє важливу роль у житті сучасного

суспільства. Він не тільки забезпечує всебічний

фізичний розвиток людини, а й через посеред�

ництво танцю як виду спортивної діяльності

сприяє вихованню морально�вольових і естетич�

них якостей особистості. Дедалі частіше люди

вступають у різні творчо�спортивні об’єднання,

серед яких — танцювальні ансамблі. Ставши

членом якого�небудь танцювального гуртка, осо�

бистість стає членом соціально�психологічної

групи, де отримує досвід додаткової соціалізації,

включається у процес комунікації на всіх рінях

(тілесному, поведінковому, емоційному та ког�

нітивному) і виступає об’єктом навчально�ви�

ховного процесу [1, с. 50–63].

Танець із давніх часів був запорукою фізичного

здоров’я; крім того, він надавав змогу всебічно

розвиватись людині в контексті естетичного са�

мовиховання, культурного розвитку, мистецького

збагачення, тілесного переживання емоційних

станів. Танцювальне мистецтво і сьогодні є спо�

собом самореалізації особистості — найвищої

потреби в ієрархії А. Маслоу [2, c. 313]. Танцю�

ристи часто стикаються з проблемами психоло�

гічного, професійного, творчого, соціального,

фізичного та іншого здоров’я, адже танець можна

розглядати різноаспектно: як спорт, як мисте�

цтво, як творчість, як навчання і виховання, як

спосіб самовираження, а зрештою — як профе�

сійну діяльність.

Сьогодні хореографічне мистецтво, як ніколи,

переживає період бурхливого розвитку, сміливо

оновлює образну поетику, образно�емоційний

зміст, органічно придатний до танцювально�

пластичного вираження передових ідей сучас�

ності [3, с. 29–33].

Самоефективність у танцювальній діяльності

є одним із ключових понять, адже нерідко вона

визначає успішність учасників танцювальних

ансамблів, задоволення їх потреби в самореалі�

зації, спосіб досягнення цілей та розвиток воль�

ових зусиль. Крім того, досліджувана тематика

інтегрує в собі знання соціальної психології,

психології спорту, педагогічної психології, пси�

хології особистості та психології творчості. 

Метою проведеного нами дослідження со�

ціально�психологічних чинників самоефектив�

ності молоді було виявити соціально�психоло�

гічні особливості самоефективності в учасників

танцювальних студій. Об’єктом дослідження
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є самоефективність в процесі танцювально�спор�

тивної діяльності. Предметом — соціопсихологіч�

ні особливості самоефективності танцюристів.

Зазначимо, що самоефективність — це віра

в ефективність власних дій і очікування успіху

від їх реалізації, один із ключових термінів

соціально�когнітивної теорії Альберта Бандури.

Самоефективність означає переконання людини

в тому, що в складній ситуації вона зможе про�

демонструвати вдалу поведінку. Тобто віра в ефек�

тивність означає оцінку власної дуже конкретно

визначеної поведінкової компетентності. На

думку Бандури, істотною характеристикою ба�

гатьох психічних захворювань є нестача довіри

до власних поведінковим здібностям. Багато

захворювань супроводяться недооцінкою або

неправильною оцінкою особистих здібностей

і поведінкових навичок [4, с. 47].

Самоефективність не існує без самовихован�

ня, а це процес засвоєння людиною досвіду по�

передніх поколінь за допомогою внутрішніх

суб’єктивних факторів, що забезпечують розви�

ток особистості. Здійснюючи самовиховання, лю�

дина може займатися самоосвітою, що, природно,

не може не позначитися на творчій діяльності

людини. Прагнення до досконалості приводить

до високих творчих результатів [5, с. 54].

Необхідно також згадати і про теорію само�

детермінації, розроблену американськими пси�

хологами Е. Десі і Р. Райаном, яка постулює, що

людина здатна відчувати і реалізовувати в своїй

поведінці свободу вибору, незважаючи на об’єк�

тивні обмежуючі чинники середовища або вплив

неусвідомлюваних процесів. Якщо з самого ди�

тинства умови існування дитини сприяють надан�

ню їй свободи вибору активності, царині інте�

ресів, якщо вони надають широкий діапазон

можливостей без накладення непотрібних об�

межень, то все це сприяє тому, що дитина, а зго�

дом і дорослий стає здоровою і повноцінною

особистістю. Підміна вибору самої людини вимо�

гами ззовні — одна з причин виникнення пси�

хічних порушень [6, с. 2–5]. 

Важливим чинником самоефективності

є й самооцінка — оцінка особистістю самою се�

бе, своїх можливостей, якостей і місця серед ін�

ших людей. Відносячись до структури Я�кон�

цепції, самооцінка є важливим регулятором

поведінки. Від самооцінки залежать взаємини

людини з оточуючими, її критичність, вимог�

ливість до себе, ставлення до успіхів і невдач.

Тим самим самооцінка впливає на ефективність

діяльності людини і подальший розвиток осо�

бистості [7, с. 13].

Самооцінка тісно пов’язана з рівнем домагань
особистості, тобто прагненням до досягнення ці�

лей того ступеня складності, на яку людина вва�

жає себе спроможною. Розбіжність між домаган�

нями і реальними можливостями людини веде до

того, що вона починає неправильно себе оціню�

вати, внаслідок чого її поведінка стає неуспіш�

ною. Люди з реалістичним рівнем домагань

вирізняються упевненістю в своїх силах, напо�

легливістю в досягненні мети, більшою продук�

тивністю, критичністю в оцінюванні досягну�

того (за класичною концепцією У. Джемса)

[8, с. 5–11].

Ще у школі дитина стає об’єктом оцінювання

з погляду інтелектуальних, соціальних і фізич�

них можливостей. Тому танцювальна студія не�

минуче стає джерелом вражень, на підставі яких

починається бурхливий розвиток самооцінки.

З’являється ще одна значуща фігура — хореограф

(тренер, викладач), від якої людина отримує

зворотний зв’язок. Домінуючою цінністю в сис�

темі танцювальної освіти є творчі успіхи. Як по�

зитивні, так і негативні оцінки, що повторюють�

ся впродовж тривалого періоду, не можуть не

чинити істотного впливу на самооцінку. 

Самоустановки індивіда і характер його осо�

бистісної мотивації правлять найбільший вплив

на успішність (Н. Сміт) [9, c. 58–66]. Результати

численних досліджень говорять про те, що між

успішністю й уявленнями індивіда про свої здіб�

ності існує тісніший зв’язок, ніж між успіш�

ністю і Я�концепцією загалом. У підлітків, які

володіють негативними уявленнями про свої тан�

цювальні здібності, інші елементи Я�концепції

можуть бути позитивними, негативними або

нейтральними. Проте індивіди, які володіють

низькою самооцінкою, загалом становлять серед

них приблизно половину (Бруковер, Еріксон,

Джойер) [10, с. 88].

Учні, які добре вчаться, отримують перевагу

не тільки в плані самооцінки, але й у взаєминах

з хореографом, колегами, друзями. Це, у свою

чергу, мотивує свідомо проявляти в навчанні ще

більшу завзятість. До чинників, що впливають

на успішність, на думку Р. Бернса, належать Я�

концепція, показник інтелекту, соціальний ста�

тус, зацікавленість батьків [11, c. 30].

А. Адлер, стверджуючи, що людина прагне до

досконалості, виходив з міркування, що люди

які йдуть уперед, завжди перебувають у русі до

значущих цілей у житті. Самі люди відпові�

дальні за те, ким вони стають і як поводяться.

Згідно з Ж. Ньюттеном, мотивація — «це безпе�

рервна, активна селективність, яка визначає

стійкість і спрямованість поведінки і забезпечує

досягнення мети» [12, c. 36–40].

Під час досліджень мотиву досягнення таки�

ми ученими, як Д. Мак�Клелланд і Х. Хекхаузен,

були виявлені дві незалежні мотиваційні тенден�

ції: прагнення до успіху і прагнення уникнути

невдачі. Дані досліджень, присвячених вивчен�

ню мотивації людської діяльності, а також дані
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досліджень особистості показують, що успіш�

ність людської діяльності визначається трьома

чинниками: силою мотивації (прагненням до

успіху), наявністю в ціннісній системі людини

цінностей досягнення, а також освоєнням не�

обхідних навичок і вмінь [13, c. 99–114].

Отже, основними завданнями дослідження

є: опрацювати теоретичний матеріал з досліджу�

ваної тематики; провести емпіричне дослідження

соціально�психологічних особливостей особис�

тості учасників танцювального ансамблю, зок�

рема психодіагностику мотиваційно�вольової

сфери особистості, провести експериментальне

дослідження самоефективності залежно від оцін�

ки результатів діяльності; кількісно та якісно

описати, проаналізувати та проінтерпретувати

отримані результати; зробити висновки та реко�

мендації.

Загальна кількість досліджуваних — 85. З них

58 дівчат і 27 хлопців. Вік досліджуваних — від

14 до 25 років. Танцівники, що досліджувалися,

займаються професійно танцями від 2 до 5 років. 

При проведенні психологічного дослідження

були використані такі методики: Опитувальник

вольової саморегуляції Звєркова — Ейдмана;

Методика самооцінки і рівня домагань Дембо —

Рубінштейн; Методика діагностики особистості

на мотивацію до успіху та уникнення невдач

Т. Елерса; Шкала самоефективності Шварцера —

Єрусалема; Шкала експертного оцінювання

танцювальних вмінь і навичок; Опитувальник

особистісної зрілості.

Оцінювання учнів танцювальних секцій про�

водилось індивідуально. Оцінювання кожного

учня відбувалося за розробленими наперед кри�

теріями (ритмічність, стилістика танцю, хореог�

рафія, імпровізація, контактність, артистич�

ність), за кожним з яких можна було поставити

бали в десятибальній шкалі. Через тиждень після

оцінювання було проведено повторне опиту�

вання, яке було здійснено з метою порівняння

того, як оцінювання танцівників впливає на їх

самоефективність.

Крос�кореляційний аналіз проводився для

трьох груп: загальної групи досліджуваних; гру�

пи досліджуваних, що отримали високі оцінки

танцювального виступу; групи досліджуваних,

що отримали низькі бали.

У загальній групі досліджуваних до оцінюван�

ня виявлено прямо пропорційний зв’язок між

самоефективністю та вольовою саморегуляцією

(r = 0,82), наполегливістю (r = 0,72), самовла�

данням (r = 0,68), самооцінкою (r = 0,82), мотива�

цією доягнення успіху (r = 0,91); а також оберне�

но пропорційний з’язок між самоефективністю

та мотивацією уникнення невдач (r = –0,70).

У загальній групі досліджуваних після оціню�

вання танцюристів було виявлено прямо про�

порційний кореляційний зв’язок між оцінкою

танцюриста та самоефективністю (r = 0,64) та

обернено пропорційний зв’язок між оцінкою та

наполегливістю (r = –0,44).

Дані кореляційного аналізу для групи дослі�

джуваних з високою оцінкою свідчать про такі

зв’язки: встановлено прямий зв’язок між оцін�

кою і самоефективністю та обернений зв’язок

між оцінкою і мотивацією уникнення невдач.

За даними кореляційної матриці для групи до�

сліджуваних, що отримали низьку оцінку виявле�

но взаємні прямі зв’язки між самоефективністю

та вольовою саморегуляцією, наполегливістю,

самовладанням, самооцінкою, мотивацією до�

сягнення успіху.

На підставі статистичного аналізу за методи�

кою Шеффе у загальній групі досліджуваних

учасників танцювального ансамблю було вияв�

лено такі особливості: зростання показників

рівня самоефективності при зростанні балів за

результатами оцінювання танцю; найменший

прояв ознаки за шкалою наполегливість при ви�

сокій оцінці танцювального номеру і приблизно

однаковий прояв наполегливості при низькій та

середній оцінках. 

Таблиця 1 — Зміна рівня самоефектвності при різних

оцінках за виступ

Наполегливість, на відміну від самоефектив�

ності, мала тенденцію до зменшення її рівня із

зростанням оцінки, тобто при низькій чи се�

редній оцінці танцювального виступу наполег�

ливість танцюристів залишається практично на

однаковому рівні, а при високій оцінці танцю�

вальних умінь і навичок показник рівня напо�

легливості у структурі вольової саморегуляції

знижується: 

Таблиця 2 — Зміна рівня наполегливості при різних
оцінках виступу

Отже, у становленні самоефективності вели�

ке значення мають результат діяльності, досвід,

саме тому у групі досліджуваних з високою

оцінкою гіпотеза про збільшення рівня само�

ефективності підтвердилася. У групі з низькими

оцінками рівень самоефективності не підвищив�

ся, однак збільшилась наполегливість, яка у дру�

гій групі, навпаки, зменшилася. Тобто учасники
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танцювальних ансамблів, котрі отримали низькі

бали за результатами експертного оцінювання

танцювальних вмінь і навичок отримали додат�

ковий стимул підвищити свій хореографічний

рівень, що й виявилось у підвищенні рівня на�

полегливості. Крім того, у даній групі збільши�

лася мотивація досягнення успіху і зменшилася

мотивація уникнення невдач порівняно з показ�

никами її рівня до оцінювання танцювальних

виступів танцівників. Зменшення рівня наполег�

ливості у групі з високими оцінками є виправда�

ним, оскільки самоефективність у даній сфері

підвищилась і рівень переконаності в успішності

наступних виступів відповідно теж. Учасники

танцювальних ансамблів, мотивовані на досяг�

нення успіху, є більш самоефективними у даній

сфері, ніж учасники, які здебільшого мотивова�

ні на уникнення невдачі. Однак мотивованість

танцюристів на досягнення успіху чи уникнен�

ня невдачі не визначає рівень оцінки виступу.

Висновки. Вплив самоефективності на пове�

дінку залежить від її ступеня, узагальненості та

сили. Цей вплив багатогранний: самоефектив�

ність впливає на пошук або уникнення ситуацій

певного типу; вибір поведінкових альтернатив;

тип, частоту і тривалість спроб оволодіння важ�

кою ситуацією; атрибуцію успіху і неуспіху. Хо�

ча, звичайно, не можна зменшувати й зворотного

впливу на самоефективність результатів дій, мо�

делей, які доступні спостереженню.

Самоефективність — почуття особистої ком�

петентності та ефективності. Це почуття відріз�

няється від самоповаги й усвідомлення особистої

гідності. Люди, які наділені високою самоефек�

тивністю, наполегливіші, менш тривожні, кра�

ще вчаться та мотивовані на успіх. 

Рівень самоефективності визначається рівнем

вольової саморегуляції, а також такими її ком�

понентами, як наполегливість і самовладання.

У формуванні самоефективності також велике

значення має адекватна самооцінка. Одним з ос�

новних факторів також є мотивованість людини

на досягнення успіху чи на уникнення невдачі.

У сфері танцювальної діяльності важливим

є підтримка тренера, поради танцюристу, досвід

змагань, здобутки, нагороди, перемоги в хорео�

графічному напрямку. Тому експеримент з оці�

нюванням, що проводився у даному досліджен�

ні, для деяких індивідів був підтвердженням

особистої самоефективності у даній сфері, а для

деяких — додатковим стимулом для досягнення

кращих результатів.

Хореографам рекомендується взяти до уваги

результати дослідження і враховувати індивіду�

альний підхід в подальшій тренувальній діяль�

ності. Учасникам танцювальних ансамблів слід

працювати на досягнення успіху, на хороший ре�

зультат, бути наполегливими в роботі, адекватно

оцінювати себе та свої можливості, прагнути до

особистісної зрілості.

На перспективу плануються подібні дослі�

дження, зокрема повторне дослідження при не�

об’єктивному оцінюванні танцюристів, викорис�

тання більшої кількості методик для визначення

додаткових факторів формування самоефектив�

ності.

Адже серед безлічі форм художнього вихо�

вання підростаючого покоління хореографія

володіє величезними можливостями для пов�

ноцінного естетичного вдосконалення людини,

для її гармонійного фізичного розвитку. Танець,

будучи джерелом естетичних вражень, формує

художнє «Я» як складову Я�концепції.
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У статті досліджуються загальні характе!
ристики та індивідуальні прояви психічного здо!
ров’я в студентському віці. Наведено результати
емпіричного дослідження стану психічного здоров’я
студентської молоді під час навчальної діяльності
у вищому закладі освіти.

Ключові слова: психічне здоров’я, студентсь�

ка молодь, психологічний тип, психологічний

захист, індивідуальний профіль. 

В статье исследуются общие характеристики
и индивидуальные проявления психического здо!
ровья в студенческом возрасте. Приводятся ре!
зультаты эмпирического исследования состояния
психического здоровья студенческой молодёжи во
время обучения в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: психическое здоровья, сту�

денческая молодёжь, психологический тип, пси�

хологическая защита, индивидуальный профиль.

General characteristics and individual peculiarities
of the students psychic health are the subject of
research. The results of empiric research of students
psychic health in the process of study in the higher edu!
cational establishment are presented in the article.

Key words: psychic health, students, psychological

type, psychological protection, individual profile.

Постановка наукової проблеми. У сучасній

педагогічній та віковій психології проблема

вивчення психічного здоров’я студентської мо�

лоді є досить актуальною. Вона зумовлена таки�

ми факторами: по�перше, становлення молодої

людини сучасного українського суспільства

відбувається в умовах постійних соціально�еко�

номічних змін і криз, по�друге, студент як об’єкт

модернізації системи вищої освіти перебуває

в ситуації підвищенної стресогенності, по�тре�

тє, студентський період життя характеризується

своїми закономірностями та віковими суперечли�

востями формування особистості. Окрім усього,

ринок праці та система вищої освіти функ�

ціонують майже незалежно одне від одного, що

теж додає молодим людям відчуття незахище�

ності і безперспективності, стає вагомою при�

чиною для соціальної дезадаптації та психічних

порушень. Не дивно, що сучасний студент може

втрачати навчальну мотивацію, творчу та жит�

тєву активність навіть на випускних курсах про�

фесійної підготовки; більше того, почуватися

розгубленим, агресивним, психастенічним.

Актуальність тематики дослідження зумовлена

ще й неоднозначністю в поняттєво�терміноло�

гічному тлумаченні категорії «психічне здоров’я».

Відсутність загальних науково обґрунтованих

підходів до визначення чинників, оцінювання

та корекції стану психічного здоров’я ускладнює

досліднику науковий пошук і, особливо, практич�

не забезпечення ефективної психокорекційної

та психопрофілактичної роботи з різними віко�

вими групами.

У сучасній психології найпродуктивнішими

науковими розробками в цьому напрямі є такі

методологічні платформи: 1) нормоцентричний

підхід (здоров’я вивчається як оптимальний

рівень функціонування організму і психіки);

2) феноменологічний підхід (проблеми здоров’я

трактуються як варіації індивідуального способу

буття в контексті суб’єктивної картини світу);

3) холистичний підхід (забезпечується цілісне

бачення проблеми як синтез фундаментальних

суперечностей чи інтрапсихічних полярностей);

4) крос�культурний підхід (здоров’я представлено

як соціокультурна змінна); 5) дискурсивний під�

хід (уявлення про здоров’я як продукт певного

дискурсу); 6) аксіологічний підхід (здоров’я як од�

на з основних ціннісних орієнтацій, універсальна
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людська цінність); 7) інтегративний підхід (спро�

ба інтегрувати в єдину концептуальну основу

вивчення здоров’я на різних рівнях людського

буття) тощо.

Аналіз останніх досліджень. Проведений ана�

ліз досліджень показав доцільність комплекс�

ного підходу з урахуванням міждисциплінарних

теоретичних та емпіричних моделей психічного

здоров’я. Комплексному підходу, на думку

Б. Г. Ананьєва, властива спрямованість на пізнан�

ня зв’язків і залежностей між усіма характеристи�

ками об’єкта та ситуацій його розвитку [1, с. 26].

Окрім системного підходу, великий внесок

у вікову та педагогічну психологію здійснили до�

слідження Б. Г. Ананьєвим студентського віку

як окремого періоду життєвого циклу людини.

Вчений визначає студентство як особливу профе�

сійно�виробничу групу, здоров’я якої залежить

від вікових особливостей розвитку, специфічних

особливостей праці та умов життя [2]. Запропо�

новані принципи комплексного вивчення лю�

дини та її здоров’я лягли в основу психологічного

дослідження в студентському віці закономір�

ностей розвитку індивідуальності студентів у ви�

щій школі, психологічних особливостей сту�

дентів та інших аспектів.

В останні роки до проблеми психічного здо�

ров’я молоді звертаються багато дослідників.

Зокрема, О. Ф. Бондаренко, Г. С. Качарян,

Н. Ф. Шеченко, Т. С. Яценко висвітлюють пи�

тання збереження психічного здоров’я сту�

дентів засобами психотерапії; Ж. П. Вірна,

Л. Ф. Бурлачук, О.Рагімова вивчають особли�

вості соціального здоров’я студентів; Р. І. Сірко

аналізує вплив сімейного середовища на пси�

хічне здоров’я студентів [3]; Ю. М. Ящишина

характеризує комплекс взаємопов’язаних со�

ціальних і особистісних чинників психічного

здоров’я студентської молоді тощо [4]. Наукове

вирішення проблеми здоров’я молодої людини

в сучасній психології здійснюється на принци�

пах переходу від домінуючої біосоціальної мо�

делі до біосоціодуховної структурної моделі.

Виділення невирішених частин загальної проб;
леми та формулювання цілей статті. В сучасній

науці немає єдиної думки щодо визначення ос�

новних критеріїв психічного здоров’я особис�

тості, найменш досліджені рівні психічного здо�

ров’я та можливості психологічного супроводу

процесу розвитку психічного здоров’я в різних

вікових періодах. Основні вектори нашого пошу�

ку були зосереджені на тому, щоб дати теоретичні

основи дослідження проблеми психічного здо�

ров’я особистості, експериментально дослідити

стан психічного здоров’я студентської молоді,

аргументувати необхідність постійного психо�

лого�педагогічного супроводу процесу розвитку

психічного здоров’я студентської молоді. Тому

мета статті полягає в теоретичному й експери�

ментальному вивченні загальних та індивідуаль�

них особливостей розвитку психічного здоров’я

студентської молоді, що складатиме основу для

розроблення групових та індивідуальних психо�

корекційних програм сприяння здоров’ю від�

повідного контингенту. 

Нами було визначено такі завдання досліджен;
ня: 1) здійснити теоретичний аналіз проблеми

психічного здоров’я та його чинників; 2) розро�

бити програму психодіагностичного обстеження

студентів; 3) емпірично вивчити стан психічного

здоров’я студентства в умовах навчальної діяль�

ності; 4) здійснити розподіл студентів за рівнями

психічного здоров’я та виявити найбільш враз�

ливу групу щодо вірогідного погіршення пси�

хічного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. Уза�

гальнення сучасних наукових положень щодо

проблеми розвитку психічного здоров’я в студе�

нтському віці надало можливість взяти за основу

емпіричного дослідження модель аналізу й оцін�

ки стану психічного здоров’я студентської мо�

лоді, що складається з вивчення кількох сфер

прояву, а саме: особистісно�типологічної, моти�

ваційно�вольової та емоційно�поведінкової. Та�

ку модель аргументовано необхідністю вивчити

не тільки стан психічного здоров’я в студентсько�

му віці, але й виявити групу ризику для подаль�

шого психологічного впливу. На цій підставі був

задіяний в констатувальному експерименті

комплекс різноманітних методик дослідження,

який надає можливість вирішити поставлені

дослідницькі завдання. Наведемо методичний

інструментарій роботи в табл. 1. 

Психодіагностичне обстеження студентів на

етапі контрольного експерименту відбувалося

за такою програмою: 

1. Психодіагностика особистісно�типологіч�

ної сфери за допомогою тесту Д. Кейрсі, мето�

дики Дж. Олдхема і Л. Морріс, опитувальника

Айзенка (EPI). Перша методика дає можливість

визначити формулу психологічного типу на базі

типу темпераменту та типу особистості. Діаг�

ностична мета другої методики — змалювати

«автопортрет особистості» як індивідуальне

поєднання сильних і слабких сторін, виявити

домінуючий тип, зв’язок між типами особистос�

ті, ступінь прояву тих чи інших ознак типу. Діаг�

ностична мета третьої методики — виявити

типологічні моделі екстравертованої, інтровер�

тованої та нейротичної поведінки.

2. Психодіагностика мотиваційно�вольової

сфери за допомогою опитувальника А. Реана,

методики вимірювання імпульсивності�керова�

ності. Дані методики діагностують: перша — по�

зитивні та негативні мотиваційні тенденції, дру�

га — вольову регуляцію особистості.
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3. Психодіагностика емоційно�поведінкової

сфери за допомогою опитувальника Плутчика —

Келлермана — Конте та опитувальника «Осо�

бистісний профіль кризи». Діагностична мета

першого опитувальника — встановити індекс

життєвого стилю через напруженість психоло�

гічних захистів, другого — визначити індивідуаль�

ний профіль переживання кризи за основними

фізіологічними, емоційними та поведінковими

змінами. 

Вибірку дослідження становили студенти

біологічного факультету та факультету психоло�

гії, які навчаються на ІІІ курсі денної форми

навчання. Середній вік респондентів 18,8 ±

± 2,1 року. Дослідження проводилось на базі Во�

линського національного університету ім. Лесі

Українки.

Послідовність наших дій з обробки отриманих

емпіричних даних була такою: ми складали зведе�

ні таблиці кількісних показників за кожною мето�

дикою, а також загальну зведену таблицю психо�

діагностичного обстеження, аналізували отримані

загальні результати. Наведемо деякі з них. 

Так, дослідження за методикою Дж.Олдхема

і Л. Морріс надає змогу говорити про доміную�

чий тип особистості та відповідний вірогідний

розлад. Загалом тип особистості, що є доміную�

чим у більшості досліджуваних з групи (28 осіб) —

це діяльний тип. Така людина характеризується

особистісною активністю та спонукою до актив�

ності інших, бажанням подорожувати, шукати

нові враження в усьому, нові стилі життя, нові

стосунки. Неврівноваженість, гнів, занепоко�

єння, невпевненість, сильне саморуйнування,
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»Таблиця 1 — Модель аналізу й оцінювання стану психічного здоров’я студентської молоді

Сфера особистості Методики вивчення Діагностичні критерії

Особистісно�типологічна 1. Тест Д. Кейрсі 1. Екстраверсія — інтроверсія(Е�І)

2. Раціональність — інтуіція (S�N)

3. Логічність — відчуття (T�F)

4. Розсудливість — імпульсивність (J�P)

2. Методика Дж. Олдхема і Л. Морріс

«Визначення типу особистості»

1. Пильний�параноїдальний (А)

2. Самітник�шизоїд (В)

3. Ідеократичний — шизопатія (С)

4. Авантюрний — антисоціальний (D)

5. Діяльний — активність на межі зриву (Е)

6. Драматичний — акторство (F)

7. Самовпевнений — нарцисизм (G)

8. Чуттєвий — ухилення (Н)

9. Відданий — залежний (І)

10.Добросовісний — нав’язливий (J)

11. Ледачий — пасивно�агресивний (К)

12. Агресивний — садист (L)

13. Альтруїстичний — самознищення (М)

14. Серйозний — депресивний (N)

3. Опитувальник Айзенка (EPI) 1. Екстраверсія — інтроверсія

2. Нейротизм

Мотиваційно�вольова 4. Опитувальник А. Реана 1. Мотивація на успіх (надія на успіх)

2. Мотивація на невдачу (страх невдачі)

5. Методика вимірювання імпульсив�

ності — керованості

1. Імпульсивність 

2. Керованість

3. Загальний показник

Емоційно�поведінкова 6. Опитувальник Плутчика — Келлер�

мана — Конте

1. Витіснення (B)

2. Регресія (Pr)

3. Заміщення (Зм)

4. Заперечення (Зr)

5. Проекція (П)

6. Компенсація (К)

7. Гіперкомпенсація (Г)

8. Раціоналізація (Рц)

7. Особистісний профіль кризи 1. Функціональні проблеми 

2.Ускладнення в пізнавальній діяльності 

3. Порушення емоційного реагування 

4. Зміни у поведінці та діяльності



імпульсивність, відчайдушність — це саме ті по�

чуття, які в комплексі можуть спровокувати ак�

тивність на межі зриву. Активність на межі зри�

ву є найбільш ймовірним психічним розладом

для людей такого типу.

У двадцятьох досліджуваних переважаючим

виявлено пильний тип особистості. Такі особи

характеризуються винятковим розумінням ото�

чуючого світу, проникливим відчуттям ситуації

та людей, постійною готовністю ухилитися, об�

дарованою спостережливістю за помилковими

повідомленнями, прихованими спонуканнями,

спотворенням правди тощо. Такі люди зазвичай

беруть на себе роль соціальних критиків, право�

охоронців або активних учасників громадських

кампаній, готові до того, щоб викрити будь�які

зловживання владою. Цьому типу особистості

найбільш притаманним є параноїдальний розлад.

Як правило, це тенденція до підозрілості, безкомп�

ромісності, безсумнівної переконаності у своїй

правоті, очікування неприємностей та небезпеки. 

У восьми осіб домінуючим типом особистості

є авантюрний тип. Люди з переважанням цього

типу індивідуальності не бояться здійснювати

небезпечні кроки, їх захоплює хвилююча гра в си�

туації ризику. Ймовірним розладом цього пси�

хотипу є антисоціальний. Такі люди абсолютно

відкидають всі правила та норми суспільства. 

Самовпевнений тип особистості властивий та�

кож восьми респондентам. Основна риса таких

людей — лідерство, цілеспрямованість, самопо�

вага. Ймовірний розлад такого типу — нарцис�

тична поведінка.

У чотирьох респондентів домінантним ви�

явився альтруїстичний тип. Також для чотирьох

респондентів найбільше балів визначено за

шкалою відданого типу особистості. Драматич�

ний тип особистості виявлено також у чотирьох

респондентів. 

У шести досліджуваних було виявлено декіль�

ка домінуючих типів, що набрали найбільшу

кількість балів. У респондента Ф. О. було вияв�

лено два домінуючі типи особистості — пиль�

ний і альтруїстичний. Це може свідчити про

наявність внутрішньо�особистісного конфлікту,

оскільки пильний тип характеризується авто�

номністю і незалежністю, а альтруїстичний,

навпаки, — повною залежністю від інших та

схильністю до самопожертви. 

У респондента Х. І. також було визначено два

типи особистості — чуттєвий та добросовісний.

Це свідчить про сумлінність, яка виявляється

в наполегливій праці, розсудливості, прагненні

до згоди, про дружність цієї людини, її ввіч�

ливість. Такі люди найкраще діють згідно з на�

писаним сценарієм як у професійному плані,

так і в спілкуванні; вони почувають себе впевне�

но, коли точно знають, чого очікувати і як діяти. 

У наймолодшого досліджуваного Ш. М. було

виявлено три домінуючі типи особистості —

ідеократичний, добросовісний та серйозний.

Таке індивідуальне поєднання свідчить про на�

явність внутрішньо�особистісного конфлікту,

коли людина є великим мрійником та

містифікатором, якому властиві абстрактні

міркування. Разом з тим така людина в реально�

му житті стає серйозною і абсолютно готовою

до зміни обставин, середовища, клімату тощо; є

сумлінною у виконанні будь�якої діяльності. 

У ході дослідження було виявлено, що жод�

ному із досліджуваних нашої вибірки не прита�

манні такі типи особистості, як самотній, леда�

чий та агресивний. Деякі типи поведінки не

були домінуючими, але проявилися в індивіду�

альній домінуючій комбінації типів.

Розподіл студентів за даними психотипами

представленої методики ілюструє табл. 2. 

Таблиця 2 — Розподіл вибірки за показниками методики
Дж. Олдхема і Л. Морріс

Таким чином, вже на цьому етапі досліджен�

ня до групи ризику можна віднести студентів,

яким одночасно властиві суперечливі типо�

логічні характеристики як основа розгортання

внутрішньо�особистісного конфлікту. За даною

методикою таких виявлено чотири.

Проаналізуємо кількісні результати методи�

ки вивчення особливостей вольової регуляції

студентської молоді як природного потенціалу

самокорекції того чи іншого типу соціальної

поведінки. Отримані дані дають змогу оцінити

таку біполярну рису, як імпульсивність — керо�

ваність. У значної кількості досліджуваних, а са�

ме у 44 осіб не було виявлено чітко однієї з двох

вищеназваних характеристик. Це свідчить про

те, що дані риси не є характерологічними, а ли�

ше ситуативними. У 20 осіб виявили схильність

до імпульсивності і лише у 20 осіб — тенденцію до

керованості власної поведінки, емоцій, діяль�

ності. Таким чином, 25% студентів мають сильну

вольову регуляцію, ще 25% — слабку, а половина

управляє собою від ситуації до ситуації. Отож,
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Тип особистості
Кількість 

респондентів
Кількість 

респондентів, %
Діяльний 28 33

Пильний 20 24

Авантюрний 8 9,3

Самовпевнений 8 9,3

Альтруїстичний 4 5

Відданий 4 5

Драматичний 4 5

Самотній 0 0

Ледачий 0 0

Агресивний 0 0

Поєднання типів 8 9,3



власний потенціал до психологічних змін наяв�

ний лише у чверті молодих людей нашого обсте�

ження, а решта потребує зовнішньої допомоги

і підтримки. На нашу думку, групу індивідуаль�

ного психологічного супроводу мають складати

студенти з тенденцією до імпульсивності.

За допомогою опитувальника А. Реана одер�

жано результати, які дають можливість визна�

чити деякі особливості мотиваційного полюсу

студентської молоді. Можна зазначити, що до�

мінуючими мотивами виступає прагнення до�

сягти успіху (73% від загальної групи), тоді як

прагнення уникнути невдачі виявлено значно

менше (27%). Це підтверджують дані додатко�

вого анкетування та бесід: молодь прагне до са�

мореалізації, шукає різноманітні способи само�

вираження. Цей позитивний мотиваційний

потенціал може стати одним із засобів актуалі�

зації питань підтримання та збереження психіч�

ного здоров’я в студентському віці.

Висновки та перспективи подальших дослі;
джень. Кількісний та якісний аналіз отриманих

результатів на даному етапі дослідження дають

підстави зробити такі висновки: вивчення типо�

логічних, мотиваційних, вольових та емоційних

характеристик студентів є значущим для визна�

чення стану психічного здоров’я в умовах на�

вчальної діяльності; виявлені слабкі сторони

домінуючих і комбінованих психотипів, низький

вольовий рівень регуляції поведінки; викорис�

тання великої кількості типів психологічного

захисту потребують спеціальної психокорекції

та психопрофілактики; здійснення розподілу

студентів за рівнями психічного здоров’я та

змалювання індивідуальних профілів надають

змогу виявити найбільш уразливу групу щодо

ймовірного погіршення психічного стану; вияв�

лений позитивний мотиваційний потенціал мо�

же слугувати основою для психологічних змін

у поведінці та діяльності студентів.

Проведене пошукове дослідження не вичерпує

всіх аспектів означеної проблеми. Перспектив�

ним і актуальним є пошук оптимальної моделі

вивчення психічного здоров’я, дослідження

впливу духовно�моральних цінностей на стан

здоров’я, пошук внутрішніх резервів підтри�

мання здоров’я студентства. 
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У статті представлено основні підходи до ро�

зуміння поняття «стрес», його прояви та фази.

Описано поняття професійного стресу та ос�

новні напрямки формування стресостійкості

у майбутніх медиків.

Ключові слова: стрес, майбутні медичні пра�

цівники, професійний стрес, стресостійкість.

В статье представлены основные подходы к по!
нятию « стресс», его проявление и фазы. Описано
понятие проффесинального стресса и основные
направления формирования стрессоустойчивости
у будущих медицинских работников.

Ключевые слова: стресс, будущие медицинские

работники, профессиональный стресс, стрессо�

устойчивость.

The basic psychological features to the concept of
stress and displays and phases in the article.

Key words: stress, future medical workers, profes�

sional stress, stability to stress.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Проблема професійного здоров’я

людини дедалі гучніше заявляє про себе. Одним

із аспектів цієї проблеми є явище професійного

стресу. Стрес став природною та невід’ємною

частиною нашого повсякденного життя. Нездат�

ність або невміння людини подолати стрес є осно�

вою для розладу здоров’я або погіршення якості

життя в різних сферах. Як вітчизняні, так і зару�

біжні дослідження проблеми стресу присвячені

переважно одній із тем: теоретичній, дослід�

ницькій, діагностичній або питанням психоло�

гічного втручання. У перекладі з англійської мо�

ви «стрес» — це тиск, натяг, зусилля, а також

зовнішній вплив, що створює цей стан.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміс�

товний аспект поняття «стресор» стало означати

не тільки фізичний, але й психологічний вплив,

а «стрес» — реакцію не тільки на фізично шкід�

ливі дії, але й на будь�які події, що викликають

негативні емоції [5, с. 11]. Наявність великої

кількості стресорів у медичній діяльності опи�

сують вже давно як зарубіжні, так і вітчизняні

вчені. Питання професійного здоров’я медика

відображені у роботах Т. С. Абрамової, Г. І. Ку�

ценко, Є. І. Сошникова, Л. М. Юр’євої,

Ю. В. Щербатих, а також Г. Сельє, У. Кеннон,

Дж. Сміта, В. Розова, Б. Когана та ін. 

Проблема професійного стресу почала розгля�

датись у психології в останніх два десятиріччя.

А. Б. Лєонова стверджує, що професійний стрес

виникає в результаті невідповідності вимог ро�

бочого середовища і індивідуальних ресурсів

людини, яка працює.

Часто молоді люди відчувають стресові си�

туації, пов’язані з вибором професії та профе�

сійною діяльністю. Зокрема, найбільший рівень

стресів спостерігається у тих спеціалістів, які

працюють з людьми, їхніми проблемами і по�

требами, тобто мають безпосередні контакти

з клієнтами чи пацієнтами. Тому важливим ета�

пом у роботі фахівця медичної сфери є вміння

формувати як власну стійкість до стресорів, так

і надавати різні види допомоги молодим людям,

які потрапили у стресову ситуацію. У зв’язку з цим

є необхідним визначення основних чинників

формування стресостійкості у майбутніх медиків.

Виділення невирішених частин загальної проб;
леми. Формулювання цілей статті. Психічні на�

вантаження викликають або сприяють появі

різних психічних розладів. Дотепер залишається

недостатньо зрозумілим, чим можна пояснити

варіабельність реакцій на стрес, чому одні люди

швидко реагують формуванням психічних або

соматичних розладів, а інші залишаються резис�

тентними до стресу. Особливості стресостійкості

у майбутніх медиків є малодослідженою пробле�

мою. Нині не існує іі цілісноі концепціі. Відтак

метою нашого дослідження є вивчення особли�

востей стресостійкості у майбутніх медиків.

У межах дослідження нами визначено такі

завдання: 

— вивчити ознаки професійного стресу в ме�

дичних працівників;

— експериментально дослідити рівень стійкос�

ті до стресорів у майбутніх медиків;

— визначити основні напрями формування

стресостійкості у майбутніх медиків та особли�

вості надання психологічної допомоги у стресо�

вих ситуаціях.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов;
ним обгрунтуванням отриманих наукових резуль;
татів. Для вирішення поставлених завдань вико�

ристано такі методи наукового дослідження:
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— теоретичний аналіз педагогічної, психоло�

гічної та медичної літератури з проблеми дослі�

дження, синтез, узагальнення, порівняння, конк�

ретизацію;

— емпіричні: тестування, спостереження, ін�

дивідуальні та групові бесіди;

— методи статичного аналізу отриманих

даних та якісної інтерпретації результатів до�

слідження.

Дослідження проводилося на базі Луцького

базового медичного коледжу. У дослідженні

брали участь 45 студентів спеціальності «Сест�

ринська справа», IV курс навчання, всі особи

жіночої статі, віком 19–20 років.

Вирішуючи перше завдання дослідження,

проаналізувавши ознаки професійного стресу

в медичних працівників, було встановлено, що

професія медичної сестри — одна з тих, де це

явище найбільш поширене і прояви стресу в ро�

боті різноманітні та численні. З�поміж найпо�

ширеніших можна назвати такі, як фрусторо�

ваність, підвищена тривожність, дратівливість,

виснаженість.

Суттєвим стресогенним фактором є психоло�

гічні, фізичні перевантаження медичних праців�

ників, що спричиняють феномен «професійно�

го вигоряння». Під цим явищем в психології

розуміють стан фізичного, емоційного та розумо�

вого виснаження, що виявляється в професіях

соціальної сфери. Даний феномен становить

багатокомпонентний синдром, найбільш вира�

женими складовими якого є емоційна виснаже�

ність, деперсоналізація та редукція професій�

них досягнень.

Відомий зарубіжний психолог Ганс Сельє, ви�

значив такі стадії стресу: 

— безпосередня реакція на вплив (стадія

тривоги);

— максимально ефективна адаптація (стадія

резистентності);

— порушення адаптаційного процесу (стадія

виснаження) [4].

А також вирізняють три ступені прояву стресу:

1) слабкий (вказує практично на його відсут�

ність, психічний стан при цьому майже не змі�

нюється, фізичні та фізіологічні зміни не спос�

терігаються);

2) середній (відчутні зміни у соматичному та

психічному станах, спостерігається загальна

мобілізація психічної діяльності);

3) сильний (відбуваються порушення та роз�

лад основних фізичних, фізіологічних та психіч�

них функцій людини).

Можна виокремити чотири групи стресоген�

них факторів, властивих для будь�якого виду

діяльності. Перша група — комунікативні (особ�

ливості міжособистісних стосунків). Група інфор�

маційних факторів пов’язана зі структурою

діяльності і відображає послідовність і впорядко�

ваність професійних операцій. Стресогенні фак�

тори емоційного характеру поєднують фактори

відповідальності, загрози для здоров’я. Фізіоло�

го�генетичні фактори стресу включають стресо�

ри, які безпосередньо впливають на організм

людини [2, с. 204].

Наслідком існування проблеми стресу стала

необхідність вивчення стресостійкості як здат�

ності людини протистояти впливу стрес�факторів

та розвитку патологічних психічних станів. 

Необхідно зазначити, що вивченню стресо�

стійкості як генетично зумовленої здатності ор�

ганізму протистояти дії негативних факторів

приділено з боку науковців значно більше ува�

ги, ніж дослідженню її як сформованої в процесі

життєдіяльності здатності [1, с. 40].

Власне стресостійкість забезпечує медичним

працівникам надійне і безпечне функціонуван�

ня під час трудової діяльності, і, відповідно, чим

вище буде її рівень, тим менш чутливою до не�

гативних впливів стресових факторів буде лю�

дина. Стресостійкість є тим, що зумовлюється

індивідуальністю людини.

На сьогоднішній день розроблено багато ме�

тодик, діагностичною метою яких є саме підви�

щення стресостійкості медиків.

Отже, для вирішення другого завдання дослі�

дження нами використовувались такі методики:

«Тест на самооцінку стресостійкості особистості»,

«Схильність до стресу» (модифікація Фрідмана

і Розенмана), «Самооцінка психічних станів»

(за Айзенком).

Методика «Тест на самооцінку стресостійкос!
ті особистості». Конфлікти, як і інші негативні

фактори нашого життя, створюють нервозні

стани і часто призводять до стресу. Даний тест

складається із 18 питань і передбачає три варіан�

ти відповіді: рідко — 1 бал, іноді — 2 бали, часто —

3 бали. Під час обробки даних потрібно підрахо�

вувати сумарну кількість балів і визначити

рівень стресостійкості. Стресостійкість у даній

методиці передбачає 9 рівнів (табл. 1).

Із табл. 1 випливає, що чим менша сумарна

кількість балів, тим вища стресостійкість і нав�

паки. Якщо у досліджуваного 9�й і навіть 8�й рі�

вень стресостійкості, то йому необхідно карди�

нально змінювати свій спосіб життя. На підставі

отриманих даних у нас виділилось тільки чотири

рівні стресостійкості. 42,22% (19 осіб) вибірки

продемонстрували рівень нижче від середнього,

що свідчить про те, що такі особи є досить стре�

состійкими, вони додержуються гармонійного

способу життя, окремі невдачі не виступають

стресовими ситуаціями, але іноді все ж вони

схильні до стресу. Аналіз результатів вибірки

показав 33,33% (15 осіб) середнього рівня стре�

состійкості, дані особи схильні до стресових
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ситуацій, хоча потрапляють у них не завжди.

Наступним рівнем стресостійкості є вищий від

середнього — це 15,55% (7 осіб), що свідчить про

те, що людина піддається як психологічному,

так і фізіологічному впливу негативних подій,

конфліктів і тому отримує стрес, хоча в деяких

ситуаціях бореться з ним і намагається запобіг�

ти йому. Ще одним рівнем у нашому досліджен�

ні є високий рівень стресостійкості — 8,88%

(4 особи).

Схильність до стресу вивчалася нами за до�

помогою методики модифікації Фрідмана і Ро�

зенмана.

Стрес є неспецифічна відповідь організму на

будь�яку пред’явлену йому вимогу. Методика

складається із 21 запитання, передбачає три ва�

ріанти відповідей: так — 2 бали, дещо середнє —

1 бал, ні — 0 балів. Чим менша сума балів, тим

нижча схильність до стресу, тобто до типу В,

а тип А означає високу схильність до стресу.

Максимальна кількість балів за даною методи�

кою дорівнює 37 балам. При аналізі даних тип В,

який виступає показником низької схильності

до стресів, притаманний особам, в яких наявною

є саморегуляція, вони не зважають на конфлікти,

негаразди, завжди досягають своїх цілей — 8,88%

(4 особи). Перехід до типу В — це особи, які

характеризуються тим, що вони вміють проти�

стояти стресам, вони позитивні, комунікативні,

у них рідко виникають стресові ситуації —

28,88% (13 осіб). Нейтральна зона — 31,11%

(14 осіб), у цих людей бувають стресові ситуації,

але вони намагаються їх уникати і в деяких ви�

падках це допомагає. Рівень переходу до типу А —

24,44% (11 осіб) характеризується тим, що ці

люди часто потрапляють до стресових ситуацій.

Тип А — 6,66% (3 особи) — характеризується ви�

сокою схильністю до стресів, такі люди завжди

ризикують, мають внутрішній неспокій.

Наступною методикою проведення психо�

діагностичної програми є методика «Самооцінки

психічних станів» Айзенка. Досліджуваний має

оцінити в балах запропоновані йому вислови.

Тест ділиться на декілька блоків, які відповіда�

ють певному психічному стану. Виокремлють

чотири блоки:

1. Тривожність (з 1 по 10 питання)

2. Фрустрація (з 11 по 20 питання)

3. Агресивність (з 21 по 29 питання)

4. Ригідність (з 31 по 40 питання).

Аналізуючи результати даного тесту, ми вияви�

ли стан нетривожності у 57,77% (26 осіб), яким

притаманний спокій, врівноваженість, доведен�

ня справи до кінця. Середній або допустимий

рівень тривожності спостерігається у 28,88%

(13 осіб), вони характеризуються залежністю від

обставин і ситуацій. Також виділимо високий

рівень тривожності — це 13,33% (6 осіб), — що

характеризується напруженістю, почуттям не�

спокою.

За шкалою фрустрації ми отримали такі дані:

— низький рівень фрустрації — 26,66%

(12 осіб) — людина не має високої самооцінки,

стійка до невдач, не зупиняється на досягнутому.

— середній рівень фрустрації — 57,77%

(26 осіб) — фрустрація має місце у житті таких

людей, вони чинять під впливом обставин

і емоцій.

— високий рівень фрустрації — 15,55%

(7 осіб) — характеризується низькою самооцін�

кою, втечею від труднощів.

За шкалою агресивності можна зробити вис�

новок, що 64,44% (29 осіб) не є агресивними,

стримані, спокійні. 35,55% (16 осіб) притаманний

середній рівень агресивності, що характери�

зується зміною настрою, такі люди намагаються

стримувати свою агресію.

Аналізуючи дані за шкалою ригідності, ми

отримали такі результати: 48,88% (22 особи) —

ригідності не виявлено, що свідчить про те, що

ці особи легко переключаються з однієї справи

на іншу, змінюють щось у житті; середній

рівень, який виявлено у 40% (18 осіб), свідчить

про вплив настрою цих осіб та їх бажань на по�

ведінкову діяльність людини. Сильно виражена

ригідність у 11,11% (5 осіб); такі люди важко

і довго пристосовуються до нових умов.

Отже, в нашій роботі ми визначили місце

стресу у професійній діяльності майбутніх ме�

диків. Найвищий рівень стресу спостерігається

у тих спеціалістів, які мають безпосередній кон�

такт з пацієнтами та колегами. Відтак однією

з професійно значущих якостей, що необхідна

майбутнім медикам, є стресостійкість. У дослі�

дженнях стресостійкість розглядається як гене�

тично�успадкована властивість людини. Але

в результатах досліджень останніх років показа�

но, що стресостійкість можна сформувати

в процесі діяльності.

У результаті дослідження ми виявили досить

низькі показники стресостійкості у майбутніх

медиків в умовах професійно�навчальної діяль�

ності. Середній рівень тривожності свідчить про

високу здатність значної частини студентів пе�

режити психічно напружені стани. Результати

дослідження визначили, що студенти мають до�
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Таблиця 1 — Розподіл респондентів за показниками методики. Тест на самооцінку стресостійкості особистості 

Рівні 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бали 51–54 53–50 49–46 45–42 41–38 37–34 33–30 29–26 18–22

Кількість респондентів – – 19 – 15 7 – 4 –



сить високий рівень тривожності, що може

свідчити про їх невміння знайти оптимальний

вихід із важкої ситуації чи якоїсь проблеми. Лю�

дина почувається безпорадною, переживає страх

перед невідомим майбутнім, невизначеність

і неконтрольованість власних дій. Низький

рівень тривожності свідчить про те, що студен�

ти не вміють чинити опір негативному впливу

оточуючого середовища, деструктивно реагують

на конфліктні і стресові ситуації.

Психологічні чинники, які впливають на

адаптованість студентів до стресу, полягають

у вмінні створювати позитивні підтримуючі

міжособистісні стосунки, оптимістично мисли�

ти з почуттям гумору. На схильність до стресу

у майбутніх медиків впливають такі чинники, як

нездатність адекватно сприймати навколишню

дійсність, невміння управляти сильними емо�

ціями та імпульсами. Ми визначили, що основ�

ними напрямами формування стресостійкості

є збереження психологічного позитивного ста�

ну і зміцнення власного психічного здоров’я.

Проведене дослідження не вичерпує всіх ас�

пектів проблеми. Подальшого вивчення потре�

бує розробка відповідних програм і їх адаптація

до умов навчальної діяльності у ВНЗ 1–2�го рів�

нів акредитаціії.
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У статті досліджено соціально!психологічні
чинники ставлення до вагітності матерів доноше!
них і недоношених дітей. Виявлено, що особливості
«Я!концепції» матерів, ставлення до сімейних ро!
лей та дитини, а також задоволення сімейним
життям є важливими факторами, які впливають
на ставлення жінок до вагітності. З’ясовано, що
незалежно від того, чи жінка народила доношену
чи недоношену дитину, її ставлення до вагітності
може бути однаковим.

Ключові слова: передчасно народжені діти,

вчасно народжені діти, матері, ставлення до

вагітності, соціально�психологічні чинники.

В статье исследованы социально!психологичес!
кие факторы отношения к беременности матерей
доношенных и недоношенных детей. Выявлено,
что особенности «Я!концепции» матерей, отно!
шение к семейным ролям и ребенку, а также удов!
летворенность своей семейной жизнью являются
важными факторами, которые влияют на отно!
шение женщин к беременности. Выяснено, что не!
зависимо от того, родила женщина доношенного
или недоношенного ребенка, ее отношение к бере!
менности может быть одинаковым. 

Ключевые слова: недоношенные дети, доно�

шенные дети, матери, отношение к беременнос�

ти, социально�психологические факторы.

In the article are investigated social and psychologi!
cal factors of attitudes towards full!term pregnancy
and premature babies. It is found that features of
maternal self!concept, attitudes toward family roles
and children as well as appreciation of family life are
important factors that influence women’s attitudes to
pregnancy. Research shows that regardless of whether
the woman gave birth to a full!term or preterm baby,
her attitude toward pregnancy may be the same.

Key words: prematurely born children, children

born on time, mothers, attitudes to pregnancy, social

and psychological factors

Постановка проблеми. Незважаючи на зрос�

таючий інтерес до перинатальної психології, пе�

редчасні пологи та особливості становлення ма�

теринства за таких обставин є однією з найменше

вивчених ділянок науки. Е. Куфтяк наголошує

на тому, що основні дослідження, які стосують�

ся недоношених дітей та їхніх матерів, виконані

зарубіжними фахівцями�психоневрологами [3].

В Україні спостереження за розвитком перед�

часно народжених дітей, як під час лікування, так

і після виписки додому, перебувають виключно

у полі зору медиків. Передчасні пологи — це си�

туація, у якій страждають дві сторони: і матір,

і дитина. Проте спеціальні дослідження психо�

логічних особливостей матерів передчасно

народжених дітей, а також їхніх сімей на вітчиз�

няних теренах практично відсутні. Це зумовлює

актуальність теми нашого дослідження, мета
якого — виявлення соціально�психологічних

чинників ставлення до вагітності матерів доно�

шених і недоношених дітей.

Аналіз теоретичних джерел. Одним із напрямів

вивчення материнства як частини особистісної

сфери жінки є дослідження особливостей мате�

рів, що не мали можливості адекватно взаємо�

діяти з дітьми на перших етапах становлення

материнсько�дитячої взаємодії. Передчасна се�

парація була спричинена порушенням процесу

пологів, неонатальною патологією або перед�

часними пологами.

При передчасних пологах, до закінчення пов�

них 37 тижнів вагітності, дитина кваліфікується

як недоношена, якщо маса тіла не перевищує

2500 г., а довжина тіла — 48 см. Частота невино�

шування становить, за даними авторів різних

країн, від 3 до 16% [1]. Передчасно народжені

діти, або недоношені, у нашій країні складають

близько 5% всіх новонароджених. Як наголошує

Е. Куфтяк, передчасне народження немовляти

може викликати в матерів шок і, як наслідок, —

порушення захисних механізмів психіки, поз�

бавляючи жінку можливості використати адап�

тивні види та стратегії подолання цієї кризової

ситуації. До шоку можуть також додаватися

провина («що я зробила…?»), гнів («моя доля

несправедлива»), заперечення того, що відбу�

вається («це відбувається не зі мною»), депресія

(«мені байдуже») [3]. 

Е. Грон та П. Іманалієва встановили, що у жі�

нок із загрозою невиношування вагітності най�

частіше зустрічаються ейфоричний і гіпогестог�
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нозичний варіанти психологічного компонента

гестаційної домінанти (далі ПКГД). Згідно

з дослідженнями І. Добрякова, в жінок, які на�

родили недоношену дитину, переважали ейфо�

ричний, гіпогестогнозичний та тривожний

варіанти ПКГД, а оптимальний ПКГД трапляв�

ся у них в чотири рази рідше, ніж у жінок, які

народили вчасно [1].

Після передчасного народження немовляти

психологічні проблеми матерів можуть бути та�

кож спричинені відсутністю фізичного контакту

з дитиною, яка для підтримання життєво важли�

вих функцій перебуває на лікуванні у відділенні

інтенсивної терапії. Е. Ісеніна наголошує на то�

му, що у зв’язку з відсутністю зорового контакту

партнерів (мама і дитина) та обмеженістю так�

тильних відчуттів уявлення матері про дитину

значною мірою має віртуальний характер [2]. 

Непослідовна поведінка передчасно наро�

дженого немовляти, спричинена особливостями

його розвитку, може вводити батьків в сум’яття

та засмучувати, вони можуть відчувати тривогу,

пов’язану з проблемами виживання та розвитку

дитини. Унаслідок цього батьки або уникають

дитини, або, навпаки, компенсують зміни пове�

дінки недоношених немовлят через свою гі�

перопіку. Незважаючи на невідповідність своєї

поведінки сигналам немовляти, батьки ще біль�

ше перестимульовують дитину, погіршуючи її по�

ведінку та збільшуючи свою особисту фрустра�

цію [4]. Отже, недоношена дитина та пов’язані

з нею проблеми догляду виснажують внутрішні

ресурси багатьох матерів і, як наслідок, можуть

погіршити взаємодію у діаді мама�дитина. 

Методики дослідження та групи досліджуваних.
У нашому емпіричному дослідженні взяло участь

130 жінок. З них 64 — це матері, які народили

вчасно (середній гестаційний вік дитини

39,6 тижня), та 66 — матері, які народили дити�

ну передчасно (середній гестаційний вік дитини

31,3 тижня). Вік дитини на момент дослідження

складав від одного дня до 12 тижнів життя. 

Середній вік досліджуваних жінок в обох гру�

пах — 27 років. Серед матерів доношених дітей

95% одружених, 5% — неодружених; серед ма�

терів недоношених дітей 92% одружених, 6%

неодружених і 2% перебувають у громадянському

шлюбі. Тривалість шлюбу більшості дослідже�

них нами жінок (47% — вчасно народжених

дітей і 45% — передчасно) складає від одного до

п’яти років. Стосовно кількості дітей, то для

69% матерів доношених дітей це перша дитина,

для 25% — друга, а для 6% — третя, на протива�

гу матерям недоношених дітей, серед яких 50%

мають одну дитину, 39% — дві, 8% — три та 3% —

чотири дитини. За цим показником у групі

жінок передчасно народжених дітей у середньо�

му виявилось більше дітей порівняно з групою

жінок, які народили вчасно (t = 2,171 при р =

= 0,031). Така відмінність за кількістю дітей, зок�

рема, може бути спричинена тим, що серед мате�

рів передчасно народжених дітей 18% таких, які

при останніх пологах народили двійню, серед

жінок, які народили вчасно, таких не було.

Серед матерів вчасно народжених дітей 70%

проживає у місті, 22% — у селі і 8% — у селищі

міського типу; серед передчасно народжених

у місті проживає 56%, селі — 35%, селищі місь�

кого типу — 9%. Більшість матерів доношених

дітей мають вищу освіту (64%), неповну вищу

мають 27% і середню 9%. Серед матерів недоно�

шених дітей вищу освіту мають 46%, неповну

вищу — 45% і середню — 9%. За цим показником

також виявлена статистично достовірна різниця

між двома підгрупами: матері доношених дітей

у середньому мають вищий рівень освіти (t =

= 2,308 при р = 0,022). 

Отже, досліджені нами групи жінок відрізня�

лися за тривалістю гестаційного віку дитини,

рівнем освіти матерів та кількістю дітей у сім’ї.

Нами були використані такі методики. Тест

ставлення до вагітності І. Добрякова, який

вимірює ставлення до себе і до системи «мама�

дитина» під час вагітності, а також оточуючих

до вагітної жінки. Дана методика використана для

ретроспективного оцінювання системи відносин

матері під час вагітності і базується на спогадах

жінки після пологів про перебіг її вагітності.

У результаті визначається співвідношення п’яти

типів психологічного компонента гестаційної

домінанти (ПКГТ): оптимального, ейфорично�

го, тривожного, депресивного та гіпогестогно�

зичного. Оптимальний тип описує жінок, які

позитивно оцінюють свою вагітність, вони від�

повідально, але без зайвої тривоги ставилися до

неї, адекватно реагували на проблеми, що вини�

кали, та конструктивно їх долали. При ейфо�

ричному типі у вагітної жінки переважає підви�

щений фон настрою, вони схильні бачити все

в «рожевому» світлі. Жінок, схильних до три�

вожного типу, упродовж всієї вагітності супро�

водять тривоги, страхи та фобії. У жінок цього

типу достатньо часто зустрічається високий рівень

тривожності, як стійкої особистісної характе�

ристики, а також реакції на актуальні проблеми,

наприклад, акушерсько�гінекологічні усклад�

нення чи сімейні проблеми. Депресивний тип

характеризує жінок з яскраво негативно забарв�

леним сприйняттям вагітності. Гіпогестогнозич�

ний тип характеризує жінок з явним чи прихова�

ним несвідомим неприйняттям своєї вагітності.

Методика PARI (parental attitude research inst!
rument) — це методика вивчення батьківських

установок Е. Шеффера та Р. Белла (адаптація

Т. Нещерет). Вона застосована для вивчення

ставлення матерів до різних аспектів сімейного
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життя та до своєї дитини. Вісім ознак об’єдну�

ються у показник ставлення до сімейної ролі:

обмеження інтересів рамками сім’ї, відчуття са�

мопожертви у ролі матері, сімейні конфлікти,

незадоволеність роллю домогосподарки, надав�

торитет батьків, безучасність чоловіка у справах

сім’ї, домінування матері та залежність (несамос�

тійність) матері. П’ятнадцять ознак стосуються

батьківсько�дитячих відносин і поділяються на

такі три групи: оптимальний емоційний кон�

такт, надмірна емоційна дистанція з дитиною та

надмірна концентрація на дитині. 

Тенессійська шкала «Я!концепції» (адаптація

І. Нагорної, О. Кисляк) застосована для вияв�

лення особливостей самоставлення жінок. Ця

методика надає можливість виокремити показ�

ник, який відображає загальний рівень самооцін�

ки, а також вісім показників, які характеризують

самоідентифікацію, задоволення собою, задо�

волення своєю поведінкою, фізичне Я, моральне

Я, особистісне Я, сімейне Я та соціальне Я до�

сліджуваних нами матерів.

Тест�опитувальник задоволеності шлюбом

(В. Століна, Т. Романової, Г. Бутенко) викорис�

таний для визначення досліджуваними рівня

благополуччя свого подружнього життя. 

Також нами враховані дані паспортички, що

включає: вік, місце проживання, освіту, сімейний

стан, тривалість шлюбу, кількість дітей, тиж�

день, на якому відбулися останні пологи, та вік

останньої (новонародженої) дитини.

Таким чином, нами були охоплені різні со�

ціально�психологічні аспекти ставлення жінки�

матері до важливих для неї сфер: до вагітності,

до дитини та сімейних ролей, до шлюбу, а також

до себе самої.

Результати емпіричного дослідження. Отримані

результати за методикою ставлення до вагітності

І. Добрякова свідчать про наступне. Для матерів

обох груп виявився схожий профіль ставлення

до вагітності (рис. 1). Це підтверджує порівняль�

ний аналіз за t�тестом Стьюдента: статистично

значущих відмінностей між матерями доношених

та недоношених дітей нами виявлено не було. 

Для більшості досліджених нами матерів

(58% матерів доношених і 41% матерів недоно�

шених дітей) домінуючим є оптимальний тип

ставлення до вагітності; рівень такого ставлен�

ня досягає середніх показників. Значно менше

представленими є ейфоричний, тривожний та

гіпогестогнозичний типи, а депресивний вияв�

ляється лише незначною мірою. Всі ці чотири

типи за рівнем вираженості є низькими.

Результати порівняльного аналізу за t�тестом

Стьюдента демонструють відмінності за такими

шкалами методики PARI між матерями доноше�

них та недоношених дітей (рис. 2): оптимальний

емоційний контакт (t = –2,041 при р = 0,043),

надмірна концентрація на дитині (t = –3,835 при

р = 0,000) та ставлення до сімейної ролі (t = –2,209

при р = 0,028). За шкалою надмірна емоційна

дистанція статистично значущих відмінностей

між двома групами виявлено не було.

У результаті порівняльного аналізу за t�тес�

том Стьюдента ми виявили відмінності за такими

шкалами методики Тенессійська шкала «Я�кон�

цепції» між матерями двох груп (рис. 3): само�

ідентифікація (t = 2,043 при р = 0,043) та фізич�

не Я (t = 2,329 при р = 0,021). За рештою шкал

даної методики, а саме: задоволення собою, по�

ведінка, морально�етичне Я, особистісне Я, сі�

мейне Я, соціальне Я та загальним показником

відмінностей нами виявлено не було.

Порівнюючи дві групи матерів за результатами

тесту�опитувальника задоволеності шлюбом, 

t�тест Стьюдента статистично вагомих відмін�

ностей не виявив.

Отже, незважаючи на те, що між матерями,

які народили вчасно та передчасно, відміннос�

тей щодо їхнього ставлення до вагітності нами

не виявлено, матері доношених дітей є все�таки

більше самоідентифікованими, тобто вони кра�

ще розуміють себе і те, ким вони є. Стосовно

оцінювання свого фізичного Я, то вони краще
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Рис. 1 — Ставлення до вагітності в матерів вчасно та передчасно народжених дітей



приймають своє тіло, позитивніше оцінюють стан

свого здоров’я та свій фізичний вигляд, ніж ма�

тері недоношених дітей. У матерів, які народи�

ли вчасно, позитивним є ставлення до сімейної

ролі, слабший емоційний контакт з дитиною

і вони не демонструють таку концентарцію на

ній, як це спостерігається в матерів передчасно

народжених дітей. 

Подальший аналіз отриманих результатів по�

лягав у побудові факторних моделей для двох

груп матерів. Процедура факторного аналізу да�

ла нам змогу виокремити провідні фактори в ре�

зультаті варімакс�обертання для кожної групи

(при p > 0,600). Побудовані нами моделі дають

змогу виокремити ключові чинники ставлення

до вагітності у матерів доношених і недоноше�

них дітей. 

Для групи жінок, які народили дитину вчасно,

нами була побудована модель із шести факто�

рів, яка пояснює 65% даних. До фактора 1 (23%

дисперсії) увійшли показники самоідентифікації

(0,774), задоволення собою (0,819), поведінка

(0,859), фізичне Я (0,730), морально�етичне Я

(0,835), сімейне Я (0,750), соціальне Я (0,762),

загальний показник самоприйняття (0,958), то�

му цей фактор ми називаємо «Я�концепція

жінки». Фактор 2 (10% дисперсії) об’єднав такі

показники: ставлення до сімейної ролі (0,846),

емоційна дистанція (0,807) та надмірна конце�

нтрація на дитині (0,844), що дає нам підстави

назвати цей фактор «Ставлення до сімейних ро�

лей та дитини». Фактор 3 (8% дисперсії) об’єднав

вік (–0,782), тривалість шлюбу (–0,888) та кіль�

кість дітей (–0,808), тому цей фактор отримує

назву «Соціально�демографічні особливості ма�

терів». Фактор 4 (8% дисперсії) включає показни�

ки оптимальний (0,904) та тривожний (–0,760)

типи перебігу вагітності, відтак вважаємо

доцільним назвати цей фактор «Оптимістичне

ставлення до вагітності». До фактора 5 (8% дис�

персії) увійшли показники гіпогестогнозичного

(–0,722) та ейфоричного (0,806) типів перебігу

вагітності, тому цей фактор ми називаємо «Ей�

форія у ставленні до вагітності». Фактор 6 (8%
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Рис. 2 — Ставлення до дитини та сімейної ролі в матерів вчасно та передчасно народжених дітей

Рис. 3 — Самоставлення в матерів вчасно та передчасно народжених дітей



дисперсії) включив показники: сімейний стан

(0,789) і задоволеність шлюбом (0,725), що на�

дає нам можливість назвати цей фактор «Задо�

волення сімейним життям».

Для групи жінок, які народили дитину перед�

часно, нами також була побудована модель із

шести факторів, яка пояснює 67% даних. Фак�

тор 1 (25% дисперсії) об’єднав такі показники, як:

самоідентифікація (0,831), задоволення собою

(0,831), поведінка (0,887), фізичне Я (0,746), мо�

рально�етичне Я (0,800), особистісне Я (0,843),

сімейне Я (0,754), соціальне Я (0,841) та загальний

показник самоприйняття (0,981). Відповідно до

отриманих нами результатів ми назвали цей

фактор «Я концепція жінки». До фактора 2 (10%

дисперсії) увійшли показники ставлення до

сімейної ролі (0,870), емоційної дистанції з дити�

ною (0,825) та концентрації на дитині (0,894). Цей

фактор ми називаємо «Ставлення до сімейних

ролей та дитини». Фактор 3 (9% дисперсії) вклю�

чив показники віку (0,795), тривалості шлюбу

(0,787) та кількості дітей (0,840), що дає нам

можливість назвати це фактор «Соціально�де�

мографічні особливості матерів». Фактор 4 (8%

дисперсії) об’єднав показники тиждень пологів

(–0,795), вік останньої дитини (0,651) та ейфо�

ричного типу перебігу вагітності (–0,736), тому

цей фактор ми називаємо «Відсутність ейфорії

у ставленні до вагітності». Фактор 5 (7% дис�

персії) включив оптимальний (0,866) і тривож�

ний (–0,756) типи перебігу вагітності, що надає

нам можливість назвати цей фактор «Оптиміс�

тичне ставлення до вагітності». До фактора 6

(8% дисперсії) увійшли показники сімейний

стан (0,831) та задоволеність шлюбом (0,773),

тому вважаємо доцільним назвати цей фактор

«Задоволення сімейним життям».

Порівнявши ці дві факторні моделі, ми бачи�

мо, що жінки двох груп відрізняються між собою

тим, що для матерів, які народили дитину вчас�

но, вагомим є фактор ейфоричного ставлення

до вагітності, на відміну від матерів недоноше�

них дітей, в яких, навпаки, відсутня ейфорія

у ставленні до вагітності. Для матерів недоно�

шених дітей більш вагомими є такі соціально�

демографічні чинники, як тривалість шлюбу та

кількість дітей, порівняно з матерями вчасно

народжених дітей. Спільним для цих двох груп

є те, що для них обох важливими є фактори «Я�

концепції», ставлення до сімейних ролей та ди�

тини, а також задоволення сімейним життям.

Проаналізуваши результати кореляційного

аналізу за критерієм r�Пірсона (p < 0,05) для

кожної групи жінок, ми виявили кореляційні

зв’язки між шкалами, які відображають різні

типи ставлення до вагітності, та шкалами інших

методик. У групі матерів, які народили дитину

вчасно, шкала оптимального типу перебігу ва�

гітності прямо корелює з самоідентифікацією

(r = 0,30), фізичним Я (r = 0,27) та особистісним

Я (r = 0,26), а у групі, де матері народили перед�

часно, цей тип перебігу вагітності є в обернено�

му взаємозв’язку з тижнем пологів (r = –0,32) та

у прямому — з особистісним Я жінки (r = 0,29).

Шкала, яка відображає гіпогестогнозичний

тип перебігу вагітності, виявила значимі взаємо�

зв’язки лише у групі матерів доношених дітей.

Цей тип перебігу вагітності прямо корелює

з показником віку останньої дитини (r = 0,29) та

обернено — з тижнем пологів (r = –0,35) й оцін�

кою свого фізичного Я (r = –0,30).

Шкала ейфорії у ставленні до вагітності у гру�

пі матерів доношених дітей є прямо пов’язана

з освітою матері (r = 0,28) та обернено — з віком

останньої дитини (r = –0,31). У групі матерів

недоношених дітей ця шкала прямо корелює

лише з тижнем, на якому відбулися останні по�

логи (r = 0,41).

У групі матерів, які вчасно народили дитину,

нами виявлено значну кількість обернених ко�

реляцій між шкалою тривожного типу ставлен�

ня до вагітності та шкалами, які відображають

Я�концепцію матерів: самоідентифікацією (r =

= –0,38), задоволенням собою (r = –0,27), фізич�

ним Я (r = –0,29), особистісним Я (r = –0,30),

сімейним Я (r = –0,28), соціальним Я (r = –0,34),

а також загальним показником самоприйняття

(r = –0,29). У групі матерів, які народили дитину

передчасно, шкала тривожного типу ставлення

до вагітності прямо корелює з віком останньої

дитини (r = 0,25) та обернено — зі шкалою оцін�

ки своєї поведінки (r = –0,25).

Шкала, яка відображає депресивний тип пе�

ребігу вагітності, виявила значущий обернений

взаємозв’язок лише у групі матерів недоношених

дітей зі шкалою фізичного Я матерів (r = –0,24). 

Отже, у групі матерів, які народили дитину

вчасно, особливості «Я�концепції» відіграють

важливу роль у ставленні жінок до вагітності. Так

позитивна оцінка свого тіла та стану здоров’я

сприяє оптимальному типу ставлення жінки до

перебігу її вагітності, і навпаки — негативна

оцінка себе з боку фізичного Я, особистісного

Я, сімейного Я, соціального Я — тривожному та

гіпогнозичному типам. Вищий рівень освіти

жінки�матері сприятиме виникненню ейфорії

у ставленні до вагітності.

Для матерів, які народили недоношену дитину,

позитивна оцінка свого особистісного Я сприя�

тиме оптимальному типу перебігу вагітності, по�

гіршення самооцінки, з точки зору їх фізичного

Я сприятиме депресивному типу ставлення до

вагітності, а негативна оцінка своєї поведінки —

тривожному. 

Висновки. У результаті проведеного емпірич�

ного дослідження ми виявили, що незалежно
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від того, чи жінка народила доношену чи недо�

ношену дитину, її ставлення до вагітності може

бути однаковим. Оптимальний тип ставлення

до вагітності виявився домінуючим для біль�

шості досліджених нами матерів (58% матерів

доношених та 41% матерів недоношених дітей). 

Важливими факторами, які впливають на

ставлення жінок до вагітності є особливості Я�

концепції матерів, ставлення до сімейних ро�

лей та дитини, а також задоволення сімейним

життям. 

Подальше вивчення зазначеної проблематики

може бути пов’язане з виявленням соціально�

психологічних чинників ставлення до материнст�

ва в жінок, які мають доношених і недоношених

дітей.
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У статті розглядається проблема впливу за!
нять фізичною культурою на корекцію гіпотоніч!
них станів серцево!судинної системи на прикладі
студентів медичного коледжу. Показано позитив!
ний вплив спеціального комплексу фізичних вправ
на стан серцево!судинної системи молоді.

Ключові слова: гіпотонія, фізичні вправи, сер�

цево�судинна система.

В статье рассматриваються проблемы влия!
ния занятий физической культурой на коррекцию
гипотонических состояний на примере студентов
медицинского коледжа. Показано положительное
влияние специального комплекса физических упраж!
нений на состояние сердечно!сосудистой системы
у молодёжи.

Ключевые слова: гипотония, физические уп�

ражнения, сердечно�сосудистая система.

This article deals with the problem of influence of
physical training on the correction of hypotonic condi!
tion on examples of medical students. In the article is
demonstrated the positive effect of special physical
exercises on the cardiovascular system of young people.

Key words: hypotension, physical exercises, car�

diovascular system

Стан здоров’я молодого покоління в Україні,

зокрема підлітків та студентської молоді, викли�

кає занепокоєння. Значного поширення набули

хвороби серцево�судинної системи, зокрема гіпо�

тонічна хвороба та гіпотонічні стани. Гіпотонія

є поширеною патологією; за даними Всесвітньої

організації охорони здоров’я (ВООЗ), у багатьох

популяціях приблизно в 12–15% усього дорос�

лого населення відмічається знижений арте�

ріальний тиск. 

Серед факторів ризику, що сприяють розвитку

згаданих порушень, крім спадкової схильності,

можна назвати хронічний психоемоційний

стрес, зокрема інформаційний стрес, несприят�

ливу екологічну ситуацію, урбанізаційні впливи,

нераціональне харчування, шкідливі звички,

які набули чималого поширення серед молоді.

Порушення у стані здоров’я негативно поз�

начаються на працездатності, можливості адек�

ватно сприймати та засвоювати навчальний ма�

теріал. 

Ураховуючи актуальність проблеми, ми пос�

тавили завдання: вивчити стан серцево�судинної

системи у студентів�гіпотоніків, які відвідують

спеціальну медичну групу Луцького базового

медичного коледжу, та дослідити вплив комп�

лексу спеціальних фізичних вправ на діяльність

серцево�судинної системи.

За спостереженнями фізіологів і лікарів, арте�

ріальні гіпотонії — загалом досить часте явище,

особливо в юнацькому й молодому віці. Більшість

людей зі зниженим тиском вважають себе здоро�

вими і про знижений у них АТ довідуються лише

при обстеженні в лікаря. Вони добре переносять

досить значне фізичне навантаження [1; 4].

Будь�яка гостра гіпотонія — не самостійна

хвороба, а прояв якогось іншого захворювання.

Так вона може виникати при кровотечі внаслі�

док крововтрати, ускладнювати цілу низку хво�

роб, травм. Гостра гіпотонія є одним із проявів

гострої серцево�судинної недостатності.

Гострі й тяжкі інфекції, викликаючи токсич�

не ураження нервових центрів, що регулюють

АТ, також нерідко призводять до швидкого зни�

ження артеріального тиску, до гострої гіпотонії.

Сильні хвилювання, переляк можуть у деяких

людей викликати непритомність, яка супрово�

диться короткочасним зниженням АТ [1].

Артеріальна гіпотонія гострого характеру ви�

никає також і при деяких раптово виникаючих

алергійних станах. Іноді доводиться мати справу

з гострою гіпотонією, викликаною неправиль�

ним застосуванням деяких лікарських засобів,

їх передозуванням [6; 9].

Розглядаючи патологічні гіпотонії з хронічним

перебігом, потрібно відповідно до пропозиції

Н. С. Молчанова, розрізняти їх дві форми [7].

У першу включені хронічні симптоматичні

(або вторинні) гіпотонії. Вони є супутниками або

проявами низки захворювань серця, легень або

системи травлення (виразкової хвороби шлунка,

хронічних холециститів, хронічних гепатитів),

захворювань ендокринних залоз (наприклад

хвороби Адісона), багатьох хронічних інфекцій

і інтоксикацій, авітамінозів, недокрів’я ті ін. [5].

Друга форма — первинна артеріальна гіпотонія

(тобто виникаюча самостійно, вона не є проявом

або наслідком інших хвороб). 

При гіпотонічній хворобі часті скарги на го�

ловний біль і запаморочення — вони відміча�

лись у 60% хворих. Спостерігаються загальна

слабість, млявість (особливо в ранкові години),
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потемніння в очах при швидкому уставанні, дра�

тівливість, емоційна нестійкість, запальність, по�

гіршення пам’яті, неприємні відчуття в ділянці

серця, серцебиття, похолодання й оніміння

пальців рук і ніг, пітливість.

При об’єктивному обстеженні хворого вияви�

лись характерне зниження АТ й типова мінли�

вість (лабільність) його протягом доби, декількох

тижнів залежно від положення тіла, фізичних

і психоемоційних навантажень, типові зміни

пульсового тиску, особливий стан пульсу. Вияв�

ляються істотні відмінності в показниках АТ на

правій і лівій ногах і руках, які не вирівнюються

при фізичних навантаженнях. Це є прямим

свідченням недосконалості нервового керуван�

ня серцем і судинами. При гіпотонічній хворобі

АТ після фізичних навантажень не тільки не

підвищується, а іноді навіть знижується. Гіпото�

нічна хвороба найчастіше починає розвиватись

у підлітковому і юнацькому віці. Таким чином,

відносно більші загрожуючі контингенти щодо

її розвитку — це школярі старших класів, учні

ПТУ, студенти, молоді робітники та службовці.

Нерідко в історії хвороби проглядається (спос�

тереження Н. С. Молчанова) зв’язок розвитку

гіпотонічної хвороби з різними життєвими обс�

тавинами, що викликали особливо значне наван�

таження або перевантаження нервової системи

в молодої людини: вступні іспити до навчально�

го закладу, іспити в процесі навчання, раптова

зміна способу життя й умов праці, різка зміна

побутових умов у зв’язку з переїздом з будинку

батьків до місця навчання або роботи.

Гіпотонічна хвороба характеризується зни�

женням артеріального тиску внаслідок розладу

механізмів регуляції кровообігу — порушення

функції вищих вегетативних центрів, що зумов�

лює підвищення тонусу парасимпатичної нерво�

вої системи та зниження гормональної функції

кори наднирників. Все це призводить до стійкого

зменшення периферичного опору артерій і спа�

ду артеріального тиску [1,2].

Сприяє розвитку захворювання гіподинамія —

малорухливий спосіб життя, результатом якого

є порушення функцій організму (опорно�рухо�

вого апарату, кровообігу, дихання, травлення),

зниження сили скорочення м’язів [3].

Практичні спостереження й емпірично нако�

пичені дані показують, що фізичні вправи чинять

терапевтичну дію при гіпотонічних станах (гі�

потонічній хворобі). У літературі ми знаходимо

рекомендації використовувати різного роду фі�

зичну активність як засіб профілактики та ліку�

вання цього захворювання [2; 8].

Впливаючи фізичними вправами на процеси

здоров’я, можна стимулювати енергетичне

й пластичне забезпечення функції, удосконалю�

вати апарат її регуляції.

Для вивчення впливу індивідуалізованих фі�

зичних навантажень на стабілізацію функціо�

нальної діяльності серцево�судинної системи була

відібрана група студенток з діагнозом «гіпотонія».

У дослідженні брали участь 16 осіб: студентки,

віком від 16 до 20 років. Вони були розподілені

на дві групи — контрольну й експериментальну —

по десять осіб.

Тривалість дослідження: протягом трьох мі�

сяців ІІ семестру 2009–2010 н. р.

У контрольній групі застосовувався комплекс

фізичної культури, що передбачав мінімальні

фізичні навантаження, прогулянки. Тривалість —

30 хв.

В експериментальній групі тривалість занять

збільшувалася до 45 хв. При цьому в комплекс

занять фізичної культури вводилися додаткові

вправи, навантаження було інтенсивнішим, ма�

ли індивідуалізований характер.

При проведенні досліджень реєструвалися такі

показники: антропометричні, частота серцевих

скорочень, артеріальний тиск і функціональна

проба з фізичним навантаженням.

Метод визначення ваги: масу тіла вимірюва�

ли на медичних вагах.

Метод визначення зросту: зріст вимірювали

зростоміром.

Метод визначення частоти серцевих скоро�

чень: визначали ритм, наповнення й напруження

пульсу в ділянці променевої артерії.

Метод визначення артеріального тиску: ви�

значали за допомогою тонометра за методом Ко�

роткова.

Функціональна проба з присіданнями, що оці�

нює приріст пульсу. Виконується 20 присідань

за 30 с. Приріст ЧСС у нормі повинен станови�

ти не більше, ніж 75% від ЧСС у спокої. Якщо

приріст ЧСС становить до 25% — відмінний ре�

зультат, 26–50% — добрий, 51–75% — задовіль�

ний. Якщо ЧСС зростає більше, ніж на 75%, —

це неадекватна реакція на навантаження.

До початку проведення дослідження в загаль�

ній групі, що складається із 16 осіб, визначали такі

показники: антропометричні, частоту серцевих

скорочень, артеріальний тиск, функціональну

пробу з фізичним навантаженням. Результати

антропометричних даних наведені в табл. 1

Показники частоти серцевих скорочень (ЧСС)

пацієнтів загальної групи до початку дослідження

наведені в табл. 2.

Як видно з табл. 2, частота серцевих скорочень

перевищує норму — спостерігається тахікардія.

Показники артеріального тиску (АТ) хворих

загальної групи до початку дослідження наве�

дені в табл. 3.

Як видно з табл. 3, у хворих на гіпотонію ар�

теріальний тиск коливається від 98/60 до

107/60 мм. рт. ст.
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Таблиця 1 — Основні антропометричні показники
в пацієнтів загальної групи

Таблиця 2 — Показники частоти серцевих скоро;
чень (ЧСС) пацієнтів загальної групи до початку
експерименту

У результаті аналітичного огляду наукової

літератури можна стверджувати, що студентська

молодь належить до групи ризику щодо розвит�

ку гіпотонічної хвороби.

Як результат проведених досліджень було вста�

новлено позитивний вплив комплексу лікуваль�

них фізичних вправ на стан серцево�судинної

системи та самопочуття студентів із гіпотонією.

Регулярні фізичні тренування знижують чис�

ло серцевих скорочень, сприяють поліпшенню

роботи систем регуляції кровообігу, підвищують

артеріальний тиск, покращують працездатність

при звичайних щоденних навантаженнях. Ліку�

вальний ефект, що досягається в підсумку,

більш фізіологічний, ніж при медикаментозно�

му лікуванні. 

Таблиця 3 — Показники артеріального тиску (АТ)
хворих загальної групи до початку дослідження

Таблиця 4 — Показники функціональної проби
з фізичним навантаженням загальної групи до по;
чатку дослідження

Як видно з табл. 4, у 12,5% обстежуваних

функціональна проба незадовільна, у 6,25% —

добра, у 81,25% — задовільна.

Дані, отримані в ході дослідження, показані

на діаграмах (рис. 1–6).

Комплекс фізичних вправ слід обирати інди�

відуально, з урахуванням гемодинамічних по�

казників кожної особи.

Тренуючий ефект наступає при активних за�

няттях по 30–45 хв двічі на тиждень. Навіть при

скороченні тривалості навантаження до 15–20 хв

поліпшується фізичний стан. Орієнтовно рівень
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№ з/п Вік Вага, кг Зріст, см

1 17 52 165

2 18 55 170

3 18 53 163

4 17 60 171

5 17 49 164

6 18 58 167

7 19 56 161

8 18 51 160

9 17 58 161

10 18 62 170

11 16 59 171

12 17 57 169

13 16 54 170

14 18 56 169

15 18 54 165

16 19 55 168

№ з/п. ЧСС, уд/хв

1 93

2 91

3 88

4 89

5 87

6 90

7 89

8 91

9 90

10 89

11 87

12 90

13 88

14 92

15 88

16 89

№ з/п. АТ, мм рт. ст.

1 100/60

2 99/60

3 102/65

4 105/65

5 103/60

6 100/60

7 103/65

8 98/60

9 102/65

10 100/60

11 100/60

12 107/60

13 105/60

14 100/60

15 102/65

16 104/60

№ з/п Приріст пульсу, % Оцінка

1 50 4

2 62 3

3 58 3

4 64 3

5 65 3

6 72 3

7 75 3

8 78 2

9 58 3

10 62 3

11 67 3

12 74 3

13 77 2

14 70 3

15 67 3

16 58 3



навантажень визначається за частотою серце�

вих скорочень. 

Рис. 1 — Показники ЧСС до початку експерименту

Рис. 2 — Показники ЧСС після експерименту

Рис. 3 — Показники функціональної проби з фізичним
навантаженням до початку експерименту

Рис. 4 — Показники функціональної проби з фізичним
навантаженням після експерименту

Рекомендовано продовжити використання

комплексу лікувальних фізичних вправ на занят�

тях зі студентами�гіпотоніками у спеціальній ме�

дичній групі. З метою посилення ефективності

рекомендовано навчити студентів самостійно

регулярно застосовувати даний комплекс в до�

машніх умовах.

Рис. 5 — Показники АТ до початку експерименту

Рис. 6 — Показники АТ після експерименту
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Стаття присвячена теоретичному вивченню
сутності, структури та функцій психологічного
захисту особистості у хворих на гіпертонію. По!
дана психологічна характеристика гіпертонії як
хронічного захворювання психосоматичної етіології.

Ключові слова: гіпертонія, психологічний за�

хист особистості, психосоматика, здоров’я.

Статья посвящена теоретическому изучению
сущности, структуры и функций психологической
защиты личности у больных гипертонией. Дана
психологическая характеристика гипертонии как
хронического заболевания психосоматической
этиологии.

Ключевые слова: гипертония, психологичес�

кая защита личности, психосоматика, здоровье.

The article is devoted to the theoretical study of the
nature, structure and function of psychological defense of
the personality of the hypertension patients. Psycholo!
gical description hypertension as a chronic disease of
psychosomatic etiology is given.

Key words: hypertension, psychological defense

of the personality, psychosomatics, health.

Постановка проблеми. Гіпертонія є найбіль�

шою в історії людства неінфекційною панде�

мією, яка визначає структуру серцево�судинної

захворюваності і смертності. Згідно з епідеміо�

логічними дослідженнями, в Україні серед 4074

обстежених гіпертонія реєструється в 34% випад�

ків. Це масове захворювання психосоматичного

походження переважно вражає осіб молодого

працездатного віку, погіршуючи якість їхнього

життя та скорочуючи вік. Оскільки на сьогодні

збереження та зміцнення здоров’я населення

є необхідною складовою, яка інтегрована в роз�

виток благополучного суспільства, вирішення

кола питань стосовно психопрофілактики, пси�

ходіагностики та психокорекції психологічних

чинників, що детермінують процес виникнення

та розвитку гіпертонії у здорових осіб, є актуаль�

ним для медичної психології.

Аналіз актуальних досліджень. Питання пси�

ходіагностики, збереження та відновлення пси�

хосоматичного здоров’я за допомогою методів

психопрофілактики та психотерапії у хворих на

гіпертонію розглядається у працях багатьох віт�

чизняних та іноземних психосоматологів, а саме:

Ф. Александера, В. В. Захарової, Н. Пезешкіа�

на, П. І. Сидорова, А. Г. Соловйова, Е. М. Со�

хадзе, І. А. Новікової [8]. Аналіз психологічних

досліджень цих авторів дає нам підстави конста�

тувати, що серед чинників, які сприяють виник�

ненню та розвитку гіпертонії психосоматичного

ґенезу, виокремлюються інтрапсихічні та міжосо�

бистісні конфлікти, психоемоційний стрес, пре�

морбідні особливості особистості та обставини

її формування у співвіднесенні з травматичною

життєвою ситуацією. Також у нечисленних су�

часних медично�психологічних дослідженнях

висуваються концепти, в яких саме дезадаптив�

не функціонування психологічного захисту осо�

бистості у поєднанні з іншими генетичними та

психологічними чинниками детермінує розви�

ток і тяжкий перебіг гіпертонії, оскільки кожна

концептуальна модель стресу та глибинно�зов�

нішнього конфлікту розглядається з урахуван�

ням захисних механізмів, які використовує осо�

бистість для їх подолання [4]. 

Тим часом поміж вітчизняних науковців також

існують різні точки зору на природу та функції

психологічного захисту. Так, М. В. Кирюхіна,

Р. Р. Набіулінна, Б. Д. Циганков розглядають

психологічний захист особистості як непродук�

тивний патологічний феномен, який не спромож�

ний розв’язати внутрішньо�зовнішній конфлікт

[4]. Інші автори, зокрема Ф. В. Бассін, В. К. Мя�

гер, В. Н. Цапкін, — як нормальну адаптаційну

систему, що повсякденно забезпечує збережен�

ня особистості [7]. Суперечливість цих підходів

дає підстави для виокремлення, теоретичного

обґрунтування та емпіричного вивчення сутнос�

ті, структури та функцій психологічного захисту

особистості, оскільки своєчасна психодіагнос�

тика та психокорекція його дезадаптивного

функціонування може попереджати прогресу�

вання захворювання.

Мета статті — здійснення теоретичного аналі�

зу наукової літератури щодо визначення сутності,

структури та функцій психологічного захисту

особистості у хворих на гіпертонію.

Виклад основного матеріалу. Визначаючи та

характеризуючи гіпертонію, підкреслимо, що

насамперед це — патологічний стан, при якому

підвищений артеріальний тиск зумовлений не

природними реакціями організму на ті або інші
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фізіологічні ситуації, а є наслідком розбалансу�

вання систем, які регулюють артеріальний тиск.

При підвищеному артеріальному тиску можуть

виникати головний біль у ділянці потилиці і в оч�

них яблуках, нудота, запаморочення.

У медичній літературі можна зустріти такі

терміни, як гіпертонія, гіпертензія, артеріальна

гіпертензія, гіпертонічна хвороба, які є синоні�

мами. Так називається підвищення артеріально�

го тиску, який може бути проявом великої групи

захворювань. 

Наразі ВООЗ (WHO) та Міжнародне товарист�

во з гіпертензії (International Society of Hypertensi�

on, ISH, 1999) визнали за доцільне класифікувати

артеріальну гіпертензію залежно від: 

1) рівня артеріального тиску; 

2) ураження органів�мішеней; 

3) причини виникнення гіпертензії. 

Вказується, що гіпертензія буває двох видів:

первинна і вторинна. 

Первинною артеріальною гіпертензією (гі�

пертонією) називають підвищення кров’яного

тиску тільки при ГХ. Проте 5% всіх хворих стра�

ждають на так звану вторинну артеріальну

гіпертензією. Вторинна артеріальна, або симп�

томатична, гіпертензія (гіпертонія) не пов’язана

з ГХ, а викликана іншими причинами. Вторинна

гіпертензія є симптомом інших захворювань,

наприклад, запалення нирок або ураження нир�

кових судин.

На відміну від вторинних гіпертензій, пер�

винна або есенціальна гіпертонія, більш відома

під назвою гіпертонічної хвороби, є самостійним

хронічним захворюванням. 

Клінічна характеристика ГХ дає можливість

побачити різноманітність впливу її складових.

Для першої стадії характерним є короткочасне

підвищення кров’яного тиску, що виникає зазви�

чай після перевтоми або нервового перенапру�

ження. Кров’яний тиск швидко нормалізується

без застосування спеціальних лікарських за�

собів під впливом відпочинку або заспокійли�

вих (седативних) препаратів. У цей період хворі

скаржаться на підвищену нервову збудливість,

головний біль, запаморочення, серцебиття. Від�

мічається незначне збільшення серця, іноді

систолічний шум на його верхівці. 

Другу стадію розділяють на дві фази. Для 1�ї

фази (лабільна гіпертонія) характерні коливання

рівня кров’яного тиску від незначного підви�

щення до високих цифр. До цієї фази відносять

захворювання, коли кров’яний тиск знижується

в умовах спокою застосуванням звичайних зас�

покійливих засобів. У 2�й фазі (стабільна гіпер�

тонія) кров’яний тиск стійко встановлюється на

високих цифрах. Крім характерних для ГХ симп�

томів — шуму у вухах, запаморочень, головного

болю, серцебиття, можуть з’являтися ознаки

серцевої недостатності (задишка, набряки, тахі�

кардія, аритмія) і коронарної недостатності (болі

за грудиною і в ділянці серця), розвиток. 

Третя стадія характеризується розвитком арте�

ріолосклерозу з ураженням нирок, серця і судин

мозку на тлі високої і стійкої гіпертонії. У цій

стадії можливий розвиток ниркової недостат�

ності, рубцюватих змін у міокарді, порушення

кровопостачання мозку.

Дотримуючись концепту, що кожна психосо�

матична і соматична хвороба має відображення

у психічному стані людини, насамперед у її став�

ленні до навколишнього середовища, до власного

майбутнього та зміні структури її самооцінки,

слід виокремити такі особливості особистісних

змін хворих на ГХ.

Згідно з думками А. В. Квасенко і Ю. Г. Зу�

барева, на початковій стадії ГХ більшість хворих

адекватно оцінює стан свого здоров’я, правиль�

но розуміє рекомендації лікаря. Частина хворих

з тривожно�недовірливими рисами в преморбіді

підвищення кров’яного тиску вже сприймають як

трагедію, катастрофу. Настрій залишається при�

гніченим, увага зосереджена на больових від�

чуттях, коло інтересів обмежується хворобою.

У другої групи хворих діагноз ГХ не викликає

ніякої реакції, вони ігнорують хворобу, відмов�

ляються від лікування. Таке ставлення до хворо�

би, зокрема, притаманно людям, що зловжива�

ють алкоголем [3, с. 84].

На думку авторів, пацієнти, які тривалий час

страждають від ГХ, можуть звикнутись з нею

і більше не звертати уваги на необхідність її лі�

кування. Прогресування захворювання може

призвести до виникнення астенічного симпто�

мокомплексу, що попереджує органічні зміни

психічної діяльності. Астенія супроводиться ви�

раженою тривожністю та переоцінкою тяжкості

хвороби. Якщо на першій стадії хвороби гостро

виражена афективна нестійкість та почуття влас�

ної неповноцінності, то у випадках повільно на�

ростаючої гіпертонії можна помітити іпохонд�

ричну налаштованість [3].

Вивчаючи особливості хворих на ГХ, В. Д. То�

полянський та М. В. Струковська зазначають, що

навіть на ініціальній стадії захворювання мають

місце порушення психічної сфери з підвищеною

дратівливістю і особливою чутливістю до пев�

них зовнішніх вражень, які є афективно значу�

щими для хворих. Характерною є також швидка

втомлюваність і зниження працездатності, пору�

шення сну і схильність до вазоконстрикторних

реакцій, чітко виявляються різні дратівники.

З посиланням на J. Reykovski автори констатують,

що дані його спеціальних психологічних дослі�

джень свідчать про перевагу у цих хворих (нерідко

ще в преморбідному періоді) егоцентричної регу�

ляції емоційної діяльності і поведінки. Багатьом

277

Р
о

зд
іл

 Х
ІI 

«М
Е

Д
И

Ч
Н

А
 П

С
И

Х
О

Л
О

ГІ
Я

»



хворим притаманна переважно «споживча» по�

ведінка, спрямована на задоволення лише влас�

них інтересів. Водночас ці хворі відрізняються

значно більшою пасивністю у досягненні своїх

цілей та більш низьким (порівняно зі здоровими

особами) ступенем самосхвалення. Неможливість

активно реалізувати цілу низку своїх претензій

і необхідність постійно контролювати свою по�

ведінку відповідно до вимог суспільства стають

постійним джерелом емоційного напруження

хворого [11, с. 130].

Наводячи опис стадій перебігу ГХ та особис�

тісних змін, до яких вона призводить, Г. В. Стар�

шенбаум зазначає, що початок захворювання

перебігає непомітно і виявляється у вигляді

періодичних станів запаморочення і оглушеності,

ослаблення психічних і фізичних можливостей,

нападів головного болю. Підвищення артеріаль�

ного тиску частіше виявляється при випадковому

вимірюванні, проте хворі за наявності високих

цифр, але відсутності гіпертонічних криз відмов�

ляються від серйозного тривалого лікування [9].

У разі відмови від послуг лікарів та медика�

ментозної гіпотензивної терапії, у хворих на гі�

пертонію спостерігається астенія, розвивається

тривожно�тужливий настрій, істероформні ве�

гетативні або дисфоричні напади, сенесто�іпо�

хондричний синдром і судинна депресія [9].

На подальших стадіях перебігу захворювання

формується психоорганічний синдром, який

характеризується погіршенням пам’яті і кмітли�

вості, творчих здібностей і працездатності. З’явля�

ються паранойяльні тенденції: хворі приписують

тим, хто їх оточує, упереджене, недоброзичливе

ставлення до себе, убачають злий намір в по�

ведінці товаришів по службі. На пізніх стадіях

ГХ виникають органічні зміни в судинах голов�

ного мозку, серця, нирок, які призводять врешті�

решт до інсульту або інфаркту [9]. 

Загальноприйнятим у психосоматичній ме�

дицині є положення щодо провідної патогенної

ролі психоемоційного стресу у виникненні та

перебігу психосоматозів, у тому числі й гіпертонії.

Однак теоретичний аналіз наукової психологічної

літератури дає підстави вказувати на наукову

обмеженість виключної орієнтації на концепту�

альну модель стресу як загального чинника пси�

хосоматичних порушень, оскільки вона не вра�

ховує індивідуальних і культурно�історичних

відмінностей, і тому у цьому контексті є обме�

женою. Дослідження ж іноземних і вітчизняних

науковців у галузі психологічних захисних меха�

нізмів Его, з яких більш зрілі механізми забезпе�

чують психобіологічний гомеостаз і пом’якшують

ефекти стресу та інтрапсихічного конфлікту,

а незрілі та невротичні механізми призводять до

соматизації невротичних порушень, — є най�

більш популярними й актуальними у психосома�

тичній медицині [8, с. 42], що є надійним під�

ґрунтям для нашої наукової роботи.

Розкриваючи проблему природи та функцій

психологічного захисту особистості, ми орієн�

туємось на концепцію Л. Ю. Субботіної [10],

яка створена авторкою у контексті особистісного

підходу вітчизняної психології. Орієнтація саме

на цю концепцію зумовлена тим, що вона

характеризується передусім інтегративним підхо�

дом, принципами комплексності та системності,

а також онтогенетичною спрямованістю, виок�

ремленням вагомої ролі соціалізації у формуванні

психологічного захисту особистості.

На думку Л. Ю. Субботіної, за своєю приро�

дою психологічний захист є онтогенетично ор�

ганізованою структурно�функціональною сис�

темою особистості, яка складається з таких

елементів, як несвідомі захисні механізми та по�

ведінкові копінг�стратегії. З посиланнями на

C. M. Aldwin, J. H. Amirkhan та C. S. Carver, автор�

ка зазначає, що ці два елементи забезпечують

дві фази одного й того самого процесу психо�

логічного захисту від тривожності, детермінова�

ної інтрапсихічним конфліктом або стресом,

і відповідно реалізуються на несвідомому та ре�

гулятивно�поведінковому рівнях [10].

Проте варто зазначити, що багато науковців

не поділяють концептів Л. Ю. Субботіної щодо

структури психологічного захисту та розгляда�

ють його елементи як окремо диференційовані

психологічні феномени. Л. І. Анциферова, напри�

клад, зазначає, що особистість, яка користуєть�

ся несвідомими захисними механізмами у ситу�

аціях фрустрації та стресу, має низький рівень

самооцінки, песимістичні світогляд та світо�

сприймання, а особистість, яка користується

конструктивними копінг�стратегіями, характе�

ризується стійкою позитивною самооцінкою,

реалістичним підходом до життя, а також моти�

вацією, спрямованою на соціальні та особис�

тісні досягнення [1].

Згідно з концепцією Л. Ю. Субботіної, психо�

логічний захист пов’язаний з функціональною

динамікою нервової системи та представлений

нейродинамічно у темпераменті кожної людини

[10]. Розвиваючи ідею авторки у психосоматич�

ному напрямі, підкреслимо, що дослідження

індивідуальних особливостей реактивності тем�

пераменту у хворих на гіпертонію необхідне для

встановлення конкретних захисних механізмів,

що полягають у основі пристосування до навко�

лишнього середовища. Оскільки особливості

темпераменту визначають силу та специфіку

емоційного реагування, він є тісно пов’язаним

з такими емоційними вимірами як тривожність та

інтроверсія�екстраверсія. Дослідження інтровер�

сії�екстраверсії у хворих на гіпертонію є також

цілком доцільним, оскільки як відомо, у інтровер�
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тів значніше виражений зв’язок кори з лімбіч�

ною системою (міндаліною) — структурою, яка

відповідає за емоційне напруження, реакції

страху [8].

Л. Ю. Субботіна вважає, що функціонально

психологічний захист особистості має, перш за

все, забезпечувати адаптацію та здоров’я осо�

бистості, її емоційну стабілізацію, проте якщо

інтенсивно діють лише його примітивні захисні

механізми та неадаптивні копінг�стратегії ство�

рюючи таким чином певний стиль захисної по�

ведінки, то це являє собою виключно його деза�

даптивну функцію [10].

Розглянемо також погляди іноземних науков�

ців на питання природи та функції психологіч�

ного захисту особистості. 

Такі представники неофрейдизму та гуманіс�

тичної психології, як Е. Еріксон [2], В. Райх [6],

Ф. Перлз [5], Е. Фромм [12], К. Хорні [13], ви�

вчали питання впливу соціалізації на онтогене�

тичне формування захисних механізмів, які

можуть мати адаптивні або дезадаптивні функ�

ції. Автори дотримувались загального положен�

ня, згідно з яким людський організм завжди ре�

агує на різнорівневі порушення гомеостазу як

цілісна система. Захисні механізми первинно

розвиваються як засоби збереження біологічно�

го, інтрапсихічного та поведінкового гомеоста�

зу, вони мають сприяти адаптації особистості

у суспільстві. Проте, якщо на ранніх етапах он�

тогенезу особистості нормальний процес соціа�

лізації порушується через вплив хронічного

стресу, деструктивні сімейні відносини і т.п., це

може призвести до дезадаптивного функціону�

вання захисних механізмів замість адаптивного.

Діючи несвідомо захисні механізми детермінують

девіантну поведінку особистості у суспільстві,

невротичні та депресивні розлади, а також

хронічні психосоматичні хвороби, такі, зокре�

ма, як гіпертонія.

У вітчизняній медичній психології також іс�

нує думка, що суттєву роль у етіопатоґенезі гі�

пертонії відіграє дезадаптивне функціонування

несвідомих механізмів психологічного захисту.

Вітчизняні науковці орієнтуються виключно на

мультифакторний підхід та генетичні досліджен�

ня щодо визначення причин хвороби та біль�

шою мірою на концептуальні психодинамічні

моделі, в контексті яких розглядається патоген�

на роль впливу психологічного захисту. Так,

М. В. Кирюхіна, Р. Р. Набіулліна, Б. Д. Циган�

ков наголошують на тому, що актуалізація таких

несвідомих механізмів психологічного захисту,

як «проекція», «компенсація», «реактивне утво�

рення», «заміщення» зумовлює деструктивне

психосоматичне реагування та впливає на розви�

ток та перебіг гіпертонічного захворювання. Дія

«реактивного утворення» виявляється у приду�

шенні та накопиченні агресивних імпульсів,

а «заміщення» — у перенесенні цієї агресії з пер�

винного об’єкта на самого себе. «Компенсація»

запобігає прояву пригнічуваної агресії шляхом

перебільшеного розвитку протилежних альт�

руїстичних спонукань. «Проекція» виявляється

у перенесенні інфантильних стереотипів уник�

нення конфлікту з батьками у соціальну реаль�

ність конфліктних взаємовідносин у профе�

сійній діяльності, сім’ї, процесі навчання. Хворі

на гіпертонію схильні також до «регресії», тобто

інфантильної залежної поведінки [4].

Психологічні дані та генетичні дослідження

свідчать про спроби розв’язання складної пробле�

ми впливу психологічного захисту особистості на

виникнення і розвиток гіпертонії. Варто зазна�

чити, що дані цих досліджень були отримані

переважно у хворих з 2�ю та 3�ю стадіями гіпер�

тонії. На нашу думку, перспективним є дослі�

дження, яке інтегрально вивчає дезадаптивні

особливості психологічного захисту особистості

у хворих як на ранній так і на більш пізніх ста�

діях гіпертонії, а також у осіб, що становлять «гру�

пу ризику» за цим захворюванням.

Висновки та перспективи подальших досліджень.
Психологічний захист особистості є онтогенетич�

но організованою структурно�функціональною

системою, яка формує регуляцію діяльності в си�

туації стресу на всіх рівнях інтерактивної та ког�

нітивної структур, функціонально забезпечуючи

таким чином інтегральний соціально�особис�

тісний рівень адаптації або дезадаптації людини.

Психологічний захист особистості складається

з таких структурних елементів, як несвідомі за�

хисні механізми та регулюючі поведінку копінг�

стратегії. Нейродинамічно захисна система

пов’язана з темпераментом та спрямуванням на

установки інтроверсії або екстраверсії. Невід’єм�

ною частиною психологічного захисту особис�

тості є тривожність, оскільки саме вона ак�

туалізує його дію у ситуаціях стресу та при

переживаннях несвідомого чи міжособистісно�

го конфлікту.

У хворих на гіпертонію з 2�ю та 3�ю стадіями

найбільш актуалізовані такі несвідомі захисні

механізми, як проекція, компенсація, реактивне

утворення, заміщення та регресія, що вплива�

ють на дезадаптацію особистості та її деструк�

тивне психосоматичне реагування, детерміную�

чи таким чином подальший розвиток та перебіг

хвороби. Разом з тим не вистачає даних щодо

особливостей копінг�стратегій та захисних ме�

ханізмів на інших стадіях хвороби. 

Проведення емпіричного дослідження, у ме�

жах якого визначатимуться особливості психо�

логічного захисту особистості на всіх стадіях

хвороби, є подальшою перспективою нашого

наукового пошуку.
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У статті викладено результати досліджень,
спрямованих на вивчення внутрішньої картини
життєвого шляху і ставлення до хвороби пацієнтів
із соматичними захворюваннями.

Ключові слова: психосоматичні захворювання,

внутрішня картина, життєвий шлях, витіснен�

ня, тривожність, ретроспекція, антиципація.

В статье изложены результаты исследований,
направленных на изучение внутренней картины
жизненного пути и отношения к болезни пациен!
тов с соматическими заболеваниями.

Ключевые слова: психосоматические заболе�

вания, внутренняя картина, жизненный путь,

вытеснение, тревожность, ретроспекция, анти�

ципация.

Psychological analysis of the inherent picture of the
path of life and the attitude to the disease of the patients
with somatic disorders are presented in the article.

Key words: psychosomatic disorders, inherent

picture, path of life, displacement, anxiety, retro�

spection, anticipation.

Суспільство, зорієнтоване на демократично�

гуманістичні та національні цінності, розвиток

творчого потенціалу особистості, потребує інфор�

мації про процес її життєдіяльності, де психічне

здоров’я є необхідною умовою успішного перебі�

гу цього процесу. Проблема психічного здоров’я

вивчається на стику багатьох наук: філософії,

релігії, психології, соціології, медицини та валео�

логії. Незважаючи на свою життєву актуальність,

у психологічній літературі означена проблема

представлена досить неоднозначно. Так, у пси�

хоаналізі досліджується проблема психічного

здоров’я через вивчення механізмів психічних

порушень: порушення психічного здоров’я як

наслідок внутрішньоособистісного конфлікту

(З. Фрейд 1990), індивідуальної соціалізації

(А. Адлер, 1997; К. Хорні, 1997; Е. Фромм,

1995), дезінтегрованості особистості (К. Юнг,

1994, 1998).

У межах концепції «позитивного психологіч�

ного здоров’я» ((К. Голдштейна, А. Маслоу

(1997); Р. Мея (2001), Г. Олпорта (2007), К. Ро�

джерса (1999), В. Франкла (1990)), здорове функ�

ціонування особистості розглядається як пози�

тивний процес, що має самостійну цінність. Він

описується через поняття «самореалізація», «са�

моактуалізація», «повноцінне людське функціо�

нування», «устремління до смислу». У багатьох

роботах проблема психічного здоров’я розгляда�

ється через аналіз поняття «норми» і «патології»,

об’єднуючи основні положення психоаналізу та

гуманістичної психології (Л. Балабанова, 1998,

1999; Б. Братусь, 2003; Т. Вісковатова, 1996;

В. Гавенко, 2003) [3].

Водночас, бракує розробок щодо психокорек�

ційного та психотерапевтичного впливу на осіб

із хронічними соматичними захворюваннями

(В. Кришталь, Б. Михайлов, Н. Марута, Л. Шес�

топалова).

З огляду на те, що в Україні не була розвинена

та досліджена належним чином соматопсихоло�

гія, кожна окрема особистість опинилась сам�на�

сам зі своїми проблемами, не знаючи наслідків та

системи допомоги при переживанні негативних

емоцій. Сьогодні ситуація змінилася: з’явились

нові дослідження з проблем соматичної психо�

логії, населення отримало доступ до зарубіжних

досліджень і, найголовніше, має змогу зверну�

тися за допомогою до спеціалістів у складних

ситуаціях.

Соматичне захворювання належить до тих

факторів, що впливають на зміну психічного ста�

ну людини, її ставлення до навколишнього сере�

довища, на зміну структури її самооцінки, не�

рідко спричиняють передчасну як фізичну, так

і психічну інвалідизацію. У новій для пацієнта

життєвій ситуації на основі сукупності відчуттів,

уявлень та переживань, пов’язаних із фізичним

станом, людина формує своє особисте ставлення

до нових обставин життя і до самої себе в цих об�

ставинах, тобто внутрішню картину хвороби. При

цьому мають важливе значення як об’єктивні

умови життя хворого (соціальні умови, об’єктив�

на тяжкість захворювання, його об’єктивний

прогноз, ступінь життєвої загрози тощо), суб’єк�

тивний контекст (увесь комплекс реморбідних

особливостей особистості, ятрогенні реакції),

так і сукупність ситуаційних особливостей, до

яких належить і вся ситуація лікування [5].
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Багато питань з психології хворого залиша�

ються наразі актуальними. В останні роки опу�

бліковано багато праць, які висвітлюють ті чи

інші грані означеної проблеми, але спеціальних

узагальнюючих досліджень у доступній літера�

турі доволі мало.

Суттєвий внесок у вивчення психосоматичних

захворювань внесли К. І. Головаха, О. О. Кро�

нік, Б. П. Кушелевський, Г. Ф. Ланг, К. Левін,

Н. А. Логінова, А. Л. Мясніков, М. Фредерік,

К. Юнг, С. Д. Максименко, Н. Ф. Шевченко,

О. Коржова [2; 4].

Психологія хворого розуміється нами як

суб’єктивне відображення хвороби, її інтрапси�

хічне перетворення, уявлення про неї та пов’язані

з цим переживання і ставлення до хвороби. Інак�

ше кажучи, це оцінка хворим свого соматичного

страждання, ставлення до нього, до сім’ї, до дру�

зів, суспільно�трудової діяльності, зовнішнього

середовища.

Вивчення явищ і процесів, в полі зору яких

будуть хворий, хвороба та ситуація, зумовлено

нею, відбувалося шляхом аналізу життєвого

шляху особистості, що хворіє, та її ставлення до

хвороби. 

У контексті нашого дослідження важливим

було вивчення внутрішньої картини життєвого

шляху пацієнтів із різними психосоматичними

захворюваннями. Ми передбачали, що внутрішня

картина життєвого шляху пацієнтів із розладами

серцево�судинної системи та хворих на цукровий

діабет мають певні відмінності, що зумовлені

ставленням до хвороби, гендерними та вікови�

ми відмінностями.

Емпіричне дослідження проводилося на базі

Волинської обласної клінічної лікарні. Вибір�

кова сукупність становила 80 осіб віком від 24

до 60 років. І групу (n1 = 40) становили кардіо�

хворі, ІІ групу (n2 = 40) — пацієнти із захворю�

ванням на цукровий діабет.

Аналізуючи ставлення обстежуваних до май�

бутніх перспектив життя, встановлено, що обсте�

жувані як першої, так і другої груп хвилюються за

своє майбутнє. Серед причин хвилювання до�

мінують: особисті переживання через хворобу;

необхідність операції, страх за майбутнє дітей,

проблеми в сім’ї. При цьому кардіохворі більш

тривожно ставляться до майбутнього (72%),

у хворих на цукровий діабет переважає опти�

містичний показник.

У ході дослідження виявлені відмінності що�

до ставлення хворих до їжі. У 54,2% випадках

кардіохворі не страждають розладами апетиту

і лише 12,4% їжа не приносить ніякого задово�

лення. Інша картина спостерігається в осіб із

захворюванням на цукровий діабет: 44,3% хво�

рих мають поганий апетит і лише 8,3% цієї гру�

пи мають добрий апетит. На нашу думку, такі

результати можуть свідчити про те, що хворі на

цукровий діабет постійно стежать за дієтою, уни�

каючи загострення хвороби.

Для вивчення ставлення обстежуваних до хво�

роби, лікування, лікарів, оточуючих та ін. було

проведено «Особистісний опитувальник Бехтє�

рєвського інституту» (ЛОБІ). Результати засвід�

чили, що у більшості випадків (45,4%) як у І, так

і в ІІ групах з початком захворювання пацієнти

мали погане самопочуття, і лише у 15,4% — задо�

вільне. Встановлено що більшість обстежуваних

(42,1%) через хворобу мають поганий настрій,

18,2% характеризують свій настрій як тривожний.

Як показало дослідження, більшість обсте�

жуваних (38,9%) готові до будь�якого лікуван�

ня, стараються перебороти хворобу і працювати

як раніше, і лише незначну кількість хворих

(11,1%) хвороба лякає. 

Важливим для нашого дослідження було

ставлення хворих до рідних і близьких. У біль�

шості випадків (42,1%) вони намагаються не

завдавати їм турбот, при цьому 9,4% вважають,

що їх захворювання завдає клопоту рідним.

Аналізуючи ставлення хворих до роботи, вста�

новлено, що незадоволеність роботою або втом�

люваність загострює проблему зі здоров’ям. 32,2%

з них на роботі забувають про хворобу, 12,7% не

можуть зосередитися на роботі через хворобу.

У результаті зіставлення даних було визначе�

но типологію обстежуваних у ставленні до хво�

роби. Більшість хворих обох груп (43,2%) нале�

жать до анозогностичного типу. Вони активно

відкидають думки про хворобу, заперечують

прояви хвороби. 3,2% обстежуваних належать до

меланхолійного типу. Вони не вірять у виздоров�

лення, відрізняються пригніченістю, депресією.

У ставленні до хвороби кардіохворі (26,5%)

намагаються перебороти хворобу, 10,2% — хворо�

ба лякає. В осіб із захворюванням на цукровий

діабет ці показники відрізняються: 38,2% з них

вважають, що лікарі перебільшують тяжкість хво�

роби і лише 9,3% постійно думають про усклад�

нення.

Дослідження передбачало також виявлення

ставлення хворих до лікування. Результати свід�

чать, що більшість обстежуваних кардіохворих

(37,8%) відмічали, що їм набридло лікування,

15,3% хворих уникають спілкування з іншими

людьми на тему лікування. Із хворих на цукро�

вий діабет 38,2% готові на будь�яке лікування,

а 8,7% — навпаки лікування уникають (рис. 1).

Актуальним питанням дослідження було та�

кож визначення ставлення хворих до рідних

і близьких людей. Результати показали, що біль�

шість кардіохворих (38,3%) намагалися не зав�

давати турбот своїм близьким та рідним, а 8,2%

вважають себе тягарем для близьких. Інша кар�

тина спостерігається у хворих на цукровий
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діабет. 45,2% засвідчили, що рідні байдуже став�

ляться до їхньої хвороби, 8,2% — через хворобу

втратили інтерес до рідних. У більшості випад�

ків кардіохворі непокояться за майбутнє своїх

близьких, дітей, їх турбує, що не можуть достат�

ньо їм допомагати.

Оскільки робота чи навчання відіграють визна�

чальну роль у життєвому шляху хворих, а напру�

жений робочий ритм чи незадоволеність роботою

можуть загострювати проблему зі здоров’ям, ми

з’ясовували відмінності у ставленні до роботи

обстежуваних. У більшості випадків кардіохворі

на роботі намагаються забути про хворобу

(23,2%), і лише 8,2% відповіли, що через хворо�

бу їм не до роботи. Більшість хворих ІІ групи

(41,2%) вважають, що хвороба зробила їх непо�

сидючими, а 11,2% докладають зусиль, щоб на

роботі не знали про їхню хворобу.

У 41,1% випадків кардіохворі вважають, що

хвороба не заважає їм мати друзів, а бажання

залишитись наодинці залежить від настрою,

15,3% — уникають самотності, щоб не думати про

хворобу. 37,8% хворих ІІ групи також відповіли,

що уникають самотності, щоб не думати про

хворобу, і лише 6,8% засвідчили, що коли лиша�

ються насамоті, швидше заспокоюються. Отже,

можна стверджувати, що, незважаючи на свою

хворобу, більшість хворих не бажають втрачати

соціальних зв’язків з оточуючими. 

Порівнюючи показники за шкалою ставлен�

ня до самотності, виявлена тенденція кардіох�

ворих (41,1%) залишитися наодинці лише при

відповідному настрої, а 7,2% вважають, що хво�

роба прирікає їх на самотність. 

У хворих на цукровий діабет виявлено тенден�

цію до уникання самотності, щоб не думати про

хворобу (37,8%), і лише 10,2% вважають, що хво�

роба прирікає їх на самотність.

Аналізуючи ставлення хворих І і ІІ груп до

майбутнього (рис. 2), встановлено, що більшість

кардіохворих (37,7%) завжди сподіваються на

щасливе майбутнє, а 18,9% вважають, що хво�

роба робить їхнє майбутнє сумним і непевним.

Хворі на цукровий діабет (38,8%) вважають,

що хвороба суттєво не позначиться на їхньому

здоров’ї в майбутньому, а 5,4% обстежуваних вва�

жають, що хвороба робить їхнє майбутнє сум�

ним і невизначеним. 

Здійснивши порівняльний аналіз визначених

типологій хворих у І і ІІ групах (рис. 3), можна

стверджувати, що серед кардіохворих переважає

анозогнозичний тип (41,2%), тобто хворі активно
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Рис. 1 — Ставлення обстежуваних до лікування (1;ша і 2;га групи)

Рис. 2 — Ставлення до майбутнього (І–ІІ група), %



відкидають думки про хворобу та її можливі на�

слідки, заперечують прояви хвороби. 6,5% хворих

цієї групи належать до меланхолійного типу. Во�

ни не вірять у виздоровлення, характеризуються

пригніченістю настрою, депресією, песимістич�

ними поглядами на життя. 

У хворих на цукровий діабет переважає ерго�

патичний тип (43,2%). Такі хворі сублімують від

хвороби в роботу, працюють ще активніше, ніж

до хвороби, роботі віддають весь час. І наймен�

ша кількість респондентів (6,6%) належить до

меланхолійного типу.

У ході дослідження виявлені гендерні відмін�

ності у ставленні до хвороби в обстежуваних

обох груп.

Так, у жінок переважав тривожний настрій,

найменші дрібниці їх дратували, тоді яку чоло�

віків домінувало роздратування, нетерплячість.

Більшість жінок хвороба лякала, і вони були

готові до будь�якого лікування. Чоловіки уникали

лікування і вважали, що їх лікують неправильно.

Виявлено відмінності у показниках ставлення

до рідних у жінок і чоловіків. Жінки виявляли

більшу залежність від близьких і увагу до них,

тоді як чоловіки втрачали інтерес до рідних, вва�

жали, що їм недостатньо співчувають.

Доведено також і вікові відмінності у показ�

никах. Хворі віком від 50 до 60 років були більш

тривожними і невпевненими в успіху лікування.

Отже, проведене дослідження свідчить про не�

гативний вплив хвороби на повноцінне функ�

ціонування особистості, зміну життєвого шляху

та залежність життєвих перспектив від ставлен�

ня особистості до хвороби.

Ставлення пацієнтів до характеру свого захво�

рювання, формування у них адекватної моделі

очікуваних результатів лікування мають велике

значення для прогнозу захворювання та рівня

десоціалізації.

Реакція особистості на хворобу залежить від

гостроти і темпу розвитку захворювання, харак�

теру лікування, особистості хворого, ставлення

до хвороби родичів, психотерапевтичної обста�

новки.

Життєвий шлях хворого здебільшого визна�

чається віковими, гендерними, особистісними

характеристиками та терміном захворювання.

Як показало наше дослідження, у хворих на

цукровий діабет у ставленні до хвороби переважає

ергопатичний тип (занурення в роботу, витіснен�

ня думок про хворобу та ін.), у більшості кардіо�

хворих переважним типом є анозогнозичний.

Ці люди відкидають думку про хворобу, про

можливі наслідки. Прояви хвороби приписують

випадковим обставинам. Дана внутрішня карти�

на хвороби відображає захисно�пристосувальні

та компенсаторні механізми особистості. Тобто

йде включення компенсаторних механізмів, що

сприяє опору хворобі. Знання типу ставлення

пацієнта до хвороби надає можливість адекват�

но дібрати психокорекційні заходи. 

Наше припущення щодо того, що внутрішня

картина життєвого шляху пацієнтів із розлада�

ми серцево�судинної системи та хворих на цук�

ровий діабет мають певні відмінності, зумовлені

ставленням до хвороби, гендерними та вікови�

ми відмінностями, підтвердилось.
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Досліджено особливості сенсожиттєвих орієн!
тацій студентів з вираженою хронічною втомою
упродовж навчального року. З’ясовано, що студен!
тів з надмірно вираженою хронічною втомою харак!
теризує незалежність сенсожиттєвих орієнтацій
в освітньо!професійній сфері та сферах, пов’язаних
із сімейним життям, суспільно!політичною і фізич!
ною активністю. Виявлено, що помірно втомлені
студенти мають тісний взаємозв’язок освітніх,
професійних, сімейних, суспільних цінностей та хобі.

Ключові слова: сенсожиттєві орієнтації, хро�

нічна втома, студенти.

Исследованы особенности смысложизненных
ориентаций студентов с выраженным хроническим
утомлением на протяжении учебного года. Уста!
новлено, что студентов с чрезмерно выраженным
хроническим утомлением характеризует незави!
симость смысложизненных ориентаций в образова!
тельно!профессиональной сфере и сферах, связанных
с семейной жизнью, общественно!политической
и физической активностью. У умеренно утомлен!
ных студентов выявлено тесную взаимосвязь обра!
зовательных, профессиональных, семейных и об!
щественных ценностей и хобби.

Ключевые слова: смысложизненные ориента�

ции, хроническое утомление, студенты.

Peculiarities of sense!living orientations students with
strongly chronic tiredness during academic year are
investigated. Students with high level of chronic tired!
ness characterized independence of sense!living orien!
tations in educational and professional spheres, family
life, social and political, physical activity. It is revealed
that moderately tired students have correlations bet!
ween educational, professional, family, social values
and hobbies. 

Key words: sense�living orientations, chronic ti�

redness, students.

Постановка проблеми. Проблема сенсожиттє�

вих орієнтацій посідає вагоме місце у сучасних

вітчизняних та зарубіжних дослідженнях (І. Бех,

М. Боришевський, Д. Леонтьєв, Р. Райан та ін.).

Значна увага у цьому контексті приділяється

студентському віку, оскільки саме у віці 17–21 рік,

у період пізньої юності, молода людина вибудо�

вує власну систему цінностей, відмінну від

батьківської. Цінності, на які орієнтується су�

часна молодь, залежать не лише від конкретного

культурно�історичного середовища (О. Андрє�

єв, В. Астахова, О. Крючков, Л. Крючкова), але

й від психофізіологічного стану молодої люди�

ни, зокрема стану хронічної втоми [1]. У цьому

зв’язку було виявлено, що матеріальні та сімей�

ні цінності є найважливішими для хронічно

втомлених студентів перших–других курсів;

найменшу роль термінальні цінності відіграють

у житті помірно втомлених студентів [2]. У цьо�

му дослідженні враховувався стан хронічної

втоми лише в середині навчального року. Це не

дало підстави поширити висновки на кінець

навчального року і зумовило необхідність у про�

веденні нового обстеження, де було б враховано

стан хронічної втоми упродовж цілого навчаль�

ного року (в середині та кінці).

Аналіз теоретичних джерел. Основним теоре�

тичним конструктом сенсожиттєвих орієнтацій

є термінальні цінності, що пов’язані з переко�

нанням людини в тому, що кінцева мета нашої

діяльності варта того, щоб її прагнути [3]. На

думку Е. Помиткіна, зміст термінальних цін�

ностей розкривається у матеріальних, сімейних,

соціальних і духовних цінностях людини [4].

У нашому дослідженні увага звернена на такі

термінальні цінності, як саморозвиток, духовні

потреби, креативність, соціальні контакти, осо�

бистий престиж, матеріальне становище, особис�

тісні досягнення, збереження власної індиві�

дуальності, а також на те, в якій саме життєвій

сфері важлива їх реалізація: професійному, сі�

мейному чи суспільно�політичному житті, осві�

ті, хобі чи сфері фізичної активності.

У низці вітчизняних публікацій (Е. Помит�

кін, І. Селіванова, Я. Поторій, Є. Научитель та

ін.) знаходимо дані про роль духовних цінностей

у житті молодих українців. Дослідження Я. Пото�

рій продемонструвало внутрішню конфліктність

групи цінностей, зокрема сімейних та матеріаль�

ного забезпечення, які виявилися найбільш

конфліктними для студентської молоді: стосов�

но них була встановлена значна розбіжність між

бажаністю і доступністю [5]. 

Мета нашої роботи полягала у з’ясуванні особ�

ливостей сенсожиттєвих орієнтацій у студентів,
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які мають виражену хронічну втому упродовж

навчального року. Завданнями дослідження було

виявити тих студентів, які мають виражену (по�

мірно та надмірно) хронічну втому в кінці пер�

шого та другого семестрів, з’ясувати її причини

і порівняти особливості їхніх сенсожиттєвих

орієнтацій з тими студентами, в яких відсутня

хронічна втома. Ми припустили, що ці особли�

вості залежатимуть від ступеня переживання

студентами фізіологічного, когнітивного, емоцій�

ного і комунікативно�мотиваційного диском�

форту, які у сукупності визначають міру хро�

нічної втоми.

Результати емпіричного дослідження. У нашому

дослідженні взяли участь 111 студентів першого

та другого курсів спеціальності «Психологія»

Львівського національного університету імені

Івана Франка. Вік досліджуваних був 16–22 роки.

Ми використали морфологічний тест життє�

вих цінностей В. Сопова та Л. Карпушиної і тест�

опитувальник ступеня хронічної втоми А. Лео�

нової. Тест життєвих цінностей надав змогу

виявити, наскільки важливими для студентів

є термінальні цінності і в якій саме життєвій

сфері важлива їх реалізація. Опитування прово�

дилось у міжсесійний період. За допомогою

опитувальника ступеня хронічної втоми визна�

чались фізіологічний, когнітивний, емоційний

і комунікативно�мотиваційний дискомфорт сту�

дентів, а також загальний індекс хронічної вто�

ми. Ця методика проводилася в середині та кінці

першого (другого) року навчання до початку ек�

заменаційної сесії. 

Для з’ясування особливостей сенсожиттєвих

орієнтацій у студентів з вираженою хронічною

втомою ми з основної групи досліджуваних ви�

окремили три групи: перша — студенти, в яких

немає ознак хронічної втоми або які мають її

початкову стадію (N = 31); друга — студенти, які

мають виражений та високий ступінь хронічної

втоми (N = 39); третя — студенти, які мають озна�

ки астенічного синдрому (N = 20). До кожної

з цих груп потрапили лише ті студенти, рівень

хронічної втоми яких і в середині навчального ро�

ку, і в кінці принципово не змінювався. Надалі

ці групи називатимуться так: перша — студенти,

які не мають хронічної втоми, друга — студенти

з помірно вираженою хронічною втомою; третя —

студенти з надмірно вираженою хронічною вто�

мою. Дані решти студентів (N = 21) до уваги не

брались, оскільки показники їхньої хронічної

втоми в середині і в кінці навчального року ко�

ливались і потрапили до різних рівнів. 

Вторинне опрацювання даних проводилось за

допомогою порівняльного аналізу Шеффе, коре�

ляційного аналізу r�Пірсона (при p < 0,05) та про�

цедури факторного аналізу за методом головних

компонент з варімакс�обертанням (при > 600). 

Порівняльний аналіз за тестом Шеффе не ви�

явив істотних відмінностей між сенсожиттєвими

орієнтаціями в студентів, які упродовж навчаль�

ного року відчувають різну хронічну втому. Ко�

реляційний аналіз показав такі результати. Ста�

ном на середину навчального року виявлені

статистично значущі взаємозв’язки між індек�

сом хронічної втоми та такими сенсожиттєвими

орієнтаціями студентів з надмірною хронічною

втомою: особистісні досягнення (r = 0,534) та

сфера суспільного життя (r = 0,457). Прямий

зв’язок встановлений також між фізіологічним

дискомфортом і особистісними досягненнями

(r = 0,584) та сферою освіти (r = 0,460). Для гру�

пи студентів, які в середині навчального року не

відчувають хронічної втоми, комунікативно�

мотиваційний дискомфорт має прямий зв’язок

з цінністю матеріального становища (r = 0,401).

Розглянемо взаємозв’язки між показниками

хронічної втоми і сенсожиттєвими орієнтаціями

студентів, які надмірну хронічну втому відчувають

в кінці навчального року. Фізичний дискомфорт

для цієї групи студентів має прямий зв’язок

з цінністю особистого престижу (r = 0,459), сфе�

рою освіти (r = 0,610) та професійного життя 

(r = 0,482). Емоційний дискомфорт — з цінніс�

тю особистих досягнень (r = –0,493) та сферою

суспільного життя (r = –0,466). Якщо студенти

відчувають помірну хронічну втому в кінці нав�

чального року, їх фізичний дискомфорт має зво�

ротній зв’язок зі сферою фізичної активності 

(r = –0,392), а комунікативно�мотиваційний

дискомфорт — з цінністю креативності (r =

= –0,354). 

Найбільше обернених кореляцій ми виявили

для групи студентів, які в кінці навчального року

не відчувають хронічної втоми. Індекс хронічної

втоми корелює з такими цінностями, як особис�

тий престиж (r = –0,415), особистісні досягнення

(r = –0,429) і матеріальне становище (r = –0,489),

а також зі сферами професійного життя (r =

= –0,368) і фізичної активності (r = –0,368).

Когнітивний дискомфорт обернено пов’язаний

з цінністю особистісних досягнень (r = –0,473),

матеріального становища (r = –0,532) і сферою

професійного життя (r = –0,479); емоційний

дискомфорт — з цінністю соціальних контактів

(r = –0,363), матеріального становища (r =

= –0,448), сферами сімейного життя (r = –0,379)

та фізичної активності (r = –0,388).

Для студентів, які не мають хронічної втоми,

ми побудували 5�факторну модель, яка пояснює

68,58% загальної дисперсії даних. Решта дис�

персій зумовлена випадковими впливами, які

у даній моделі не розглядаються. До першого

фактора «Життєві цінності студентів» увійшли

майже всі шкали (крім матеріального становища

та фізичної активності) методики сенсожиттєвих
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орієнтацій з високими факторними навантажен�

нями (від 0,619 до 0,862). Цей фактор пояснює

27,36% загальної дисперсії даних і має факторну

вагу 7,38. Другий фактор (14,18% дисперсії, фак�

торна вага 3,82) об’єднав такі показники хро�

нічної втоми в кінці навчального року з низькими

факторними навантаженнями: індекс хронічної

втоми (–0,953), фізіологічний дискомфорт

(–0,785), когнітивний дискомфорт (–0,650) та

емоційний дискомфорт (–0,625). Йому прис�

воїли назву «Відсутність хронічної втоми в кінці

навчального року». Третій фактор — «Комуніка�

тивно�мотиваційний дискомфорт» (9,89% дис�

персії, факторна вага 2,67) — пов’язаний з мо�

тиваційним дискомфортом у комунікативній

сфері в середині (0,744) та кінці навчального ро�

ку (0,611), а також зі шкалами курс (0,655) і вік

(0,668). Четвертий фактор — «Уникання фізич�

ної активності» (8,53% дисперсії, факторна вага

2,30) — об’єднав шкали сфера фізичної актив�

ності (–0,671) і стать (–0,753). Останній п’ятий

фактор (8,60% дисперсії, факторна вага 2,32)

включив показники хронічної втоми в середині

навчального року — індекс хронічної втоми

(0,893), фізіологічний дискомфорт (0,683) та

когнітивний дискомфорт (0,865) — і отримав

назву «Втома в середині навчального року».

У студентів з помірно вираженою хронічною

втомою виявлено шість латентних факторів, які

пояснюють 71,77% сукупної дисперсії (решта

дисперсій не враховувалась). Найбільший від�

соток дисперсій (26,12%) пояснюється першим

фактором «Життєві цінності студентів» (фактор�

на вага 7,05). До нього увійшли всі шкали, крім

духовних потреб та сфери фізичної активності,

методики сенсожиттєвих орієнтацій з високими

факторними навантаженнями (від 0,607 до 0,880).

Шкали другого фактора «Хронічна втома упро�

довж першого року навчання» (12,64% диспер�

сії, факторна вага 3,41) відображають підвищення

хронічної втоми студентів у середині (0,846) та

кінці (0,757) першого року навчання, а також ког�

нітивний дискомфорт упродовж навчального

року (в середині 0,788; в кінці 0,637) і фізіологіч�

ний — в середині навчального року (0,697). До

третього фактора «Комунікативно�мотивацій�

ний дискомфорт» (9,81% дисперсії, факторна

вага 2,65) увійшли шкали комунікативно�моти�

ваційного дискомфорту в середині та кінці на�

вчального року з високими факторними наванта�

женнями (0,728 та 0,901 відповідно). Четвертий

фактор стосується лише курсу і віку студентів,

і ми його детальніше описувати не будемо.

П’ятий фактор об’єднав духовні потреби (0,649)

і сферу фізичної активності (0,902) і дістав назву

«Духовні потреби та сфера фізичної активності».

Шостий фактор «Емоційний дискомфорт» по�

в’язаний з такими змінними, як емоційний дис�

комфорт у середині (0,813) та кінці (0,742) нав�

чального року. 

Факторизація кореляційної матриці для гру�

пи студентів, які упродовж навчання відчувають

надмірну хронічну втому, надала змогу виокре�

мити п’ять латентних факторів, які пояснюють

73,25% загальної дисперсії даних. Так само, як

і в двох попередніх групах, решта факторів до

уваги не бралася, бо пояснюють надто малий від�

соток даних. Перший фактор, подібно до вище�

описаних груп, дістав назву «Життєві цінності

студентів» (26,62% дисперсії; факторна вага 6,92).

Він об’єднав такі шкали: саморозвиток (0,765),

духовні потреби (0,719), соціальні контакти

(0,813), особистий престиж (0,780), особистісні

досягнення (0,717), а також сфери сімейного

(0,810), суспільного (0,747) життя та фізичної ак�

тивності (0,778). Другий фактор «Освітньо�про�

фесійна сфера» (16,06% дисперсії, факторна вага

4,17) пов’язаний із такими змінними: сфера осві�

ти (0,787), професійна сфера (0,804), вік (–0,731)

і курс (–0,667). Третій фактор «Хронічна втома

в кінці навчального року» (10,61% дисперсії; фак�

торна вага 2,76) має стосунок до хронічної втоми

в кінці навчального року (0,805), когнітивного

(0,631) та комунікативно�мотиваційного диском�

форту (0,831) в кінці навчального року. Четвертий

фактор «Хронічна втома в середині навчального

року» (10,81% дисперсії; факторна вага 2,81)

включив індекс хронічної втоми (0,858) та ко�

мунікативно�мотиваційний дискомфорт (0,713)

в середині навчального року. Останній п’ятий

фактор «Фізичний дискомфорт в кінці навчаль�

ного року» (9,14% дисперсії; факторна вага 2,37)

об’єднав шкалу фізіологічного дискомфорту

в кінці (0,674) і емоційного дискомфорту в сере�

дині навчального року (–0,781).

Проаналізуємо структуру і просторове спів�

відношення факторів, виділених для студентів,

які упродовж навчання постійно відчувають

надмірну хронічну втому. Перетин першого

і четвертого факторів говорить про зростання

цінності креативності у сфері захоплень за умо�

ви, якщо студенти приділятимуть увагу таким

сенсожиттєвим цінностям: саморозвитку, духов�

ним потребам, соціальним контактам, особис�

тому престижу та досягненням у сфері сімейного

і суспільного життя, а також фізичній актив�

ності. Це відбуватиметься за умови зниження

хронічної втоми в середині навчального року.

Подібно до того перетин першого і п’ятого факто�

рів показує зростання цінності збереження влас�

ної індивідуальності при наданні ролі вищеза�

значеним сенсожиттєвим цінностям, з одного

боку, та при зниженні фізіологічного диском�

форту в кінці навчального року — з іншого. 

Узагальнивши щойно представлені емпірич�

ні дані, опишемо особливості сенсожиттєвих
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орієнтацій студентів, які упродовж навчального

року мають виражену хронічну втому. Надмірна

втома в середині навчального року пов’язана

насамперед зі зниженням мотивації у сфері спіл�

кування: студенти втрачають інтерес до групо�

вих форм роботи і намагаються якомога менше

часу проводити у навчальному закладі. У кінці

навчального року до цього додається також зни�

ження загального самопочуття та дискомфорт

у когнітивній сфері: погіршується пам’ять, зрос�

тає байдужість, навчання дається важко. Харак�

терним для цієї групи студентів є те, що їхній

емоційний комфорт в середині навчального ро�

ку пов’язаний з фізіологічним дискомфортом

в кінці: що більш піднесений настрій вони ма�

ють в кінці першого семестру (перед початком

заліково�екзаменаційної сесії), то виразніші є різ�

номанітні відхилення у функціонуванні організ�

му в кінці навчального року в очікуванні другої

сесії. Студенти можуть скаржитися на головний

біль, напади серцебиття, погіршення зору, нудо�

ту, сонливість, неспокійний сон. Ці симптоми

зростатимуть, якщо пріоритетною стане навчаль�

на діяльність. Зазначимо, що саме для цієї групи

професійно�освітня сфера виявилася достатньо

вагомою. Більшою мірою це стосується першо�

курсників і молодших за віком студентів. При

активній залученості студентів з високим ступе�

нем хронічної втоми у суспільно�політичне жит�

тя вони відчуватимуть вищу втому в середині

навчального року, проте їхній емоційний ком�

форт в кінці навчального року зростатиме.

Що стосується конкретних життєвих ціннос�

тей, то найбільше з показниками хронічної вто�

ми пов’язані цінності особистісних досягнень

та престижу. Найвищий фізіологічний диском�

форт в середині навчального року матимуть ті, хто

більше уваги приділяє особистісним досягнен�

ням у навчальній діяльності, а в кінці року — ті,

хто виявляє бажання мати належний для даного

суспільства рівень освіти і прагнуть в майбутньо�

му займатися соціально престижною роботою.

Зауважимо, що чим вищих особистісних досяг�

нень прагнуть здобути студенти з надмірною

хронічною втомою, тим вищий емоційний ком�

форт вони матимуть в кінці навчального року.

Якщо студенти упродовж навчального року

мають помірно виражену хронічну втому, вона

насамперед пов’язана з когнітивним дискомфор�

том упродовж цілого року та фізіологічним —

в середині навчального року. Самостійними і не�

залежними один від одного є такі фактори впливу

на функціональний стан студентів, як емоційний

дискомфорт, який виявляється у пониженні

настрою та емоційного тонусу, і комунікативно�

мотиваційний дискомфорт, що виражається

у зниженні спонукань до комунікативної діяль�

ності. Підвищенню цих спонукань може сприяти

орієнтація студентів на креативність у своїй ді�

яльності. Студентів з помірно вираженою хроніч�

ною втомою характеризує прагнення вибрати

такий вид фізичної активності, який би прино�

сив їм моральне задоволення. При цьому процес

фізичної активності дає більше задоволення,

ніж результат. Що більше студенти будуть залу�

чені до сфери фізичної активності, то менший

фізіологічний дискомфорт вони відчуватимуть.

Характерним для студентів, які упродовж

навчального року не відчувають хронічної вто�

ми, є те, що окремі ознаки такої втоми починають

з’являтися в середині навчального року (напри�

клад, певне зростання фізіологічного та когні�

тивного дискомфорту), проте в кінці року вони

зникають. У них може виявлятись ознаки ко�

мунікативно�мотиваційного дискомфорту, і це

більше характеризуватиме студентів другого

курсу та старших за віком. 

Студенти, насамперед дівчата, які не відчува�

ють втому впродовж навчального року, уникають

фізичної активності. Важливо зазначити, що

сфера фізичної активності не увійшла до факто�

ра життєвих цінностей цієї групи студентів і має

зворотні кореляції з індексом хронічної втоми

та емоційним дискомфортом. Це означає, що

менша залученість до фізичної активності, а це,

власне, і характеризує цю групу студентів, спри�

ятиме зростанню втоми і емоційного диском�

форту. Менша зацікавленість своєю майбутньою

професією також призводитиме зростання за�

гальної втоми, погіршення загального самопо�

чуття і когнітивному дискомфорту. 

Вагоме місце для цієї групи студентів посідає

цінність свого матеріального становища. Що

більше студенти прагнуть у своїй діяльності до�

сягти такого рівня освіти, професійних нави�

чок, сімейного добробуту, які б забезпечили їхні

матеріальні потреби, то нижчим буде відчуття

їхньої втоми, когнітивного та емоційного дис�

комфорту. Особистісні досягнення сприятимуть

зниженню когнітивного дискомфорту та загаль�

ної втоми, а активна соціальна взаємодія з ін�

шими людьми і визнання цінностей сімейного

життя сприятиме емоційному комфорту. 

Висновки. Студентів із надмірно вираженою

хронічною втомою характеризує незалежність

сенсожиттєвих орієнтацій в освітньо�профе�

сійній сфері та сферах, пов’язаних із сімейним

життям, суспільно�політичною і фізичною ак�

тивністю. Якщо студенти намагатимуться здобути

вищі особистісні досягнення у цих сферах, а та�

кож активно залучатимуться до суспільно�полі�

тичного життя, рівень їхньої втоми в середині

навчального року зростатиме, а емоційний дис�

комфорт в кінці року знижуватиметься.

Для помірно втомлених студентів сенсожиттє�

ві орієнтації на освіту, професію, сім’ю, суспіль�
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не життя та хобі є тісно взаємопов’язаними. Во�

ни обирають такі види фізичної активності, які

приносять їм духовне задоволення, і віддають

перевагу процесу, а не результату у заняттях фі�

зичною культурою і спортом. Залученість до цієї

сфери діяльності сприяє зниженню їхнього фі�

зіологічного дискомфорту.

Подальші дослідження у цьому напрямку мо�

жуть бути пов’язані з вивченням особливостей

хронічної втоми та сенсожиттєвих орієнтацій

студентів старших курсів, а також з’ясуванням,

яку роль в її зниженні має активна залученість

студентів у ті чи інші сфери життєдіяльності.
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У статті розглянуто педагогічну проблему про!
цесу формування рухової координації студентів
факультету фізичного виховання під час занять
хореографією. Проаналізовано стан проблеми ру!
хової координації в теоретичній і практичній під!
готовці студентів. 

Ключові слова: рухова координація, рухові

якості, координаційні здібності, структура,

складнокоординаційні рухи.

В статье рассмотрена педагогическая проблема
процесса формирования двигательной координации
студентов факультета физического воспитания
во время занятий хореографией. Проанализировано
состояние проблемы двигательной координации
в теоретической и практической подготовке сту!
дентов. 

Ключевые слова: двигательная координация,

двигательные качества, координационные спо�

собности, структура, сложнокоординационные

движения.

In the article the pedagogical problem of process of
forming of motive coordination of students of faculty of
physical education is considered in the process of engaged
in a choreography. Consisting of problem of motive co!
ordination is analysed of theoretical and practical
preparation of students.

Key words: motive coordination, motive quali�

ties, co�ordinating capabilities, firmness, coordina�

ting motions.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Одним із

головних аспектів хореографічного виховання

у студентів фізичного виховання є розвиток і вдо�

сконалення рухових якостей, від яких залежать

їхні фізичні можливості, що, в першу чергу, де�

монструють не тільки унікальні фізичні можли�

вості, а й рівень технічної підготовки та майс�

терності. 

Фізична підготовка є найбільш вивченою

і добре розробленою галуззю в системі теорії та

методики фізичного виховання, але зрештою ре�

алізується і в хореографічній практиці одночасно

з виявленням рухових якостей, зокрема рухової

координації. 

Вивченню координації рухів й уточненню

термінів «координаційні здібності», «рухова ко�

ординація» в дослідженнях останніх років було

приділено багато уваги. Проте аналіз науково�

методичної літератури виявив, що сьогодні не

існує єдиної думки щодо чіткого визначення ру�

хової координації.

У хореографічній практиці найчастіше на�

вчання і тренування проводяться методом багато�

разового повторення конкретних композицій,

тобто фактично змагальних вправ, що знижує

якість їх засвоєння. Важливе значення при тре�

нуванні є формування рухової координації, що

дає змогу поглянути на загальний стан рухової

координації студента до даної спортивної діяль�

ності. Проте відсутні науково�методичні розроб�

ки, які б висвітлювали всі аспекти визначення

рівня рухової координації, тому ця проблема

є особливо актуальною і потребує ретельного

дослідження та вивчення. 

Стаття відповідає спрямованості наукової про�

грами факультету фізичного виховання Черні�

гівського національного педагогічного універ�

ситету імені Т. Г. Шевченка, яка входить до

загальноуніверситетських тем «Дидактичні осно�

ви формування рухової функції осіб, які займа�

ються фізичним вихованням і спортом», держав�

ний реєстраційний номер 0108U000854. 

Мета роботи — проаналізувати стан проблеми

рухової координації в теоретичній і практичній

підготовці студентів.

Методи дослідження полягають в аналізі й уза�

гальненні науково�методичної літератури та пе�

редової педагогічної практики.

Досягнення поставленої мети передбачає ви�

рішення низки наступних завдань:

1) здійснити аналіз науково�методичної та

спеціальної літератури;

2) вивчити особливості формування рухових

якостей, технічної підготовки, рухової коорди�

нації в педагогічній практиці та загальній системі

хореографічної підготовки студентів факультету

фізичного виховання на сучасному етапі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�

цес теорії і практики в фізичному вихованні

призвів до зміни в системі підготовки майбутніх
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вчителів фізичної культури і хореографії. Підго�

товка вчителів спрямована на виховання, навчан�

ня, вдосконалення, підвищення функціональних

можливостей тих, хто займається, на досягнен�

ня високої технічної майстерності, а також на

рівень якісних сторін рухової діяльності.

Рухова діяльність дуже різноманітна і потребує

значної уваги до функціонального стану орга�

нізму та комплексного розвитку рухової коорди�

нації. Цій проблемі присвячено значну кількість

робіт науковців В. К. Бальсевича, Д. Д. Донсько�

го, Ю. Д. Желізняка, Н. О. Фоміна, Л. П. Мат�

вєєва, Л. І. Лубишева, І. П. Ратова. 

Провідні вчені, підкреслюючи значення ру�

хової координації в фізичному вихованні осо�

бистості, констатують малу кількість робіт про

вивчення якісних сторін рухової діяльності —

йдеться про «різкість», «пластику», «спосіб до

диференціації рухових дій» та ін. (В. К. Бальсе�

вич, Л. П. Матвєєв). 

Серед факторів, що визначають рівень коор�

динації, необхідно виділити всебічність сприй�

няття й аналізу рухів, наявність образів динаміч�

них, часових і просторових характеристик рухів

власного тіла і різних його частин у складній їх

взаємодії, формування плану та конкретного

способу виконання рухів [9, с. 238]. За наявності

цих складових може бути забезпечена ефектив�

на ефекторна імпульсація м’язів та м’язових груп,

які необхідно залучити до високоефективного,

з точки зору координації, виконання рухів. Од�

ними з важливих факторів є також моторна (ру�

хова) пам’ять, внутрішня і міжм’язова коорди�

нація, функції вестибулярної сенсорної системи

[1, с. 383; 2, с. 2–4].

У танцювальній практиці формування і вдос�

коналення координаційних здібностей в процесі

виконавської роботи має дуже велике значення

для якості засвоєння навчального процесу. Су�

часний підхід до розвитку координаційних

здібностей необхідний в активній руховій діяль�

ності студента через прагнення до самовдоско�

налення.

Танцювальні вправи — це такі види рухових

дій, які спрямовані на реалізацію завдань хорео�

графічного виховання та підпорядкування його

закономірностям, вони забезпечують функціо�

нальний рівень активності організму, відповіда�

ючи об’єктивно необхідному для ефективного

виховання хореографічних якостей. Виконання

вправ означає перехід організму на той чи інший

рівень його функціональної активності. Можна

стверджувати, що діапазон цього переходу може

бути дуже значним залежно від особливостей

вправ та рівня підготовки виконавця (рис. 1). 

Від особливостей змісту вправ залежать фор�

ми танцювальних вправ: зовнішня структура —

видима форма, що окреслює співвідношення

просторових, часових, динамічних параметрів ру�

ху та внутрішньої структури — характеризується

зв’язками різних процесів функціонування ор�

ганізму між собою.

Виклад основного матеріалу досліджень. Існу�

ючі педагогічні методики в практиці фізичного

виховання показали нам, що багато спеціалістів,

ставлячи координаційні здібності за значущістю

на перше місце, не знають, як здійснити конт�

роль за формуванням та рівнем розвитку рухової

координації. Дуже часто це відбувається методом

спостереження, коли викладач оцінює коорди�

наційні здібності студентів за часом і якістю

засвоєння практичного матеріалу, що може бути

одним із критеріїв, який характеризує рівень

розвитку координаційних здібностей, але не

може дати повної картини загального стану ру�

хової координації студента, тим паче до конк�

ретної спортивної діяльності.

Аналіз літературних джерел показав, що в га�

лузі фізичного виховання і спорту сформували�

ся кілька відносно самостійних методологічних

підходів до вивчення рухової координації, а саме:

з позиції біомеханіки, координація рухів — це

подолання надмірних ступенів свободи органів

руху, тобто перетворення їх у керовану систему;

«Словник фізіологічних термінів» координа�

цію рухів тлумачить, як «узгодження діяльності

м’язових груп, які належать до різних сегментів

тіла, при виконанні рухового акту»;

М. О. Бернштейн [1, с. 382] визначає коор�

динацію рухів як подолання надлишкових сту�

пенів волі органу, що рухається, і перетворення

його в керовану систему; 

А. А. Тер�Ованесян розглядає координацію як

здатність людини швидко і точно відтворювати

раніше незнайомі рухи; 

Т. Ю. Круцевич трактує координацію як здат�

ність узгоджувати рухи ланок тіла під час вирі�

шення конкретних рухових завдань;

Д. Д. Донськой, Н. В. Зимкін [12, с. 3] розгля�

дають координацію рухів як сукупність нервової,

м’язової і рухової координації. Нервова коорди�

нація є інтегрованим результатом узгодження

нервових процесів, а також взаємодії сенсорних

систем організму, програмування і контролю ру�

хів у конкретних умовах тренувальної та змагаль�

ної діяльності. М’язова кординація забезпечує

узгоджену роботу рухових одиниць. Розрізняють

внутрішньом’язову і міжм’язову координацію.

Рухова координація передбачає узгодженість рухів

окремих ланок тіла у просторі і часі; 

За Е. П. Ільїним [12, с. 4], координація — ха�

рактеристика рухових дій, що пов’язана з управ�

лінням, узгодженістю рухів й утриманням необ�

хідної пози;

М. С. Бриль, І. Ю. Горька [12, с. 4] коор�

динаційні здібності розглядають як здібності
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узгоджувати діяльність різних м’язових груп при

здійсненні рухового акту, як найбільш доскона�

ле вирішення рухових завдань, особливо склад�

них і таких, що виникають раптово; 

Е. П. Ільїна зазначає, що координація міс�

тить: регуляцію рухових дій щодо їх часових

і просторових параметрів; точність оцінювання,

диференціювання і відтворення параметрів ру�

хів; влучність і спритність; здатність до розслаб�

лення м’язів; регуляцію пози; 

В. В. Клименко вважає, що координація рухів

передбачає стан психомоторної дії, коли в ній все

виконується упорядковано, усвідомлено, згідно

з природною логікою рухів; 

М. П. Гуменюк, В. В. Клименко [12, с. 4] роз�

глядають силу, швидкість, темп, точність і влуч�

ність, пластичність і спритність, ритм і координо�

ваність як властивості рухів, що є показниками

розвинених психомоторних здібностей; 

С. Н. Михайлова [8, с. 3] у структурі коорди�

наційних рухів виділяє точність відтворення та

диференціювання просторових, часових та

м’язових параметрів рухів, точність узгодження

рухів, статичну рівновагу;

В. Староста [11, с. 8] розглядає рухову коор�

динацію як один з найпоширеніших складових

елементів рухової підготовки. Високий рівень її

розвитку є основою успіхів у різноманітних ви�

дах спорту, особливо в тих, в яких кінцевий ре�

зультат визначається високим рівенем технічної

підготовки. Ступінь розвитку координації визна�

чає також успіх у професійній діяльності, в цир�

ковому мистецтві, хореографії тощо, він сприяє

майстерному оволодінню технікою руху;

Л. Д. Назаренко [8, с. 3] до комплексу коор�

динаційних якостей відносить спритність, рухли�

вість, точність, рівновагу, стрибучість, ритміч�

ність, влучність, пластичність. Автор зазначає,

що всі рухові координації взаємопов’язані, однак

вони зберігають при цьому відносну самостій�

ність. 

Серед рухових функцій особливе значення для

хореографічної роботи має координація рухів.

Розрізняють три основні види координації: нер�

вову, м’язову, рухову. У фізіологічному механізмі

рухової координації задіяні сенсорні системи,

центральна нервова система, нервово�м’язовий

апарат. Для нервової координації характерне

почуття ритму, рівноваги, постави тощо. Вони

можуть бути закріплені в пам’яті. 

Запам’ятовування, моторна (рухова) пам’ять —

одна з особливостей координації, що залежить

від роботи зорового і вестибулярного апаратів та

інших органів [9, с. 238]. 

У м’язовій координації характерною є групо�

ва взаємодія м’язів, що забезпечує стійкість

тіла, і це характерно при бігу, ходьбі та інших ру�

хах. Рухова координація — це процес узгоджен�

ня різних частин тіла з музикою та їх розподіл

у просторі і часі, наприклад тимчасовий, послі�

довний або один рух (Т. Баришнікова, Е. Вільч�

ковський, О. Мартиненко та ін.). 
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Рис. 1 — Узгодженість рухів в хореографії



На думку В. І. Ляха [6, с.17], необхідно роз�

різняти елементарні і складні координаційні

здібності. Елементарними є координаційні здіб�

ності, які виявляються в ходьбі, бігу, а складні —

в єдиноборствах, спортивних видах, танцях.

Відносно елементарною є здатність точно від�

творювати просторові параметри рухів і більш

складною — здатність швидко перебудовувати

рухові дії в умовах несподіваної зміни обставин.

Координаційні здібності, що виявляються

в руховій діяльності, залежать від швидкісних, си�

лових, швидкісно�силових здібностей. У зв’язку

з цим, вирізняють два типи показників коорди�

наційних здібностей: явні (абсолютні) і латентні

(відносні). Абсолютні показники характеризують

рівень розвитку координаційних здібностей без

урахування швидкісних, силових, швидкісно�

силових можливостей людини. Відносні показ�

ники надають можливість міркувати про прояв

координаційних здібностей з урахуванням цих

можливостей. 

Названі види координаційних здібностей мож�

на подати як такі, що існують потенційно, тобто

до початку виконання будь�якої рухової діяльнос�

ті (їх можна називати потенційними координа�

ційними здібностями), і такі, що виявляються

реально на початку і під час виконання цієї ді�

яльності (актуальні координаційні здібності)

(Н. Чупрун, 2010). 

Висновки. Отже, в науковій літературі відсутній

єдиний підхід до визначення поняття «рухова

координація» та її структурних компонентів. Ана�

ліз літературних джерел показав зацікавленість

спеціалістів фізичного виховання і спорту питан�

нями щодо значення та сутності рухової коор�

динації в розвитку фізичних якостей студентів,

її формування під час занять хореографією. 

Науковці пропонують значну кількість визна�

чень рухової координації, координаційних здіб�

ностей та різні підходи до виявлення їх сутності, за

якими виділяють різне число складових коор�

динаційних здібностей і вкладають у них різний

зміст, використовуючи різні терміни та поняття. 

Проаналізувавши низку понять, що відобра�

жають зміст рухової координації, ми вважаємо

найдоцільнішим визначення Т. Баришнікова,

Е. Вільчковського, О. Мартиненко та інших: ру�

хова координація — це процес узгодження різних

частин тіла з музикою та їх розподілу у просторі

і часі, наприклад тимчасовий, послідовний або

один рух. Досконале поєднання в одне ціле всіх

складових рухової координації надає можливість

узгодити рухи, пластику, артистизм та музику

в єдиному часовому просторі, що призводить до

великої щільності та варіативності процесів ке�

рування рухами, а також здатність переносити

надзвичайно великі за навантаженням вправи,

зберігаючи при цьому точність рухів, економіч�

ність виконання вправ, раціональне викорис�

тання механічних форм енергії. 

Високий рівень рухової координації дає змогу

розвинути, вдосконалити та досягти високого

рівня виконавської майстерності, стійкість вести�

булярного апарату, виразність виконання вправ,

швидкість пересування, здатність орієнтуватися

в просторі та інші якості, необхідні для студента

на хореографічних дисциплінах. 
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У статті здійснено аналіз понять «психічне здо!
ров’я» та «копінг!поведінка». Висвітлено систему
заходів, мета яких — забезпечення ефективної
психологічної підтримки для осіб, що перебувають
у складних життєвих ситуаціях. Визначається
цінність та ефективність запропонованого алго!
ритму.

Ключові слова: психічне здоров’я, копінг�по�

ведінка, афірмація, самофутурування.

В статье проанализированы понятия «психи!
ческое здоровье» и «копинг!поведение». Представле!
на система мероприятий, цель которых — обеспе!
чение эффективной психологической поддержки
для лиц, находящихся в сложных жизненных ситу!
ациях. Определяется ценность и эффективность
предложенного алгоритма.

Ключевые слова: психическое здоровье, ко�

пинг�поведение, афирмация, самофутуриро�

вание.

The article analyzes the concepts of «mental health»
and «coping!behavior.» It deals with a system of measu!
res aimed at — providing effective psychological support
for people who are in difficult situations. The value and
effectiveness of the proposed algorithm is determine.

Постановка проблеми. Здоров’я нації — суттє�

вий показник суспільного та економічного роз�

витку держави. Одним із найважливіших завдань

людства є вирішення проблеми збереження здо�

ров’я. Незважаючи на значну роботу, проробле�

ну державними інститутами в цьому напрямку,

особистість насамперед сама повинна дбати про

психічне, фізичне та соціальне здоров’я. Потрібні

ґрунтовні знання, велике бажання та сила волі,

щоб бути та залишатися здоровим — як фізич�

но, так і психічно. Та часто людина, переживаю�

чи реалії свого життя, потребує невідкладної

психологічної допомоги. Іноді кваліфікованої,

а іноді самодопомоги, опановуючи певні страте�

гії поведінки подолання в складних життєвих

ситуаціях і використовуючи особистий досвід.

Метою статті є з’ясування впливу психічного

здоров’я на копінг�поведінку особистості в склад�

них життєвих ситуаціях. 

Основний зміст. Аналіз досліджень зарубіжної

і вітчизняної наукової літератури дає нам змогу

констатувати, що когнітивна психотерапевтич�

на традиція трактує психічне здоров’я як процес

адекватної інтерпретації й оцінки особистого

досвіду, що акцентує спосіб відновлення ціліс�

ності. А прихильники біхевіористської психоте�

рапевтичної традиції психічне здоров’я убачають

як — оволодіння новою поведінкою з метою

адаптації до середовища. 

У психологічних словниках психічне здоров’я

визначають як стан душевного благополуччя, для

якого характерна відсутність хворобливих пси�

хічних проявів і який забезпечує адекватну умо�

вам оточуючої дійсності регуляцію поведінки та

діяльності особистості. Це трактування цілком

узгоджується з визначенням, яке сформулювали

експерти Всесвітньої організації охорони здо�

ров’я: «психічне здоров’я — стан повного фізич�

ного, розумового та соціального благополуччя,

а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад» [5].

Безумовно, здоров’я загалом і психічне зокре�

ма є необхідними умовами психологічного здо�

ров’я, але водночас останнє (тобто можливість

повноцінно розвиватися) впливає на соматичну

і психічну сфери людини. Ще в середині XI ст.

в Tacuinus Sanitas (таблицях здоров’я) арабсько�

го лікаря Абу Ібн Бутлана або в «Каноні лікарсь�

кої науки» іншого арабського лікаря Авіценни

було подано настанови щодо збереження здо�

ров’я: а) lumen et aer (світло і повітря); б) cibus et

patus (харчування і пиття); в) motus et guies (рух

і спокій); г) somnium et vigilia (сон та активність);

д) exareta et secreta (обмін речовин); е) affectus

animi (емоції) [2].

Поняття «хвороба», «здоров’я», «психічне

здоров’я», «психологічне здоров’я» не можна

вважати сьогодні концептуально визначеними

і однозначними. Хворобу ми розуміємо як дію

сукупності руйнівних процесів в організмі лю�

дини, наслідком чого є не лише погіршення

фізичного самопочуття хворого, а й зміни його

особистості, відхилення в емоційній, вольовій та

інших сферах. З огляду на таку позицію, повер�

нення до здоров’я передбачає усунення нега�

тивних наслідків хворобливих переживань, не�

бажаних установок, невпевненості у власних

силах, тривожності тощо. Здоров’я можемо ви�

значити як глобальний психічний стан особис�

тості, для якого характерною є динамічна гар�

монійність внутрішніх переживань і пов’язані
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з цим ефективність і успішність діяльності лю�

дини.

У складних життєвих ситуаціях відбуваються

зміни, які можуть впливати на траєкторію жит�

тя особистості. В таких ситуаціях майже завжди

здається, що неможливо нічого зробити. Та

навіть якщо це так, то все одно вихід є — люди�

на здатна змінити своє ставлення до того, що

трапилось. А відтак успіх у розв’язанні складної

життєвої ситуації залежить передусім від самої

людини, її психічного здоров’я та індивідуаль�

ного способу взаємодії з ситуацією, тобто «cop�

ing behavior».

Логіка дослідження вимагає насамперед уточ�

нення сутнісного змісту дефініції «копінг» (анг.

coping — подолання). Вперше в науковий обіг

поняття «копінг» було введено Л. Мерфі (Mur�

phy L.) в 1962 р. під час дослідження способів

подолання дітьми вимог, які детерміновані кри�

зами розвитку. До них належали активні зусилля

особистості, спрямовані на оволодіння склад�

ною ситуацією.

У сучасних психологічних дослідженнях [1; 2;

3; 6; 8] поняття «копінг» (coping behavior) охоплює

широкий спектр активності особистості, почи�

наючи з неусвідомлених психологічних захистів

і завершуючи цілеспрямованими способами по�

долання проблемних ситуацій.

У сфері здоров’я існують стратегії, які фоку�

суються на переживаннях. Під процесом пере�

живання ми розуміємо особливу форму діяль�

ності, спрямовану на відновлення душевної

рівноваги, втраченої осмисленості існування та

пошук життєвого сенсу. Відомо, що структура

переживання описується трьома складовими:

змістовою, процесуальною та особистісною [4].

Переживаючи особистість використовує певну

техніку подолання. В реальній життєвій практиці

(психологічній, юридичній, релігійній, сімей�

ній, педагогічній тощо) етична «адекватність»
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Рис. 1 — Алгоритм програми психологічної підтримки осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації



людини, її відповідальність за своє переживан�

ня чітко усвідомлюється, культивується та нор�

мативно закріплюється. 

Основною формою реалізації психологічної

підтримки особистості в складній життєвій си�

туації став груповий тренінг (складання афірма�

цій, техніки самофутурування, опанування

стратегіями копінг�поведінки), спрямований на

відновлення психічного здоров’я та переорієнта�

цію особистості, а також формування життєвих

і професійних стратегій (рис. 1). В основі нашого

тренінгу лежить принцип «навчальної лабора�

торії», згідно з яким учасникам рекомендується не

застосування репродуктивних, знайомих способів

поведінки, а випробування нових. Позаяк основ�

ним зазданням тренінгу є не зміна, а розширення

репертуару конструктивних переживань.

Підґрунтя програми психологічної підтримки

становить єдність чотирьох функцій: діагности�

ки суті проблеми; інформації стосовно природи

проблеми та шляхів її вирішення; консультації

на етапі прийняття рішення та розроблення

стратегії вирішення проблеми; первинної допо�

моги на етапі реалізації розробленого плану. 

Застосування діагностичних, методичних та

інформаційних методів уможливлює забезпечен�

ня єдності та взаємопроникнення двох аспектів

практичної психології: діагностики і корекції

психічних явищ. Спрямованість психологічної

підтримки на відстеження особливостей пережи�

вань особистості дає змогу виявити і зафіксувати

непрогнозовані й неочікувані результати, що ма�

ють як позитивний, так і негативний характер.

Кожне заняття присвячено конкретній темі,

яка є ланкою загальної системи психологічної

підтримки, необхідної для розвитку та набуття

впевненості у собі, а також оволодіння прийома�

ми та стратегіями подолання складних ситуацій.

Перший етап передбачав роботу із з’ясування

рівня фізичного, психічного та соціального здо�

ров’я досліджуваних. На підставі отриманих ре�

зультатів складався психологічний профіль

осіб, які перебувають в складній ситуації, та фор�

мулювалися висновки щодо резервів відновлен�

ня потенціалу психологічного здоров’я. 

Теоретичний аналіз уможливив дійти виснов�

ку, що інтегральною характеристикою функціо�

нування та розвитку людини є її фізичне, со�

ціальне та психічне здоров’я. Здоров’я — явище

цілісне, тому виділення окремих складових має

умовний характер і в концептуальному плані

можливе лише тією мірою, якою кожен рівень

виділення розуміється як випадок розгляду ці�

лісного феномену під певним кутом зору. Щодо

фізичного здоров’я, то зрозуміло, що воно зу�

мовлено морфофункціональними особливостями

і властивостями організму. Самооцінка фізичного

здоров’я виявляє міру благополуччя у функціо�

нуванні організму. У визначенні психічного і пси�

хологічного здоров’я існують різні точки зору.

Психічне здоров’я — це такий стан психіки, який

характеризується цілісністю та узгодженістю

всіх психічних функцій організму. Дане поняття

розуміють по�різному: а) як відсутність вираже�

них психічних порушень; б) як певний резерв

сил людини, завдяки якому вона може подолати

несподівані стреси чи ускладнення; в) як стан

рівноваги між людиною та світом, що її оточує

[2, с. 26–31]. Психічне здоров’я взаємопов’яза�

но з фізичними і духовними структурними ком�

понентами здоров’я людини загалом.

Перехід від психологічного до соціального

рівня досить умовний. Соціальне здоров’я визна�

чається кількістю і якістю міжособистісних

зв’язків індивіда, ступенем його участі в житті

суспільства та характеризує адекватність його

сприйняття соціальної дійсності. Порушення

у сфері соціального здоров’я можуть бути зумов�

лені домінуванням окремих особистісних власти�

востей (конфліктністю, егоцентризмом тощо).

Задля реалізації цього завдання використано

комплексну методику С. Степанова «Самооцінка

фізичного, психічного і соціального здоров’я», до

якої ввійшли: самооцінка стану фізичного здо�

ров’я; визначення рівноваги, спокою та душевної

гармонії, що складають психічне здоров’я; са�

мооцінка ступеню конфліктності, яка використо�

вується під час вивчення соціального здоров’я. 

Таблиця 1 — Показники фізичного, психічного та соціаль;
ного здоров’я осіб, які перебувають в складній життє;
вій ситуації до впровадження програми

Із результатів, поданих у табл. 1, видно, що

фізичне здоров’я досліджуваних як контроль�

ної, так і експериментальної груп перебувають

у ситуації, де треба приділяти значну увагу бо�

ротьбі з факторами ризику (зайвою вагою,

палінням, низькою фізичною активністю).

Аналіз показників психічного здоров’я дослі�

джуваних обох груп надав підстави дійти виснов�

ку, що стан нервової системи у них виснажений,

за певних умов спостерігаються неадекватні

емоційні реагування та глибинне рефлексивне

осмислення малоприємних моментів свого буття.

Подальший аналіз показав, що експеримен�

тальна і контрольна групи відчувають нестачу

ресурсів відновлення душевного благополуччя.

Соціальне здоров’я досліджуваних контрольної

(12,3+1,5) та експериментальної (13,8+1,9) груп

характеризується підвищеною конфліктністю.
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Види самооцінки
здоров’я

До впровадження програми

КГ (n = 28) ЕГ (n = 26)

Фізичне здоров’я 56,4+5,7 53,5+6,8

Психічне здоров’я 36,4+2,4 37,1+1,8

Соціальне здоров’я 12,3+1,5 13,8+1,9



Зрештою, це цілком зрозуміло, адже безробіт�

ним важко взаємодіяти з соціумом через невпев�

неність, неврівноваженість і депресивність.

Опиняючись у складній ситуації, досліджувані

не використовують технології оздоровлення, які

сприяють розширенню резервів фізіологічних

функцій, відновленню здатності до саморегуля�

ції та самовідтворення.

Правомірно стверджувати, що відновлення

здоров’я людини повинно складатися з певного

комплексу дій, які позитивно та всебічно впли�

ватимуть на організм людини. Для нашого до�

слідження істотним є розуміння Е. Еріксоном

ролі не психічно здорової особистості (безкри�

зової, безконфліктної, неспокійної), а вітальної

(живої, життєспроможної, життєдайної), що

переживає досить болючі перебудови і щоразу

долає нові складні життєві ситуації. 

Програма відновлення психологічного здо�

ров’я передбачала такі фази:

Перша фаза — попередня. Її мета — форму�

вання в осіб, які перебувають у складних життєвих

ситуаціях, адекватного усвідомлення себе, своїх

особливостей і проблем, структури внутрішньої

картини та вироблення позитивних установок

для майбутньої взаємодії із навколишнім сере�

довищем. 

Друга фаза — головна. Це актуалізація, осмис�

лення, реконструкція та побудова ситуацій мину�

лого, теперішнього та майбутнього, що відіграють

суттєву роль у формуванні суб’єктивної картини

проблеми особистості; руйнування вироблених

під час переживання неконструктивних психо�

логічних механізмів захисту; активізація «ресур�

сів» із потужним позитивним емоційним зарядом

переживання; набуття навичок роботи з тілом,

емоціями, образами, символами, думками. 

На третій фазі — завершальній — відбувало�

ся формування позитивних настанов у осіб, які

переживають складну ситуацію й опановують

нові способи поведінки та закріплення адекватної

для даної особистості моделі реагування. Задля

цього були застосовані прийоми когнітивної

й екзистенційної психотерапії, які дають змогу

утримувати позитивні уявлення учасників про їх

сьогодення і майбутнє, сприяють розширенню

сфери цінностей, пошуку сенсу життя. 

Отже, відновлення психічного здоров’я в осіб,

котрі опинились у складній життєвій ситуації,

здійснено за допомогою інтегральної терапії —

техніки, спрямованої на відновлення всіх видів

інтеграції (внутрішньорівневої, міжрівневої,

особистісної, міжособистісної, надособистісної),

на відбудову внутрішньої і зовнішньої гармонії

особистості. Вона сприяє оновленню механіз�

мів саморегуляції, особистісному розвитку та

відродженню фізичного та психічного здоров’я.

У такий спосіб створюються умови, коли осо�

бистість стає стійкою до зовнішніх фізичних,

психологічних та соціальних впливів.

У контексті нашого дослідження особливого

значення набуває «позитивна тріада» О. Бекке�

ра, яка включає компоненти позитивної уста�

новки: на власну особистість (самоповага, висока

самооцінка); на сприйняття довкілля (прийняття

оточуючого світу, здатність любити) та на май�

бутнє (оптимізм). Тому для психічного здоров’я,

як зазначають дослідники [2; 5; 8], важливі такі

виміри, як самоприйняття (позитивне ставлен�

ня до себе); автономність (здатність протистояти

соціальному тиску); компетентність (впевне�

ність в успішному здійсненні різних видів діяль�

ності); особистісне зростання (розвиток і реаліза�

ція свого потенціалу); соціальна сприйнятливість

іншими (довірливі стосунки з іншими, потреба

піклуватися про благополуччя інших). Саме ці

фактори в нашому дослідженні виступають важ�

ливими показниками психічного здоров’я людей,

які перебувають у складній життєвій ситуації. 

Другим етапом організації психологічної під�

тримки осіб, які перебувають у складній ситуації,

є складання афірмацій як один із способів пев�

ної переорієнтації. Етимологія слова affirmation
з латинської affirmо — підкріплюю, стверджую.

У разі використання афірмацій необхідно від�

мовитися від старих, нав’язаних, стереотипних

моделей поведінки і здійснювати як внутрішню,

так і зовнішню візуалізацію своєї мети. Йдеться

саме про наявність певних поривань і бажань,

що репрезентують в індивідуальній свідомості

процес вибору тих мотивів і цілей в майбутньо�

му, які сприяють конструктивності переживань

і зумовлюють динаміку розвитку особистості. 

Наступним кроком психологічної підтримки

передбачено використання техніки самофутуру�

вання, яка належить до прийомів конструювання

майбутнього. Афірмації та самофутурування —

це техніки, які взаємопов’язані та взаємодопов�

нюють одна одну. Інтегрованим елементом

техніки самофутурування є побудова життєвої

програми особистості, тоді як афірмації — послі�

довність перепрограмування своєї поведінки.

У сукупності ці техніки є проектуванням, пла�

нуванням особистої стратегії розвитку, що не

терпить примушення та формального ставлен�

ня, тобто не може здійснюватися без бажання та

інтересу особи. 

Переживаючи складну життєву ситуацію,

людина проживає великий спектр станів і через

переживання визначає особистісну траєкторію

руху. Щоб переживання не перетворились у схе�

му, насамперед необхідно чітко уявляти не лише

кінцевий результат, але й способи його досягнен�

ня, шлях, яким прагне йти людина, і ті об’єктив�

ні та суб’єктивні ресурси, необхідні для вирішен�

ня конкретних моментів життя.
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У дослідженнях встановлено, що особам

в складній ситуації характерними є: схильність

до фаталізму та песимізм щодо майбутнього. Вар�

то зазначити, що в концепції цілепокладальної

свідомості, розробленої Ю. М. Швалбом, катего�

рія майбутнього займає головне місце, відповід�

но до якої «в акті цілепокладання із зародку на�

явний образ бажаного майбутнього», який може

змінюватися, конкретизуватися, уточнюватися,

трансформуватися, оновлюватися, але який

завжди існує з самого початку [6, с. 29]. 

Поряд із упровадженням тренінгу важливим

дієвим засобом, що забезпечує відновлення пси�

хологічного здоров’я, є психодрама з основними

етапами роботи (розминка, дії та інтеграція), які

уможливлюють досягнення результату. Психо�

драма — це передусім вид психотерапії, яка має

дві складові: клінічну (як лікування) і неклініч�

ну (як самопізнання). 

За допомогою тренінгових вправ відбуваєть�

ся опанування стратегіями копінг�поведінки.

Індикаторами конструктивних переживань

виступають такі особливості: рецептивна актив�

ність, спрямована на досягнення поставленої

мети, готовність до співпраці, здатність оволо�

дівати новими моделями поведінки.

Таблиця 2 — Зведена таблиця результатів вихідного та
кінцевого етапів вимірювань стану фізичного, психічного
та соціального здоров’я у осіб що перебували в складній
життєвій ситуації

Із результатів, наведених у табл. 2, видно, що

різниця вихідного вимірювання видів само�

оцінки здоров’я у контрольної та експеримен�

тальної груп перед упровадженням програми,

спрямованої на опанування конструктивними

переживаннями, є несуттєвою (р > 0,05).

Результати кінцевого вимірювання дають інші

співвідношення. В експериментальній групі по�

казники фізичного здоров’я (79,2+10,3) поліпши�

лись завдяки використанню резервів витривалості

та переоцінки й позбавлення своїх шкідливих

звичок. На нашу думку, підвищення фізичного

здоров’я слугуватиме гарним фоном для актив�

ності особистості.

Показники психічного здоров’я (17,9+2,8)

свідчать про ймовірне відновлення внутрішньої

гармонії завдяки конструктивності переживань.

Це змушує досліджуваних підвищувати особис�

те уявлення про себе, як про особистість, здатну

будувати своє життя відповідно до своєї мети та

уявлень. Відновлення психічного здоров’я пе�

редбачало опору на активну уяву людини, для

чого використовувались прийоми відомих пси�

хотехнік розроблення життєвих стратегій і по�

яснення часової перспективи майбутнього.

Після реалізації впровадженої програми у до�

сліджуваних експериментальної групи зафіксо�

вано опанування тактиками асертивності, толе�

рантності та сміливими висловлюваннями

особистої думки (показник самооцінки соціаль�

ного здоров’я становив — 22,1+8,2). 

Висновки Розроблено програму алгоритму пси�

хологічної підтримки осіб, які перебувають

в складних життєвих ситуаціях, що включала два

етапи: основне спрямування першого етапу поля�

гало у відновленні потенціалу психічного здо�

ров’я, а другого — в оптимізації процесу пере�

орієнтації, вибудовуванні лінії переоцінки

цінностей та розкритті особистої унікальності. На

етапі відновлення психічного здоров’я за допомо�

гою способу моніторингу та самомоніторингу

здійснювалось вивчення самооцінки через спектр

копінг�поведінки та соціальну сприйнятливість.

На етапі переорієнтації особистості відбувалося

оволодіння техніками афірмацій, самофутуруван�

ня й опанування стратегіями копінг�поведінки.
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У статті поставлено проблему адаптації сту!
дентів до умов вищого навчального закладу (ВНЗ),
вирішення якої передбачає врахування психічного
здоров’я, психофізіологічних показників, особистіс!
них якостей, умов організації навчального простору.
Описується зміст процесу адаптації до навчання
у ВНЗ, який включає соціально!психологічну, пси!
хологічну та діяльнісну складові.

Ключові слова: психічне здоров’я, адаптація,

психічна дезадаптація, соціально�психологічна

дезадаптивність.

В статье поднята проблема адаптации студен!
тов к условиям вуза, решение которой предполагает
учет психического здоровья, психофизиологических
показателей, личностных качеств, условий орга!
низации учебного пространства. Описывается со!
держание процесса адаптации к обучению в вузе,
который включает социально!психологическую,
психологическую и деятельностную составляющие.

Ключевые слова: психическое здоровье, адап�

тация, психическая дезадаптация, социально�

психологическая дезадаптивность.

The paper put the problem of students’ adaptation
to the conditions of the university, the resolution of which
involves consideration of mental health, physiological
indicators of personal qualities, terms of educational
space. Describe the content adaptation process to higher
education, which includes: socio!psychological, psy!
chological and activity components.

Постановка проблеми. На сучасному рівні

розвитку суспільства підвищені вимоги до рівня

психічного здоров’я. Особливо це стосується осіб,

які займаються інтенсивною розумовою працею.

В умовах соціальних змін, пов’язаних із розвит�

ком науки та техніки, а також інформаційним

перевантаженням, збільшується число нових і не�

звичних за характером впливу факторів ризику,

що діють на нервово�психічне та соматичне

здоров’я і зменшують адаптаційні резерви люди�

ни. Це, в першу чергу, стосується студентів мо�

лодших курсів, які перебувають у несприятли�

вих соціально�психологічних умовах переходу

від шкільної до вузівської системи навчання.

Саме в цей період відмічається найбільший ри�

зик зриву адаптації та виникнення психічних і

психосоматичних розладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи�

тання адаптації вивчаються на клітинному, ор�

ганному, організменному, популяційному і ви�

довому рівнях.

У зв’язку з цим повністю обґрунтованою є точ�

ка зору Ф. Б. Березіна, який розглядав адаптацій�

ну концепцію як один з перспективних підходів

до комплексного вивчення людини [1, с. 68].

Науковці В. А. Абрамов, Д. С. Лебедев,

Ю. А. Александровский, Е. В. Андрущенко,

В. Л. Гавенко, говорячи про адаптацію, мають на

увазі багаторівневий, функціонально детерміно�

ваний процес із включенням у нього фізіоло�

гічних, особистісно�орієнтованих і соціальних

компонентів. 

Проблема адаптації студентів до умов на�

вчання у вищій школі розробляється різнопла�

ново. М. М. Лапкін, Н. В. Яковлева продемонст�

рували, що показником адаптації є успішність

у навчанні, а також поєднання високих рівнів

пізнавального і змагального мотивів. Характеріо�

логічні особливості і особистісні якості студентів

(високий рівень вольового контролю, пластич�

ність, емоційна стійкість, здатність домінувати,

гнучкість у судженнях і вчинках як показники

адаптованості) досліджувалися Ф. Б. Березіним,

Н. Г. Колизаєвою, Л. Н. Захаровою, В. Г. Ле�

онтьєвим, Б. Г. Ананьєвим і ін. 

А. Г. Маклаков вивчав питання особистісно�

го адаптаційного потенціалу.

І. М. Соколова виділила три основні типи де�

задаптації студентів: психопатичний, невротич�

ний, психосоматичний [4, с. 34].

Метою статті є висвітлення проблеми належ�

ної адаптації студентів до навчання у ВНЗ, не�

обхідною умовою якої є психічне здоров’я.

Основна частина. Серед підходів до оціню�

вання психічного здоров’я студентів, з точки зору

науково обґрунтованої системи навчання і вихо�

вання у ВНЗ, виділяється вивчення психологіч�

них особливостей студентів (інтелектуальних,

особистісних, психофізіологічних) і динаміки їх

змін під час навчання у ВНЗ, а також рівень захво�

рюваності і порушення психічного здоров’я.

Психічне здоров’я — стан душевного благопо�

луччя, який характеризується відсутністю хво�

робливих психічних проявів і забезпечує адек�

ватну умовам дійсності регуляцію поведінки та

діяльності. Основними критеріями психічного

здоров’я є: 1) відповідність суб’єктивних образів
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об’єктам дійсності, що відображаються і характе�

ру реакцій — зовнішнім подразникам, значенню

життєвих подій; 2) адекватний віку рівень емо�

ційно�вольової і пізнавальної зрілості особис�

тісних сфер; 3) адаптивність у мікросоціальних

відносинах; 4) здатність до самоуправління пове�

дінкою, розумного планування життєвих цілей

і підтримання активності в їх досягненнях тощо.

Психічне здоров’я є умовою успішного при�

стосування до нових соціальних умов, зокрема

навчальних.

А. А. Налчаджян характеризує соціально�пси�

хологічну адаптованість як такий стан взаємовід�

носин особистості і групи, коли вона без тривалих

зовнішніх і внутрішніх конфліктів продуктивно

виконує свою провідну діяльність, задовольняє

власні основні соціогенні потреби, повністю

виконує ті рольові очікування, які ставить перед

нею еталонна група, переживає стан самостве�

рдження і вільного самовираження своїх твор�

чих здібностей» [2]. 

Нам імпонує трактування адаптації як пос�

тійного процесу і результату зустрічної актив�

ності суб’єкта і середовища.

В. В. Лагерєв визначає адаптацію студентів до

навчання у ВНЗ як «інтенсивний і динамічний,

багатосторонній і комплексний процес життєді�

яльності, в ході якого індивід на основі відпо�

відних і пристосувальних реакцій виробляє стійкі

навички задоволення тих вимог, які пред’явля�

ються до нього в ході навчання і виховання

у вищій школі».

Зміст процесу адаптації до навчання у ВНЗ

включає соціально�психологічну, психологічну

і діяльнісну складову. Соціально�психологічна

складова відображає зміну соціальної ролі сту�

дента, коригування потреб і системи цінностей,

необхідність більш гнучкої регуляції своєї

поведінки, засвоєння норм і традицій, що склали�

ся у вищій школі. Психологічна складова відоб�

ражає перебудову мислення і мови студента, різ�

ке зростання функції уваги, пам’яті, збільшення

емоційного напруження, формування особис�

тості. Діяльнісна — відображає пристосування

студентів до нових психофізіологічних наванта�

жень, приєднання до напруженої навчальної

діяльності, подолання своєрідного «інформацій�

ного» зриву, суперечність між особистими інте�

ресами і необхідністю, яка пов’язана з недостат�

ньою соціальною установкою [4, с. 28–29]. 

На думку Ф. Б. Березіна, в людини вирішаль�

ну роль відіграє психічна адаптація, значною

мірою справляючи вплив на адаптаційні проце�

си, які реалізуються на інших рівнях. Реалізація

процесу психічної адаптації забезпечується, за

його словами, складною багаторівневою функ�

ціональною системою, на різних рівнях якої ре�

гулювання здійснюється переважно психоло�

гічними (соціально�психологічними і власне пси�

хічними) або фізіологічними механізмами. У за�

гальній системі психічної адаптації ним виділя�

ються три основні рівні або підсистеми: власне

психічний, соцільно�психологічний і пси�

хофізіологічний. При цьому завданнями власне

психічної адаптації є підтримання психічного

гомеостазу і збереження психічного здоров’я, со�

ціально�психологічної — організація адекватної

мікросоціальної взаємодії, психофізіологічної

адаптації — оптимальне формування психофізіо�

логічних співвідношень і збереження фізичного

здоров’я. Дослідження показників психічної

адаптації тому передбачає комплексний підхід

і одночасно оцінювання відповідно актуального

психічного стану, особливостей мікросоціаль�

ної взаємодії, церебральної активності і вегета�

тивного регулювання [1].

Нездатність справитися з тягарем соціальних

і психологічних проблем призводить до пору�

шень психічного і соматичного здоров’я.

За даними світової статистики, триває по�

дальше зростання нервово�психічних порушень

і захворювань внаслідок розширення межових

невротичних і особистісних порушень, які ви�

вчені далеко недостатньо.

На думку Г. Сельє і Дж. Рейуотера, «якщо тіло

надовго залишається в стані напруження, в ре�

зультаті можуть виникнути небажані наслідки:

високий кров’яний тиск, порушення діяльності

нирок, хвороби серця, виразка шлунку — все це

деякі форми плати за тривалий стрес». Автори

вважають, що сильні емоції (страх, гнів, злість,

горе), особливо, якщо вони пригнічуються і ви�

тісняються, можуть стати причиною численних

психосоматичних захворювань, «найпоширені�

ший страх — це страх втратити відчуття самото�

тожності, втратити власну особистість». Тому

для юнацького віку несформованість цього по�

чуття, яке є основним новоутворенням даного

вікового періоду, за даними Е. Еріксона, є най�

більш небезпечним для подальшого розвитку.

Вводиться і обґрунтовується поняття «особис�

тісне здоров’я студентів», яке розуміють як особ�

ливу гармонію в розвитку різних компонентів

особистості в контексті соціальної ситуації роз�

витку (навчання у ВНЗ). Сучасні дослідження

структури захворюваності студентів показують,

що збереження, втрата або ослаблення психічно�

го здоров’я — це процеси, тісно пов’язані з осо�

бистісними змінами.

Вважається, що втрата і послаблення особис�

тісного здоров’я студентів пов’язані з кризою сен�

су професії, а «група ризику» характеризується

внутрішньособистісним конфліктом. Особис�

тісне здоров’я в умовах професійного навчання

опосередковується становленням професійно�

особистісної зрілості.
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Відомо, що труднощі сучасного процесу нав�

чання примушують багатьох студентів до так

званого відходу в хворобу, тобто до дезадаптації.

Декілька авторів (Р. М. Баєвський, О. І. Сук�

манський, В. Л. Гавенко, С. Б. Семічов) вказува�

ли на існування проміжного стану між здоров’ям

і хворобою — передхвороби, «психічної дезадап�

тації». Несприятливий для особистості перебіг

адаптаційної взаємодії здебільшого супроводить�

ся невротичними відхиленнями, дисгармонійни�

ми акцентуаціями і комплексами, які виникають

в результаті реагування на «деструктивні» еле�

менти середовища чи особистісного внутрішньо�

го світу.

Вивчення особливостей формування деза�

даптації студента до умов ВНЗ показало, що

успішність пристосувальних процесів залежить

від типологічних, індивідуально�психологічних та

інших властивостей особистості. Високий рівень

адаптації людини як суб’єкта діяльності досяга�

ється при оптимальних перебудовах діяльності,

специфіка яких залежить від її психічного стану,

який забезпечує підтримку ефективної навчальної

діяльності в умовах дезадаптуючих впливів. 

Хороша адаптованість особистості пов’язана

з відсутністю таких характеріологічних рис, як

тривожність, нейротизм, ригідність тощо.

Соціально�психологічна дезадаптивність —

це «завжди заперечення дієвого пристосування

особистості до оточуючого світу, коли в неї фак�

тично перекриваються шляхи для розгортання

творчої активності, духовної врівноваженості,

внутрішньої свободи і впевненості у собі» [5].

На динаміку адаптації студентів впливає взає�

модія різних факторів, які визначають напрямок

зриву. 

До соціальних факторів, які впливають на

динаміку адаптації і які визначають відповідні

напрямки зриву, ми відносимо сімейне стано�

вище студентів, житлові умови студентів, регу�

лярність і якість харчування, наявність шкідливих

звичок (куріння і вживання алкоголю), дотри�

мання розпорядку дня, заняття спортом, акаде�

мічну успішність.

До психологічних факторів адаптації відносять

індивідуально�психологічні особливості, психо�

емоційні стани студентів, наявність внутрішньо�

особистісних і міжособистісних конфліктів, які

призводять до підвищення рівня суїцидального

ризику.

Психофізіологічні фактори адаптації визна�

чаються через показники стану розумової пра�

цездатності, уваги, оцінку психічного і сома�

тичного стану.

Показниками ефективності механізмів пси�

хічної адаптації можуть бути досягнутий рівень

результативності навчальної діяльності, задово�

леність мікросоціальним впливом, рівень напру�

ження психофізіологічних систем, рівень пси�

хологічного здоров’я особистості.

Таким чином, адаптація до навчання у ВНЗ

передбачає одночасний вплив цілої низки фак�

торів, яка включає в себе комплекс як суб’єктив�

них (залежних головним чином від самих студен�

тів), так і об’єктивних (залежних від зовнішніх

обставин) факторів.

Для завдань практичного дослідження потріб�

но умовно розділити весь комплекс факторів, які

впливають на студента на внутрішні (психофі�

зіологічні і психологічні особливості студента)

і зовнішні (соціально�побутові, психогенні).

Одним із комплексу зовнішніх чинників, які

негативно впливають на процес адаптації пер�

шокурсників на початкових його етапах, може

виступати саме засіб організації навчального

режиму, оскільки подолання невідповідності

новим вимогам дійсності пов’язано насамперед

з процесами руйнування старого і формування

нового робочого динамічного стереотипу, що,

як правило, супроводиться психоемоційним на�

пруженням. 

Іншим чинником, що значною мірою впли�

ває на перебіг адаптаційного процесу, є переви�

щення інформаційного навантаження під час

навчання, невідповідність якості та кількості

інформації психофізіологічним і особистісним

можливостям першокурсників, що супроводить�

ся зростанням психофізіологічного напруження,

дезадаптацією фізіологічних функцій організму,

часто призводить до розвитку позамежового

гальмування певних систем головного мозку, роз�

витку стану «хронічної втоми», дезорганізації

психічної діяльності (уваги, пам’яті, мотивацій�

но�емоційної сфери тощо).

Не менш важливим чинником, який безпосе�

редньо позначається на успішності адаптаційно�

го процесу першокурсників, є особистісні, ди�

дактичні й організаційно�комунікативні якості

викладачів. Відомо, що педагог з його особистіс�

ними якостями і методом спілкування може чи�

нити сильний негативний вплив на емоційний

стан учнів, спричиняючи стан нервово�психіч�

ної напруженості, який за певних умов може на�

бувати характеру стійкого неврозу дидактоген�

ного походження. 

Серед факторів, які впливають на успішність

дидактичної адаптації можна відмітити недостат�

ню поінформованість студента про організацію

навчальної діяльності в університеті і вузівські

вимоги.

Велике значення відіграє нова група товари�

шів. Як зазначає, Г. М. Андрєєва, середовище

органічно включено в життєдіяльність людини

і послуговується важливим фактором регу�

ляції її поведінки. З будь�яким компонентом

екосистеми індивід пов’язаний через процеси
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пристосування до неї і разом з тим — через про�

цеси її перетворення.

Значний вплив справляє тип середнього нав�

чального закладу, закінчення якого передувало

вступу у ВНЗ. Легше адаптуються до технічного

вузу випускники спеціалізованих фізико�мате�

матичних класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Важливими факторами є соціально�побутові

умови, матеріальне становище студентів, допо�

мога куратора групи.

Успішність подолання труднощів адаптації

першокурсниками не в останню чергу зумовлена

їх власними адаптивними можливостями, які

значною мірою детерміновані віковими фізіоло�

гічними і психологічними особливостями. Перші

роки навчання у вищому закладі освіти збігаються

зі старшим юнацьким віком (середній вік першо�

курсників — 17–20 років), коли ще діють процеси

формування організму і становлення особистості.

Характерною рисою цього віку є завершення

формування певних систем організму, а також

окремих мозкових структур і вищих нервово�

психічних функцій, що є причиною їх підвищеної

нестійкості й уразливості. Недостатня стійкість

центральної нервової системи у цьому віці нерідко

виявляється в зростанні психоемоційного напру�

ження, неадекватних психоемоційних реакціях

навіть на зміни звичної обстановки.

Несприятливе поєднання комплексу негатив�

них зовнішніх чинників та певних психологічних

і фізіологічних вікових особливостей самих пер�

шокурсників може спричиняти не тільки небажа�

ні зміни в їхній діяльності (втрату внутрішньої

організованості психічних процесів, зміщення

або втрату мети, ослаблення активності, знижен�

ня рівня працездатності), а й через надзвичайно

високе інтелектуальне перенапруження призво�

дити до зриву функціонування психіки.

Аналізуючи опубліковані дані щодо стану здо�

ров’я студентів, С. Б. Семічов доходить виснов�

ку про високу поширеність серед студентської

молоді явищ втоми і перевтоми, різних передх�

воробних і хворобливих реакцій, невротичних та

інших межових станів, вегетативних дисфунк�

цій, психосоматичних захворювань тощо. Ці та

інші факти свідчать про те, що пристосування

першокурсників до специфічних умов вищої

школи часто досягається надто високою ціною —

ціною втрати здоров’я. 

Велике значення для адаптації до умов ВНЗ

є здібності до навчання. Вони є важливим показ�

ником не лише швидкості оволодіння знання�

ми, вміннями та навичками (Н. А. Менчинсь�

ка), сприйнятливості особистості до навчання

(Б. Г. Ананьєв) й активного пристосування лю�

дини до умов діяльності (К. М. Гуревич).

Висновки. Успішність адаптації залежить,

перш за все, від організації стійких психофізіоло�

гічних і психологічних особливостей особистості

(властивостей нервової системи і темперамен�

ту) і відносно стійких характеристик вольових

якостей, мотивацій і тенденцій поведінки. 

Від того, скільки часу і яких витрат потрібно

на процес адаптації, залежить ефективність ста�

новлення майбутнього фахівця, формування

знань, вмінь і навичок, подальша успішність, гар�

монійний розвиток, тобто становлення студента

не тільки як професіонала, а й як зрілої особис�

тості, готової до самостійного життя, успішної

самореалізації свого потенціалу.
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У статті розглянуто теоретико!методоло!
гічні аспекти конструкту професійної адаптації
викладача!початківця педагогічного ВНЗ у кон!
тексті психічного здоров’я особистості. Здіснено
аналіз базових підходів до проблематики психічного
здоров’я особистості. Проаналізовано взаємозв’язок
понять «професійна адаптація викладача ВНЗ» і
«психічне здоров’я викладача ВНЗ»

Ключові слова: адаптація, професійна адап�

тація викладача�початківця педагогічного ВНЗ,

психічне здоров’я особистості, критерії психіч�

ного здоров’я особистості.

В статье рассматриваются теоретико!ме!
тодологические аспекты конструкта профессио!
нальной адаптации начинающего преподавателя
педагогического вуза в контексте психического
здоровья личности. Осуществлен анализ базовых
подходов к проблематике психического здоровья
личности. Проанализирована взаимосвязь понятий
«профессиональная адаптация преподавателя ву!
за» и «психическое здоровье преподавателя вуза»

Ключевые слова: адаптация, профессиональ�

ная адаптация начинающего преподавателя педа�

гогического вуза, психическое здоровье личнос�

ти, критерии психического здоровья личности.

In the article the professional adaptation of teacher!
beginner of pedagogical university are examined in the
context of psychical health of personality. Аnalysis of
the base going near problems of psychical health of
personality have made. Analysed intercommunication
of concepts «professional adaptation of teacher of uni!
versity» and «psychical health of teacher!beginner of
pedagogical university».

Key words: adaptation, professional adaptation of

teacher�beginner of pedagogical university, psychi�

cal health of personality, criteria of psychical health

of personality.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Су�

часне суспільство в умовах безперервного роз�

витку всіх його сфер (культурної, освітньої,

соціальної і т.д.) висуває дедалі вищі вимоги до

якості підготовки фахівців із вищою освітою.

Модернізація системи вищої освіти, зокрема вхо�

дження України до Болонського процесу, знач�

ною мірою реформує характер педагогічної діяль�

ності загалом і педагогічного досвіду зокрема. 

Кардинально змінюються базові парадигми

освітнього процесу, ламаються усталені підходи

і схеми підготовки фахівців для педагогічних ВНЗ.

Нестабільність (інколи навіть непередбачу�

ваність) соціальних процесів висуває підвищені

вимоги до особистості викладача�початківця,

якому доводиться враховувати зовнішньо зумов�

лені соціальні вимоги, тобто змінюватись, і збе�

рігати при цьому базові власні установки і переко�

нання, — інакше кажучи залишатись у відносно

стійкій рівновазі. З огляду на це можна досить

обгрунтовано констатувати, що розроблення

проблеми адаптації особистості загалом і профе�

сійної адаптації зокрема стає одним із ключових

завдань вітчизняної психології. 

Мета дослідження — проаналізувати пробле�

му професійної адаптації викладача�початківця

педагогічного ВНЗ в контексті психічного здо�

ров’я особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Адап�

таційна проблематика і, зокрема, проблема про�

фесійної адаптації викладачів ВНЗ займає цент�

ральне місце у фундаментальному предметному

полі психолого�педагогічної науки. Відповідній

проблематиці присвячено численні праці як віт�

чизняних (Г. О. Балл, К. К. Платонова, К. М. Гу�

ревич, О. О. Реан, А. А. Началджан, К. А. Абуль�

ханова�Славська, В. Т. Ащепков, А. Р. Кудашев,

О. О Баранов), так і зарубіжних (К. Чарнецкі,

А. Маслоу, Л. Філіпс) вчених.

Більшість авторів сфокусували свої наукові

дослідження на вивчення різноманітних компо�

нентів видової структури адаптації особистості,

тобто:

— соціального (Д. В. Ольшанський, В. А. Со�

лоніцин, О. О. Реан);

— професійного (М. А. Кузнецов, А. Г. Мо�

роз, Л. М. Мітіна);

— психологічного (О. М. Лєонтьєв, Б. Ф. Ло�

мов, Н. Ф. Тализіна, А. К. Маркова, А. В. Муд�

рик, В. Т. Ащепков).

Різноаспектними підходами до вивчення про�

блем адаптації особистості характеризуються

роботи зарубіжних авторів (Г. Сельє, З. Фройд,
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Е. Еріксон, Х. Хекхаузен, К. Роджерс, А. Мас�

лоу, Т. Кокс) [8]. 

При відносній дослідженості і теоретико�

емпіричному обгрунтуванні конструкту про�

фесійної адаптації недослідженою залишається

проблема пристосування викладача�початківця

ВНЗ в контексті психічного здоров’я, а також тео�

ретико�методологічне співвідношення понять

«професійна адаптація викладача�початківця

педагогічного ВНЗ» і «психічне здоров’я викла�

дача�початківця ВНЗ».

Дослідження конструкту професійної адапта�

ції викладача�початківця в контексті психічно�

го здоров’я особистості надасть змогу вирішити

наступні завдання:
— теоретико�емпіричним шляхом удоскона�

лити концептуальну модель професійної адап�

тації викладача�початківця ВНЗ;

— виявити актуальні взаємозв’язки профе�

сійної факторів і явищ, що сприяють успішній

адаптації викладача;

— проаналізувати механізми функціонування

професійної адаптації викладача�початківця

в контексті збереження психологічного здоров’я

особистості;

— оптимізувати систему заходів для збере�

ження психологічного здоров’я викладачів�по�

чатківців ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Специфічність

адаптації особистості полягає в тому, що в про�

цесі своєї життєдіяльності їй доводиться актив�

но пристосовуватись до актуальних елементів

соціального оточення. Особистість одночасно

функціонує в виробничій, культурній, побутовій,

сімейній та інші модальності, що передбачає

уніфікування адаптаційних стратегій з метою

зниження психічного напруження. Серцевиною

процесу адаптації особистості виступає про�

фесійна адаптація — як провідна діяльність осо�

бистості. Вона має свою структуру, форму, зміст,

механізми, рушійні сили, траєкторію, тенденції

і закономірності розвитку, котрі функціонують

у контесті інтрапсихічних і екстрапсихічних

чинників.

Найповніше визначення процесу професій�

ної адаптації належить К. К. Платонову, який

вважав, що професійна адаптація до нових умов

діяльності відбувається шляхом систематичного

виконання ускладненої діяльності в цих нових

умовах. На думку С. Г. Вершловського, під час

професійної адаптації проходить інтеграція

професійних знань, умінь і навичок у професійну

діяльність. О. А. Шиян вважає, що професійна

адаптація є процесом інтеграції в професію,

оволодіння майстерністю, застосування про�

фесійних знань, умінь і навичок до конкретних

ситуацій. М. О. Дмитрієва розвиває і конкрети�

зує поняття професійної адаптації, розглядаючи

виявлення цього феномену в професійній діяль�

ності. Під професійною адаптацією вона розуміє

процес становлення і збереження динамічної

рівноваги в системі «людина — професійна ді�

яльність». 

Процес професійної адаптації особистості

безпосередньо залежить від професійного сере�

довища, що безпосередньо детермінується спе�

цифікою ВНЗ (у даному разі педагогічного

ВНЗ). Професійне середовище включає в себе

суб’єктів діяльності, об’єкт і предмет праці, засо�

би праці, цілі і професійні завдання, умови пра�

ці і соціального середовища. Особливим видом

професійної діяльності виступає професійна

діяльність викладачів�початківців ВНЗ, що зу�

мовлюється особливою складністю процесу

і динамічним реформуванням умов професійно�

педагогічної діяльності, встановленням інно�

ваційних методів навчально�виховного процесу

в педагогічних ВНЗ. 

А. Г. Мороз розглядає професійну адаптацію до

педагогічної діяльності як складний динамічний

процес повного засвоєння професії й оволодіння

педагогічною майстерністю на базі сукупності

раніше набутих і постійно поновлюваних знань,

умінь і навичок, в результаті чого проходить ак�

тивна видозміна як педагога, так і педагогічного

колективу з метою професійного функціонуван�

ня [4]. П. А. Шептенко визначає процес профе�

сійної адаптації викладача ВНЗ як процес удос�

коналення ним отриманих у ВНЗ знань, умінь

і навичок, педагогічної майстерності, як вміння

в процесі діяльності здійснювати оптимальний

вибір методичних прийомів залежно від конкрет�

ної ситуації навчально�виховного процесу, пе�

редбачати результати педагогічного впливу ко�

лективу і окремої особистості, пристосування

до конкретних умов діяльності.

Таким чином, під професійною адаптацією ви�

кладача�початківця педагогічного ВНЗ ми розу�

міємо складний, системний, неперервний процес

активної взаємодії особистості та професійного

середовища, що забезпечує ефективність про�

фесійної педагогічної діяльності та є основою

професійного саморозвитку та самовдосконален�

ня викладача; процес, засобами якого індивід,

з одного боку, задовольняє свої потреби й очіку�

вання, що висуваються до педагогічної професії

і умов її реалізації, і, з другого боку, підпорядко�

вується тим вимогам, які до нього ставлять

структура і зміст діяльності, умови її реалізації

і ті соціальні групи, під контролем і участю яких

відбувається відповідна професійна діяльність.

Професійна адаптація викладача�початківця ВНЗ

має багатофункціональний характер і є необхід�

ною умовою, етапом професійного становлення,

розвитку фахівця, на якому здійснюється ово�

лодіння особистістю професійною діяльністю,
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усвідомлення цінностей професії; формування

готовності до її успішної реалізації. 

Будучи комплексною і багатогранною, проб�

лема професійної адаптації може бути розглянута

в різних аспектах. На жаль, досить мало уваги

приділяється професійній адаптації викладача�

початківця в контексті психічного здоров’я, взає�

мозумовленості і детермінації відповідних чинни�

ків. Комплекс стресових факторів, що впливають

на особистість викладача�початківця педагогіч�

ного ВНЗ, під час професійного становлення бе�

зумовно коригує процес професійної адаптації. 

На нашу думку, доцільно розглянути теоре�

тичні аспекти процесу професійної адаптації

в контексті психічного здоров’я викладача�по�

чатківця педагогічного ВНЗ. Це зумовлюється

такими чинниками:

— відсутністю теоретико�емпіричних напра�

цювань, що стосуються безпосередньо психіч�

ного здоров’я викладача�початківця ВНЗ; 

— динамічними змінами у системі освіти зага�

лом, що більшою мірою нівелюють діючі програ�

ми підготовки викладачів педагогічних ВНЗ;

— відсутністю у викладачів�початківців сфор�

мованих і апробованих адаптаційних стратегій,

які згладжують вплив стресогенних факторів на

особистість у процесі професійного розвитку та

діяльності.

Психічне здоров’я — сукупність установок,

якостей і функціональних здібностей, які дають

змогу індивіду адаптуватись до середовища.

Психічне здоров’я — стан душевного благопо�

луччя, що характеризується відсутністю хвороб�

ливих психічних проявів і забезпечує адекватну

умовам дійсності регуляцію поведінки та діяль�

ності [7, c. 216–217]. 

Психічне здоров’я не є просто відсутністю

психічного розладу, воно характеризується як

стан благополуччя, при якому суб’єкт може ре�

алізувати свій особистісний потенціал, здолати

звичайні життєві стреси, продуктивно і плідно

працювати, а також вносити вклад у життя від�

повідного суспільства.

У науковій праці «Соціальна психологія в за�

питаннях і відповідях» під редакцією В. А. Ла�

бунської психічне здоров’я визначається як «од�

на з інтегральних характеристик особистості,

пов’язана з її внутрішнім світом і зі всією бага�

томанітністю стосунків з оточуючими. Основ�

ними показниками наявності психічного здоров’я

в особистості є її внутрішня цілісність і узго�

дженість структурних компонентів, гармонічна

включеність у соціум і прагнення до самоакту�

алізації». 

А. Ф. Лазурський стверджував, що здоров’я

особистості найбільшою мірою забезпечує ідеал

безкорисливого ставлення до іншого. Альтруїзм

є формою, засобом і показником найкращої гар�

монії між особистістю і середовищем [2]. На

думку С. Д. Максименка, психічне здоров’я

потрібно розуміти як аспект здоров’я загалом,

який наголошує на етапі душевного комфорту,

відсутності патологічних психічних виявів

і здатності до ефективної діяльності та саморегу�

ляції відповідно до власних (відрефлексованих)

цілей і інтересів людини [3, c. 819]. Як слушно

зазначає І. В. Дубровіна, психологічне здоров’я

найбільш евристично зрозуміло з погляду пов�

ноти і розмаїття розвитку особистості.

Поняття «психічного здоров’я особистості»

широко використовується в гуманістичному

напрямку психології, в межах якого була запро�

понована нова концепція «позитивного психічно�

го здоров’я» у працях К. Гольдштейна, А. Мас�

лоу, К. Роджерса, В. Франкла та інших вчених.

Вона базується на концепції життєтворчої

активності. А. Маслоу, погоджуючись с К. Голь�

дштейном, у своїх останніх роботах «Психологія

буття» і «Дальні межі людської психіки» зазначає,

що патологічні порушення людського здоров’я —

неврози і психози — є наслідком помилкового,

хибного розвитку особистості. Психічно здорова

особистість, на думку А. Маслоу, — це людина

зріла з високим ступенем самоактуалізації, яка

має реальні життєві досягнення і розвинула влас�

ні особистісні можливості. А. Маслоу виділяє такі

показники психічного здоров’я: повнота і висо�

кий ступінь розвитку особистості, її потенції

і прагнення до гуманістичних цінностей — при�

сутність і розвиток таких якостей як прийняття

інших, автономність, спонтанність, інтенцій�

ність, альтруїзм, креативність [9]. Близькі ідеї

розвиваються в «метапсихології» (Д. Андрєєва),

логотерапії (В. Франкл), соціальній логотерапії

(С. І. Григорьєв) та ін. 

Г. Олпорт ототожнював психічне здоров’я

і особистісну зрілість. Він вважав, що зріла осо�

бистість є здоровою. Відповідно Г. Олпорт виок�

ремлював такі риси психічно здорової особистос�

ті: широкі межі «Я», самосприйняття, здатність

до самопізнання, емоційна стабільність, почут�

тя гумору, реалістичне сприйняття і досвід,

схильність до теплих соціальних стосунків, єди�

на життєва філософія [9].

К. Г. Юнг першим із теоретиків довів, що для

досягнення психічного здоров’я, різноспрямо�

вані тенденції особистості повинні бути інтег�

ровані в узгоджену цілісність. Результатом такої

єдності стає «отримання самості». Сам процес

інтеграції багатьох протидіючих внутрішньо�

особистісних сил і тенденцій дістав назву «інди�

відуація». Коли досягнуто інтеграцію всіх ас�

пектів душі, людина відчуває єдність, гармонію

і цілісність. 

Когнітивна психотерапевтична традиція трак�

тує психічне здоров’я як «процес адекватної
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інтерпретації й оцінювання власного досвіду», що

акцентує спосіб відновлення тієї самої ціліснос�

ті. А прихильники біхевіористської психотера�

певтичної традиції, на відміну від гуманістичної,

навпаки, формують «цілісність» (адаптованість)

індивіда шляхом розв’язання протиріччя між

вродженим і набутим на користь останнього.

Тому психічне здоров’я в їхньому розумінні —

це оволодіння новою поведінкою з метою адап�

тації до середовища.

Однак, як зазначає Ч. Райкрофт, психічне здо�

ров’я нерідко плутають із поняттям норми, од�

нак «здоров’я має стосунок до стану цілісності

й інтеграції, тоді як нормальним вважають стан,

що відповідає будь�якій нормі, яку автор обирає

як стандарт для порівняння» [3, c. 819].

У радянській і пострадянській психології про�

блема психічного здоров’я багатогранно відоб�

ражена в працях Б. С. Братуся [2]. Він розглядає

психічне здоров’я як структуру, котра має склад�

ну, багаторівневу будову. Б. С. Братусь виділяє

три рівні психічного здоров’я:

1. Найвищий — особистісно�смисловий, або

рівень особистісного здоров’я, що визначається

якісними характеристиками смислових сто�

сунків людини.

2. Рівень індивідуально�психологічного здо�

ров’я, показниками якого виступають здібності

особистості побудувати адекватні й ефективні спо�

соби реалізації смислових переконань і прагнень.

3. Рівень психофізіологічного здоров’я, що

визначається особливостями внутрішньої, ней�

рофізіологічної організації актів психічної

діяльності особистості загалом [1, c. 72].

Пропонуючи порівневий підхід до розгляду

психічного здоров’я, Б. С. Братусь, окрім того,

зазначає, що застосування терміна «рівень»

є в достатньому ступені умовним. У конкретному

значенні про рівні доцільніше говорити при зміні

якої�небудь властивості чи якості, коли кожний

новий ступінь підйому вбирає в себе, ніби «за�

топлює», підпорядковані, пройдені, залишені

вже рівні (зазвичай такий підхід трапляється

при підвищенні рівня освіти чи культури). У да�

ному разі розглядаються радше складові пси�

хічного здоров’я, що існують одночасно. Незва�

жаючи на те, що ці складові взаємопов’язані

і взаємозалежні, вони не поглинають і не замі�

нюють одна одну [1].

Власну концепцію психічного здоров’я осо�

бистості пропонують Н. Д. Лакосіна і Г. К. Уша�

кова. Вони вирізняють п’ятнадцять критеріїв

особистісного здоров’я, поєднуючи тріаду

фізичних, психологічних і соціальних показни�

ків: детермінованість психічних явищ і їх упо�

рядкованість; зрілість почуттів, що відповідає

віку особистості; максимальна наближеність

суб’єктивних образів відображеним об’єктам

дійсності; відповідність реакцій (фізичних, пси�

хічних) силі і частоті зовнішніх подразників; від�

повідність рівня домагань реальним можливос�

тям індивіда; відчуття постійності і ідентичності

переживань в однотипних ситуаціях; можли�

вість планувати свій життєвий шлях.

С. Ю. Головін виокремлює такі основні кри�

терії психічного здоров’я особистості: 

1. Відповідність суб’єктивних образів об’єктам

дійсності і характеру реакцій, що відображаються

(зовнішнім подразникам, значенню життєвих

подій). 

2. Адекватний віку рівень зрілості пізнаваль�

ної та емоційно вольової сфер. 

3. Адаптивність у мікросоціальних відносинах.

4. Здатність саморегуляції поведінки, плану�

вання життєвих цілей і підтримання активності

в їх досягненні [8, с. 216–217].

Є. В. Снєдков (професор кафедри психіатрії

і наркології СПбДМА) зазначає, що важливу час�

тину психічного здоров’я особистості становить

соціальна поведінка, продуктивність праці,

міжособистісні відносини, світогляд, особистісні

цінності, творчість, еволюція особистості, мож�

ливість реалізації її духовного й інтелектуально�

го потенціалу. Особливого значення серед кри�

теріїв психічного здоров’я надається ступеню її

інтегрованості, гармонічності й урівноваженос�

ті, а також таким складовим її спрямованості, як

духовність (доброта, справедливість), орієнтація

на саморозвиток, збагачення власної особистості. 

Таким чином, більшість психологічних кон�

цепцій психічного здоров’я розглядають психіч�

но здорову особистість, як таку, що здатна ефек�

тивно і швидко інтегруватись і адаптуватись до

соціальних процесів і діяльності. Для психічно

здорової особистості викладача�початківця ВНЗ

властиві базові адаптивні якості, що сприяють

пристосуванню останнього як до умов профе�

сійного середовища, так і для входження в інші

сфери суспільної життєдіяльності. 

Висновки. Аналіз психолого�педагогічної літе�

ратури дає підстави стверджувати, що психічне

здоров’я викладача ВНЗ — сукупність про�

фесійних установок, якостей і функціональних

психолого�педагогічних здібностей, які нада�

ють змогу індивіду адаптуватись до професійно�

го середовища і успішно функціонувати в межах

останнього. Під професійною адаптацією викла�

дача�початківця ми розуміємо процес, засобами

якого викладач�початківець, з одного боку, за�

довольняє свої потреби і очікування, що висува�

ються до педагогічної професії і умов її реаліза�

ції, і, з другого боку, відповідає тим вимогам, які

до нього ставлять структура і зміст професійно�

педагогічної діяльності, умови її реалізації і су�

спільство, під контролем і участю якого перебі�

гає відповідна професійна діяльність. 
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»Отже, ефективність і швидкість перебігу про�

цесу професійної адаптації викладача початків�

ця безпосередньо залежить від психічного здо�

ров’я останнього. Тобто професійну адаптацію

доцільно розглядати як один із суб’єктивних

проявів психопрофесійного здоров’я особистості.

Перспективним залишається напрямок дослі�

дження коригування адаптаційних процесів

викладача�початківця педагогічного ВНЗ з ме�

тою збереження та повноцінного функціону�

вання психічного здоров’я особистості.
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У статті досліджується проблема здоров’я у за!
хідній і вітчизняній психології. Теоретично здійс!
нюється спроба визначити зв’язок психологічного
здоров’я та творчості особистості. Емпірично
встановлено зміни уявлень щодо здоров’я в струк!
турі цінностей креативної особистості.

Ключові слова: творчість, здоров’я, структура

цінностей, креативна особистість.

В статье исследуется проблема здоровья в за!
рубежной и отечественной психологии. Теорети!
чески осуществляется попытка определить связь
психологического здоровья и творчества личнос!
ти. Эмпирически установлены изменения пред!
ставлений о здоровье в структуре ценностей кре!
ативной личности. 

Ключевые слова: творчество, здоровье, струк�

тура ценностей, креативная личность.

In the article the problem of health is investigated in
western and domestic psychology. An attempt to define
connection of psychological health of personality and
its creation is carried out in theory. The changes of pic!
tures are empiric set of health in the structure of values
of creativity personality.

Key words: art work, health, structure of values,

creativity personality.

Постановка проблеми. Проблема здоров’я ук�

раїнської нації та окремої особистості завжди

привертала глибоку увагу вчених, що зумовлено

не тільки науковими інтересами, а й серйозними

соціальними проблемами, пов’язаними зі знач�

ними перетвореннями у сучасному суспільстві [1].

У зарубіжній і вітчизняній літературі підкрес�

люється необхідність розглядати здоров’я як ка�

тегорію не лише медичну, а й соціально�психо�

логічну і філософську. Поширеною тенденцію

останніх років є зміна акценту з домінуючого

пріоритету соматичного та фізичного аспекту

здоров’я на пріоритет соціально�психічного

й психологічного аспектів здоров’я. Зокрема,

в розвитку концептуальних підходів наголос ро�

биться не стільки на психічній хворобі, скільки на

формуванні та функціонуванні здорової психіки

людини. У колі інтересів дослідників постають

питання психічного і психологічного здоров’я

(Б. С. Братусь, І. В. Дубровіна, Н. М. Колотій,

Б. С. Мар’єнко, В. О. Моляко, М. І. Мушкевич,

Г. С. Нікіфоров, та ін.), тілесного та енергетично�

го потенціалу (О. С. Васильева, В. В. Ніколає�

ва, В. В. Клименко, В. Н. Нікітін, А. Ю. Рожде�

ственський, Т. М. Титаренко, Ф. Р. Филатов та

ін.), професійної діяльності та психологічного

забезпечення професійного здоров’я (В. М. Бє�

лов, Є. О. Климов, Г. В. Ложкін, В. О. Моляко,

Е. Л. Носенко та ін.).

Мета дослідження полягала у спробі визначи�

ти зв’язок психологічного здоров’я й творчості

особистості та дослідити зміну уявлень щодо

здоров’я в структурі цінностей креативної осо�

бистості.

Як було вже зазначено, в науковій літературі

проблема здоров’я тривалий час розглядалася по�

рівняно з певним відхиленням від норми, тобто

з позиції психіатрії. Зокрема, Б. С. Братусь зо�

середжується на понятті «психічне здоров’я»

і трактує його із застосуванням дихотомії «нор�

ма�патологія». Причому норму він визначає як

«...щось середнє, стійке, котре не виділяється із

загальної маси…» або «…найбільш пристосова�

ного, адаптованого до навколишнього середо�

вища індивіда…» [2].

ВООЗ запропонувала визначати поняття «здо�

ров’я» не лише як відсутність хвороб і фізичних

дефектів, а й як стан повного фізичного та духов�

ного благополуччя [3]. Важливим також є визна�
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чення складових здоров’я особистості — фізич�

ної, душевної та соціальної. 

У психологічному словнику поняття психіч�

ного здоров’я трактується як «стан душевного

благополуччя, котрий характеризується відсутніс�

тю хворобливих психічних проявів і забезпечує

адекватну умовам дійсності регуляцію поведінки

та діяльності людини» [4]. А саме поняття пев�

ним чином відображає суспільні та групові нор�

ми, основні цінності, оскільки вони регламен�

тують життєдіяльність особистості.

У сучасних наукових доробках результати ок�

ремих досліджень поняття психічного здоров’я

можна зустріти в проблематиці соціальної, ме�

дичної психології та психології особистості. Сьо�

годні можемо спостерігати й таку тенденцію: про�

блеми, які гостро постають перед психологами

й стосуються переоцінки життєвих цінностей

і орієнтирів особистості, її моральних установок,

духовного розвитку, сприяють розробленню по�

няття «психологічного здоров’я». 

Зокрема, В. А. Ліщук ототожнює психологічне

здоров’я із духовним, розглядає його як найбільш

адекватну міру індивідуального та суспільного

добробуту, що пов’язано з орієнтуванням в ін�

формаційних потоках та моральністю [5].

І. В. Дубровіна зазначає, що поняття психіч�

ного здоров’я н6алежить до окремих психічних

процесів, тоді як психологічне здоров’я харак�

теризує особистість загалом, перебуває в тісному

зв’язку з вищими проявами людського духу (твор�

чістю, саморозвитком, самоактуалізацією) [6].

Н. Ю. Хрящева вважає здатність до творчості

(як процесу, що приводить до творення нового)

однією з найважливіших умов для успішного са�

мовираження, багатосторонньої самореалізації

й адаптації особистості в сучасному світі, що

засвідчує рівень її психологічного здоров’я [7]. 

На думку представників гуманістичної психо�

логії, розвиток творчого потенціалу й самореалі�

зація особистості є важливою умовою оздоров�

лення суспільства, оскільки передбачає єднання

людини з соціумом, а також зумовлює її творчу

адаптацію, що є необхідним для повноцінного

життя у світі з бурхливими змінами. Креатив�

ність у межах самоактуалізації є природною тен�

денцією до особистісного балансу, психічного

та психологічного здоров’я й саморозвитку.

А. Маслоу запропонував концепцію існування

в людської істоти тенденції до руху вперед або

потреби до розвитку у напрямку того, що нази�

вається самоактуалізацією чи психологічним

здоров’ям. Тобто психологічне здоров’я — сила,

яка призводить до єдності особистості, повної

індивідуальності й самобутності, реалізації всіх

найвищих й найнижчих потреб людської осо�

бистості, її творчого потенціалу тощо. Науковець

вважає за доцільне замінити поняття психологіч�

ного здоров’я більш універсальним, з його погля�

ду, поняттям «людяності», оскільки воно може бу�

ти представлено як явище, що піддається кількіс�

ному аналізу. Автор розглядає дане поняття як

певний реєстр якостей, до числа яких можна від�

нести здатність до абстрагування, вміння вислов�

лювати свої думки, здатність кохати, мати певні

цінності, вміти переступати через своє «я» [8].

Ф. Перлс визначав психологічне здоров’я як

зрілість. Задля досягнення зрілості індивід по�

винен подолати своє прагнення отримувати

підтримку з оточуючого світу та знайти нові

джерела підтримки в самому собі. Стан рівнова�

ги є головною умовою саморегуляції й опори на

себе, який досягається завдяки усвідомленню

особистістю ієрархії потреб, і є основним шля�

хом до зрілості — до її психологічного здоров’я.

Науковець розглядав психологічно здорову лю�

дину як таку істоту, що саморегулюється, володіє

здатністю досягати оптимальної рівноваги все�

редині себе і між собою й середовищем [8].

Отже, креативність, потреба творчої само�

реалізації, самоактуалізації особистості розгля�

дається науковцями як необхідна умова психо�

логічного здоров’я. Теоретичні та емпіричні

напрацювання у даній галузі психології засвід�

чують надзвичайну складність у дослідженні

проблематики психологічного здоров’я особис�

тості і підкреслюють необхідність його подаль�

шого вивчення. 

Методика та організація дослідження. Віковий

діапазон вибірки в період лонгітюдного дослі�

дження становив межі від 17 до 21 років. Загалом

у дослідженні взяли участь 73 студенти Інститу�

ту мистецтв Волинського національного універ�

ситету імені Лесі Українки. Вивчаючи динаміку

уявлень щодо здоров’я в структурі цінностей

креативної особистості, ми враховували перебу�

вання діагностованих на конкретному етапі на�

вчальної діяльності, тобто курс навчання, від яко�

го залежав зміст навчальної діяльності, рівень

сформованих навичок, вирішення протиріч між

вимогами навчальної діяльності у студентській

групі та можливостями і здібностями особистості.

Емпірична частина дослідження реалізовува�

лась у кілька етапів. На першому етапі завдяки

невербальному тесту творчого мислення П. Тор�

ренса було встановлено рівень креативності сту�

дентів (показниками креативності є гнучкість,

оригінальність, продуктивність, розробленість

проблеми, загальна креативність) [9].

Під час другого етапу, за допомогою методи�

ки діагностики реальної структури ціннісних

орієнтацій особистості (С. С. Бубнова), впродовж

навчання було визначено ступінь прояву таких

цінностей, як приємне проведення часу (відпо�

чинок), високий матеріальний комфорт, пошук

і насолода прекрасним (потреба у творчості),
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допомога та милосердя до інших людей, кохання,

пізнання нового в світі (природі чи людині), висо�

кий соціальний статус та управління людьми, по�

вага та визнання людей і вплив на них, соціальна

активність заради досягнення позитивних змін

у суспільстві, спілкування та здоров’я. За ре�

зультатами обробки даних було побудовано гра�

фічний профіль, що відображає динаміку проя�

ву кожної цінності [10]. 

Результати дослідження. Згідно з результатами

тесту П. Торренса було виокремлено студентів

з високим рівнем креативності. Відсоткове пред�

ставлення розподілу креативних студентів в пері�

од навчання (за чотири роки) зображено на рис. 1.

Отже, згідно даним рис. 1, на першому курсі

частка креативних студентів становила 55%, на

другому — 62%, на третьому — 73%, на четвер�

тому — 75%. 

Відсоткове представлення розподілу ціннос�

тей в креативних студентів протягом навчання

зображено на рис. 2.

Як зображено на рис. 2, в креативних студентів

І курсу головними є такі цінності: для 88% сту�

дентів — насолода від прекрасного (Хсер = 4,58),

85% — повага інших (Хсер = 4,35), 67% — відпочи�

нок (Хсер = 4,23), 77% — допомога та милосердя до

інших (Хсер = 4,18), 70% — пізнання (Хсер = 4,08).

Незначними для них виявилися такі цінності:

для 78% діагностованих — матеріальний статок

(Хсер = 2,63), 64% — соціальна активність (Хсер =

= 2,95), 95% — здоров’я (Хсер = 3,1) та 97% —

спілкування (Хсер = 3,15).
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Рис. 1 — Відсоткове представлення
креативних студентів упродовж
навчання

Рис. 2 — Відсоткове представлення розподілу цінностей студентів з високим рівнем креативності впродовж навчання
за шкалами методики С. С. Бубнова: відпочинок, матеріальний комфорт, насолода від прекрасного, допомога іншим,
кохання, пізнання, соціальний статус, повага, соціальна активність, спілкування, здоров’я
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Ієрархія цінностей креативних студентів

ІІ курсу має такі особливості: 

— домінують такі цінності: для 98% осіб —

насолода від прекрасного (Хсер = 5) й любов (Хсер =

= 4,87), для 87% — допомога та милосердя до

інших (Хсер = 4,73), для 93% — повага інших, для

80% студентів — відпочинок (Хсер = 4,66); 

— несуттєвими є: для 87% респондентів — ма�

теріальний статок (Хсер = 2,27), 73% — соціальний

статус (Хсер = 2,67), 67% — соціальна активність

(Хсер = 2,73), для 80% осіб — спілкування (Хсер =

= 2,8), для 62% респондентів — здоров’я (Хсер =

= 3,3).

Ієрархія цінностей в креативних студентів

III курсу така:

— переважають цінності: насолода від прек�

расного (Хсер = 5,17) для 98% респондентів, по�

вага інших (Хсер = 5,15) для 81% осіб, допомога та

милосердя до інших (Хсер = 4,28) — 75% осіб, пі�

знання (Хсер = 3,74) — 62% студентів, відпочинок

(Хсер=3,03) для 53% осіб, здоров’я (Хсер=3,7)— 45%.

Несуттєвими для них є матеріальний статок

(Хсер =  2,87) для 32% осіб, спілкування (32%) та

соціальний статус (Хсер = 2,94) (70% осіб).

Серед креативних студентів IV курсу доміну�

ють такі цінності: для 89% респондентів — повага

інших людей (Хсер = 5,10), для 85% осіб — насоло�

да від прекрасного (Хсер = 4,90), для 69% — пізнан�

ня (Хсер = 4,65), для 82% — здоров’я (Хсер = 4,05),

для 67% — допомога та милосердя до інших (Хсер =

= 4,15), для 63% — відпочинок (Хсер = 3,54).

Несуттєвими є: для 65% респондентів —

спілкування (Хсер = 3,036), 64% — соціальна ак�

тивність (Хсер = 2,96), 58% — соціальний статус

(Хсер = 3,32) й матеріальний статок (Хсер = 3,21).

Отже, результати проведеного емпіричного до�

слідження дають змогу визначити впродовж на�

вчання в креативних студентів позитивну дина�

міку цінностей: здоров’я, відпочинок, пізнання

та спілкування. Натомість протягом навчальної

діяльності знижується значення цінностей:

відпочинок, допомога іншим і кохання. 

Зафіксовано також і значні зміни упродовж

навчальної діяльності в структурі цінностей

креативних студентів, а саме:

— зростання значення цінності «повага з бо�

ку інших людей» (F = 5,58 при α > 0,001),

цінності «здоров’я» (F = 6,79 при α > 0,001) та

цінності «пізнання» (F = 3,48 при α = 0,05);

— спостерігаємо коливання (різке зростання

на ІІ курсі та зниження до IV) цінності «насоло�

да прекрасним» (F = 3,32 при α = 0,05) і кохання

(F = 3,56 при α = 0,05). 

За рештою цінностей, залежно від року на�

вчання діагностованих, не виявлено статистично

значущих відмінностей.

Висновки. Прояви здоров’я або нездоров’я

особистості пов’язані не лише з нормальним

функціонуванням організму, а й зумовлені її

психосоціальним благополуччям, ефективною

соціально�психологічною адаптацією, творчою

реалізацією людини в оточуючому світі, саме

тому необхідно розглядати поняття «здоров’я»

у контексті загальнопсихологічних питань. 

Поняття психологічного здоров’я є комплекс�

ним, оскільки включає здатність до самоактуалі�

зації, життєтворчості, креативність, наявність сен�

су життя, позитивний вплив на оточуючих тощо.

Проведене емпіричне дослідження свідчить

про зростання значення цінності здоров’я для

креативних студентів упродовж навчальної

діяльності. 

Розпочате дослідження в контексті проблема�

тики психологічного здоров’я має перспективу

свого продовження, зокрема у вивченні цінніс�

но�смислової сфери креативної особистості

з урахуванням її індивідуально�типологічних

особливостей, гендерного й вікового аспектів. 
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Представлено проективний підхід до розробки
інноваційних виховних технологій особистісно!
орієнтованого формування у студентів культури
здоров’я. Обґрунтовано доцільність організації
навчально!виховного процесу на підставі фактор!
ного аналізу ціннісних орієнтацій студентів до
здорового способу життя.

Ключові слова: управління, аналіз, фактори,

технологія, виховання, здоров’я, компоненти,

студенти, вищі навчальні заклади.

Представлен проективный подход к разработке
инновационных воспитательных технологий лич!
ностно!ориентированного формирования у сту!
дентов культуры здоровья. Обоснована целесооб!
разность организации учебно!воспитательного
процесса на основе факторного анализа ценностных
ориентаций студентов к здоровому образу жизни.

Ключевые слова: управление, анализ, факто�

ры, технология, воспитание, здоровье, компо�

ненты, студенты, высшие учебные заведения.

There has been presented the designed approach
aimed to develop the innovative educational technolo!
gies for personal!orientated formation of health culture
in students. We have grounded the reasonability of
educational process organization on the basis of factor
analysis of values orientation of students for healthy
way of life. 

Key words: management, analysis, factors, tech�

nology, education, health, components, students,

high educational institutions.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими чи практични;
ми завданнями. Невід’ємним елементом систе�

ми освіти і виховання учнівської молоді та сту�

дентів України є розвиток фізичної культури

особистості. Повноцінний психомоторний і ду�

ховно�соматичний розвиток особистості, сфор�

мованість психічного, соматичного і духовного

здоров’я, особистісно�орієнтоване формування

культури здоров’я, гармонія тіла і духу людини

з природою є основою змісту фізичної доскона�

лості людини.

Концепція національного виховання учнівсь�

кої молоді та студентів визначає фізичне вдос�

коналення особистості як пріоритетну соціаль�

но�педагогічну мету України, що органічно

пов’язана з її духовним розвитком, формуванням

ціннісних орієнтацій, здатності до ефективної

фахової та соціальної самореалізації [1]. При цьо�

му наголошується на тому, що в молоді повинно

бути сформовано особистісно�ціннісне й активне

ставлення до розвитку психічного, соматичного

та духовного здоров’я, формування культури

здоров’я як суспільно�соціальної й духовно�со�

матичної цінності [2].

В умовах сьогодення держава намагається при�

діляти дедалі більшу увагу розвитку, модерніза�

ції, реформуванню фізичного виховання нації.

Свідченням суспільно�соціальної активності

держави у цьому аспекті є укази Президента Ук�

раїни, які визначають і регламентують заходи

ефективного впровадження духовних цінностей

фізичної культури у середовище учнівської мо�

лоді та студентів, основу яких повинно складати

особистісно орієнтоване формування здорового

способу життя як усвідомленої культури і сві�

тогляду особистості [3; 4].

Перспективи розв’язання цієї актуальної

соціально�педагогічної проблеми перебувають

у гносеологічній площині її зв’язку із важливи�

ми практичними завданнями, що випливають зі

змісту нової парадигми освіти та виховання. Вона

розглядається в аспекті вихідної концептуальної

схеми якісного вирішення педагогічних проб�

лем та ґрунтується на орієнтації освітньо�вихов�

ної практики на особистість студента, визнання

його рівноправним суб’єктом навчально�вихов�

ної взаємодії, на домінуючу діалогово�комуніка�

тивну форму організації духовного, фізичного

та фахового розвитку. Згідно з новою парадиг�

мою освіти і виховання, дидактичні принципи

розглядають у контексті комплементарного

взаємозв’язку їх теоретико�методологічних по�

ложень із принципами гуманізації, демократи�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

312

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ЯК ДУХОВНО�ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧИННИК 
ОСОБИСТІСНО�ОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ 

КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я

Андрій Федоров, старший викладач кафедри фізичного виховання Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган�Барановського

УДК 316.752 : [371.71 + 796]



зації, культурологічності, діалогізації, духовнос�

ті, розвивального характеру навчання та вихо�

вання. Реалізація такого підходу в межах нової

парадигми освіти і виховання є теоретико�мето�

дологічною й організаційно�педагогічною ос�

новою визначення особистісно орієнтованої

доктрини освіти, виховання, фахової підготов�

ки, формування культури здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор. Аналіз експериментальних до�

сліджень і наукових публікацій дає підстави вста�

новити, що цілеспрямований розвиток у суб’єктів

освітньо�виховної діяльності загальнолюдських

і фахово�актуальних ціннісних орієнтацій, мо�

рально�духовних якостей, усвідомленої ціннос�

ті здоров’я особистості як визначальної умови її

соціальної самореалізації є підґрунтям оптималь�

ного особистісно�орієнтованого формування

творчого, конкурентоспроможного, активного,

гуманістичне спрямованого, громадянськи дос�

коналого фахівця.

У викладеному контексті, за твердженням

І. Беха, «…суттєву роль у процесі формування

професіоналізму відіграє ціннісно�смислова

сфера людини. Це пояснюється тим, що про�

фесійна діяльність належить до числа основних

засобів побудови власного життєвого шляху. Та

побудова такого шляху буде успішною тільки

тоді, коли професійна діяльність (підготовка до

неї) набуває особистісного відтінку, тобто здатна

відображати і втілювати через себе особистість»

[5, с. 264] в аспектах її ставлення до рівня фахо�

вої підготовленості, духовних цінностей фізич�

ної культури, здорового способу життя, само�

освіти, самовиховання.

Виділення невирішених частин загальної проб;
леми, котрим присвячується означена стаття.
Системний аналіз теоретичних, методологічних,

організаційно�педагогічних аспектів фахової,

духовної і фізичної культури студентів дає

можливість виявити низку суттєвих протиріч,

вирішення яких сприятиме розв’язанню науко�

вих і практичних завдань удосконалення проце�

су професійної підготовки фахівця в цій ланці

національної системи освіти, а саме:

— між соціально�педагогічним запитом су�

спільства й освітньої галузі на розробку особис�

тісно�орієнтованих педагогічних систем і ще

недостатньою розробленістю теоретико�мето�

дологічних основ виховання у студентів культу�

ри здоров’я як визначальної особистісно�соціаль�

ної умови їх успішної фахової підготовки;

— між об’єктивним значенням культури здо�

ров’я студентів як комплементарного чинника

ефективної фахової підготовки і недостатнім її

усвідомленням у практиці діяльності вищих

навчальних закладів (ВНЗ);

— між запитом освітньої галузі на розробку

інтерактивних педагогічних технологій, іннова�

ційних дидактичних систем відкритого типу,

створення інноваційного навчально�виховного,

фізкультурно�оздоровчого, духовно�культуро�

логічного середовищ ВНЗ і недостатньою

розробленістю теоретико�методологічних й ор�

ганізаційно�педагогічних основ проективної

розробки навчальних, виховних, фізкультурно�

оздоровчих технологій особистісно орієнтова�

ного формування культури здоров’я студентів;

— між суспільним запитом на підготовку

фахівців (відповідно до компетентісної моделі

професійних спеціалістів) з високим рівнем

конкурентоспроможності, культури здоров’я,

духовності, громадянства і відповідністю кон�

цептуальної моделі формування у студентів здо�

ров’язберігаючої компетентності як провідної

духовно�соматичної та суспільно�соціальної

умови самореалізації майбутнього фахівця, гро�

мадянина;

— між сучасними освітньо�виховними тенден�

ціями у міжнародному педагогічному просторі

щодо здійснення інноваційних підходів до техно�

логізації виховних, навчальних, фізкультурно�

оздоровчих процесів і наявністю сталих ситуацій

нерозвиненої матеріальної бази, недостатнього

фінансування, застарілих організаційно�педа�

гогічних форм діяльності кафедр фізичного ви�

ховання, відсутності педагогічних технологій

формування у студентів внутрішньої єдності

цінності здоров’я з морально�духовними якос�

тями особистості.

Отже, з огляду на виявлені суперечності й на�

уково�практичні потреби в їх розв’язанні, а також

з урахуванням стану обґрунтованості цієї соціаль�

но�виховної проблеми видається досить аргумен�

тованою потреба в її подальшому розробленні.

Формулювання цілей статті (постановка завдан;
ня). Мета дослідження полягає у факторному ви�

значенні основних структурно�функціональних

компонентів, а також валідності атрибутів інтер�

активних виховних технологій, що зумовлюють

їх ефективність у процесі особистісно орієнто�

ваного формування у студентів когнітивних, ак�

сіологічних, праксіологічних, мотиваційно�по�

требнісних складових здорового способу життя.

Відповідно до мети дослідження у статті пос�

тавлені й розв’язувалися такі завдання:

— визначення найбільш суттєвих особистіс�

них факторів, розвиток яких забезпечує ефек�

тивність здоров’ярозвиваюльної технології;

— експериментальна перевірка ефективності

результатів факторного аналізу ціннісних орі�

єнтацій студентів до здорового способу життя

у процесі розроблення виховних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових
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результатів. На основі системного дослідження

нами була розроблена проективна модель ін�

терактивних виховних технологій (як гносеоло�

гічний замісник організаційно�педагогічних

умов) особистісно�орієнтованого формування

у студентів цінності здоров’я.

Структура моделі включає когнітивні, аксіо�

логічні, праксіологічні, духовні, мотиваційно�по�

требнісні блоки (компоненти), що за аргумен�

тованим твердженням В. Григоренка [6, с. 117],

«…виконують функцію духовно�соматичного

локусу, в якому концентруються ціннісні орі�

єнтації суб’єкта формування культури здоров’я

людини», а саме:

— усвідомлення особистісно�соціальної цін�

ності психосоматичного здоров’я;

— здоровий спосіб життя і фізична культура

особистості;

— здоров’язберігаюче цілеутворення і здо�

ров’ярозвивальна рефлексія;

— мотиви, інтереси, потреба розвитку стану

здоров’я;

— самоорганізованість, самоактуалізація, са�

мореалізація, самооцінка, самоконтроль, само�

виховання, самоосвіта у формуванні здорового

способу життя;

— особистісна відповідальність за стан свого

психосоматичного здоров’я, психомоторного

розвитку;

— працьовитість і наполегливість у досягненні

цілей формування культури здоров’я особистос�

ті як категорії її світогляду, духовно�соціальної

цінності.

Викладені сутнісні й ціннісні ознаки проек�

тивної моделі свідчать, що педагогічні технології

забезпечують діяльність студентів як рефлексив�

ний процес, структурований під впливом чуттє�

вих, абстрактних, перцептивно�духовних образів,

які під стимулюванням спонукань й інтеріори�

зації трансформуються в особистісно�суспільні

цінності культури здоров’я людини. Є мож�

ливість стверджувати, що в них сконцентровані

інноваційні ідеї, наукові досягнення, дидактичні

механізми діалогово�комунікативної організації

(самоорганізації) й управління суб’єктами нав�

чально�виховного процесу в аспекті гарантова�

ного досягнення запланованого педагогічного

результату.

Для визначення ефективності основних струк�

турно�функціональних компонентів, а також

валідності атрибутів інтерактивних виховних

технологій, обґрунтування практичної цінності

організаційно�педагогічного алгоритму розроб�

лення умов їх інноваційного функціонування

в освітньо�виховному середовищі ВНЗ нами бу�

ло проведено дослідження факторної структури

здорового способу життя, культури здоров’я

студентів.

Дані факторного аналізу були отримані за ре�

зультатами програмно�комп’ютерних обчислень

компонентів фахової підготовленості особис�

тості (за методикою А. Меєрсона) і передбачали

наступні дослідницькі процедури. По�перше, із

значної кількості складових здорового способу

життя людини були виокремленні 42 компонен�

ти, з яких (шляхом комп’ютерного опрацюван�

ня) визначено 29 найбільш суттєвих. По�друге,

визначено 8 чинників реалізації здоров’я в умовах

інтерактивного освітньо�виховного середовища

ВНЗ із найбільшим вкладом у загальну дисперсію:

— (f�1) — ціннісні орієнтації до здорового спо�

собу життя, індивідуальної концепції здоров’я,

культури здоров’я як структурних компонентів

соціокультурної ситуації у ВНЗ, суспільстві;

— (f�2) — цінність резерву здоров’я як фактора

ефективності інтегрованого освітньо�виховного

середовища ВНЗ;

— (f�3) — цінність умотивованості до само�

оцінки, когнітивної мотивації, мотиваційної

інтерпретації, мотивації досягнень, фахових

потреб;

— (f�4) — цінність самовираження та самос�

тійної діяльності;

— (f�5) — цінність самоосвіти і фахової ком�

петентності;

— (f�6) — ціннісне загальнолюдське і фахове

ставлення до здорового способу життя як духов�

но�соматичної основи індивідуальної «Я�кон�

цепції» здоров’я, культури здоров’я;

— (f�7) — цінність рефлексії, індивідуальної

«Я�концепції» здоров’я;

— (f�8) — цінність духовно�пізнавального роз�

витку й образно�концептуального мислення

в умовах формування здатності до каузального

типу атрибутування результатів особистісно

орієнтованого виховання здорового способу

життя, індивідуальної «Я�концепції» здоров’я,

культури здоров’я особистості.

Аналіз отриманих результатів дослідження

свідчить, що найбільш значущим виявився фак�

тор, який інтегрує такі компоненти: рівень роз�

витку ціннісних орієнтацій, самовиховання (8);

стан психосоматичного здоров’я (1); самостійну

фізкультурно�оздоровчу діяльність (18); рівень

духовного розвитку (10). При цьому найбільший

вклад у характеристиці першого фактора отри�

мав компонент за номером 8, який інтегрував

перераховані компоненти на рівні 26% вкладу

в загальну дисперсію. Інші компоненти інтегру�

вались у групи із вкладом у загальну дисперсію

відповідно 18, 16, 13, 9, 7, 6 і 5% (табл. 1).

Отже, були встановлені найбільш значущі фак�

тори та їх складові (f�1, f�2, f�3, f�4, f�5, f�6, f�7, f�8)

у плануванні, організації й проективному розроб�

ленні інтерактивних виховних технологій, а також

організаційно�педагогічних умов реалізації осо�
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бистісно�орієнтованого виховання у студентів

здорового способу життя.

Факторний аналіз ціннісних орієнтацій сту�

дентів до здорового способу життя надав нам

змогу розробити організаційно�педагогічний

алгоритм структурування інтерактивних педаго�

гічних технологій та дидактичних умов їх опти�

мального функціонування в освітньо�виховному,

фізкультурно�оздоровчому, духовно�культуро�

логічному середовищі ВНЗ.

Здійснюючи розв’язання наступного завдання

дослідження, ми спиралися на фундаментальні

наукові праці відомих учених (І. Бех, В. Гора�

щук, В. Григоренко, В. Пристинський, Г. Шев�

ченко, І. Якиманська), які аргументовано дове�

ли, що алгоритмізація педагогічних процесів

є одним з найефективніших науково�практичних

шляхів прогнозування й гарантованого досяг�

нення освітньо�виховних, оздоровчих, духовно�

культурологічних результатів [5; 6; 7; 8; 9; 10].

У контексті дослідження під поняттям «алго�

ритм» ми розглядали систему методичних, техно�

логічних приписів, які регламентують послі�

довність проективних процедур, адекватність
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»Таблиця 1— Значимі факторні величини структурних компонентів здорового способу життя студентів вищих нав;

чальних закладів

Примітки: 1. Нулі та коми у показниках опущені.

2. f!1 — ціннісні орієнтації; f!2 — резерв здоров’я; f�3 — мотиваційно�потребнісні цінності; f�4 — самовихо�

вання; f!5 — самоосвіта; f�6 — фахово�ціннісне ставлення до здоров’я; f�7 –рефлексія; f�8 — образно�кон�

цептуальне мислення.

3. СО — самооцінка, ЕО — експертна оцінка.

№
з/п

Структурні компоненти (ціннісні орієнтації) здорового
способу життя, індивідуальної концепції здоров’я, 

культури здоров’я особистості

Спільність
показ;
ників

Факторні навантаження

f;1 f;2 f;3 f;4 f;5 f;6 f;7 f;8

1 Стан психосоматичного здоров’я, резерв здоров’я 769 880

2 Рівень морально�вольових якостей (ЕО) 695 543

3 Рівень самоорганізованості, працьовитості (ЕО) 583 520

4 Рівень самооцінки, самоконтролю (ЕО) 679 753

5 Рівень самоактуалізації, пізнавальної активності (ЕО) 586 687

6 Мотивація до культури здоров’я (СО) 648 876

7 Рівень психомоторної працездатності 562 761

8 Рівень самовиховання ціннісних орієнтацій (ЕО) 678 839

9 Рівень естетичного розвитку (ЕО) 619 556

10 Рівень самоосвіти (ЕО) 662 750

11 Рівень фахової компетентності 543 487

12 Рівень образно�концептуального мислення (ЕО) 487 522 439

13 Когнітивний компонент (ЕО) 570

14 Аксіологічний компонент (ЕО) 729 548

15 Праксіологічний компонент (ЕО) 846 699

16 Духовний компонент (ЕО) 578 671

17 Комунікативно�афективний компонент (ЕО) 495 498

18 Відсутність шкідливих звичок (СО) 503 630

19 Усвідомлення фахової цінності здоров’я (ЕО) 778 795

20 Фізична культура, спорт (СО) 823 872

21 Рефлексія, пізнавально�емоційна�активність (ЕО) 627 661

22 Наявність соціокультурної ситуації ціннісного ставлен�

ня до здоров’я 
428 549

23 Здоров’я як чинник безпеки життєдіяльності (СО) 851 736

24 Рівень інтелектуальної працездатності 349 366

25 Рівень самореалізації (ЕО) 405 381

26 Усвідомлення здоров’я як світоглядної категорії (ЕО) 556 762

27 Національні традиції, обряди 429 361

28 Здоров’я як показник рівня цивілізаційного розвитку

суспільства
650 689 330

29 Здоровий спосіб життя (СО) 727 825

Вклад у загальну дисперсію, % 100 26 18 16 13 9 7 6 5

Сума факторних навантажень 19668 4285 3797 2848 2254 1959 1560 1514 1451



атрибутів, інноваційну структурованість підсис�

тем, блоків педагогічної системи. Регламентація

проективної діяльності здійснювалася на заса�

дах організаційно�педагогічних правил, що ло�

калізовані у системі спеціальних принципів

проективного розроблення інтерактивних педа�

гогічних технологій особистісно орієнтованого

формування у студентів культури здоров’я.

Отже, видається можливим структурування

організаційно�педагогічного алгоритму розроб�

лення виховних технологій на підставі резуль�

татів факторного аналізу, що виконували прог�

ностичну функцію у таких аспектах:

— визначення мети і завдань розроблення та

практичного використання інтерактивних пе�

дагогічних технологій особистісно орієнтовано�

го формування у студентів культури здоров’я,

факторів, що детермінують гарантоване досяг�

нення запланованих виховних результатів;

— визначення організаційно�педагогічних

підходів до коригування, розвитку й удоскона�

лення стану психічного, соматичного, духовно�

го здоров’я студентів, формування індивідуаль�

ної концепції здоров’я, культури здоров’я як

особистісно�суспільної цінності;

— регламентація діяльності студентів і педа�

гогів з урахуванням динаміки їхніх ціннісних

орієнтацій, мотивів, інтересів, потреб щодо роз�

витку та збереження психосоматичного здоров’я,

реалізації здорового способу життя, формування

культури здоров’я у ціннісному її вимірі;

— розроблення інноваційного педагогічного

інструментарію реалізації «суб’єкт�суб’єктної»

взаємодії у процесі формування індивідуальної

концепції здоров’я як особистісно�ціннісної

основи культури здоров’я;

— структурування оптимальної підсистеми

управління інтерактивної педагогічної техно�

логії виховання культури здоров’я, що включає

планування, організацію, регулювання, оціню�

вання, коригування, стимулювання її впливу на

суб’єктів як компоненту постійно діючого пси�

хомоторного, психосоматичного, інтелектуаль�

ного, духовного, мотиваційно�потребнісного

зворотного зв’язку.

У стилістичному аспекті організаційно�педа�

гогічний алгоритм розроблення інтерактивних

педагогічних технологій являє собою «педаго�

гічну специфікацію», що обґрунтована В. Гри�

горенком [6] як форма уніфікованого підходу до

алгоритмізації освітньо�виховних, фізкультур�

но�оздоровчих, духовно�культурологічних, ко�

рекційно�реабілітаційних процесів.

Отже, слід зазначити, що алгоритм структуро�

вано нами з урахуванням гносеологічних законо�

мірностей розбудови інноваційних педагогічних

систем відкритого типу, які визначають наявність

їх атрибутів, механізмів «суб’єкт�суб’єктних»

взаємодій учасників освітньо�виховного процесу,

інноваційного педагогічного інструментарію,

системи управління процесом гарантованого

досягнення запланованого виховного впливу.

Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших досліджень у цьому напрямку. Таким

чином, установлені закономірності структуру�

вання інтерактивних здоров’ярозвивальних ви�

ховних технологій дають підставу стверджувати,

що факторний аналіз та ранжирування духовних

цінностей фізичної культури як чинників, що

впливають на ефективність виховання у студентів

здорового способу життя, забезпечують об’єк�

тивне визначення мети (системоутворюючий

чинник), а також організаційно�педагогічних

умов (соціально�педагогічні конструктогени

ефективності впливу виховних технологій) у за�

безпеченні нового вирішення означеної проб�

леми на рівні гносеологічної розробки:

— проективної моделі й організаційно�педа�

гогічного алгоритму розбудови інтерактивних

виховних технологій формування культури здо�

ров’я людини;

— концептуальної моделі та принципів її ін�

теграції в освітньо�виховне, фізкультурно�оздо�

ровче, духовно�розвивальне середовище ВНЗ.

Перспективи подальших досліджень у цьому на!
прямку. Одним з актуальних напрямів реалізації

нової парадигми освіти та виховання є викорис�

тання духовного потенціалу фізичної культури

як основи формування здорового способу жит�

тя людини. У зв’язку з цим убачається перспек�

тивним проведення педагогічної діагностики

параметрів духовно�соматичних ціннісних орі�

єнтацій студентів ВНЗ, експериментальні дані

якої є інформаційно�дієвою основою виявлен�

ня, обґрунтування, прогнозування соціально�

педагогічних напрямів ефективного вирішення

означеної актуальної проблеми.
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У статті розкривається сутність понять
«здоров’я», «здоровий спосіб життя». Автор наво!
дить аналіз ситуації щодо формування здорового
способу життя молоді та обґрунтовує особли!
вості формування здорового способу життя у мо!
лодого покоління.

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб жит�

тя, шкідливі звички.

В статье раскрывается сущность понятий «здо!
ровье», «здоровый образ жизни». Автор осуществ!
ляет анализ ситуации относительно формирования
здорового образа жизни молодежи и обосновывает
особенности формирования здорового образа жиз!
ни у молодого поколения.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ

жизни, вредные привычки.

An article explains the meaning of concepts
«health», «healthy way of life». An author gives the
analysis of situation for formation healthy way of life
among young generation and motivate the peculiarities
of formation healthy way of life among the youth.

Key words: health, healthy way of life, bad habits.

Постановка проблеми. Здоров’я нації — сут�

тєвий показник суспільного та економічного

розвитку держави. Здоров’я дітей — її майбутнє.

Адже близько 75% хвороб у дорослому віці є на�

слідком умов та способу життя в дитинстві та

юності. За словами І. П. Павлова, здоров’я у зрі�

лому віці треба заслужити. Людина могла б жи�

ти значно довше, якби не її недбале поводження

з власним організмом. Потрібні ґрунтовні знан�

ня, велике бажання та сила волі, щоб бути і за�

лишатися здоровим. Проблема здорового спо�

собу життя молоді набула такої актуальності, що

сьогодні ми говоримо про неї, як про глобальну

загрозу всієї нації. Для вирішення її насамперед

слід усвідомити для кожного з нас значущість

самого поняття «здоровий спосіб життя». Посту�

пове усвідомлення на державному рівні значу�

щості профілактики, збереження, підтримки та

відновлення здоров’я нації передбачає знахо�

дження шляхів підвищення у молодого поколін�

ня усвідомлення цінності здоров’я, здорового

способу життя. Пріоритетним завданням системи

освіти є формування в особистості відповідаль�

ного ставлення до власного здоров’я і здоров’я

свого оточення як найвищих суспільних та інди�

відуальних цінностей. На сьогодні, в умовах

розбудови українського суспільства, проблема

стану фізичного, психічного здоров’я підроста�

ючого покоління набуває особливої гостроти,

оскільки сучасна ситуація обтяжується високими

показниками захворюваності молоді, зниженням

якості медичного обслуговування, погіршенням

екологічної ситуації, морально�духовною кри�

зою. Згідно із сучасними дослідженнями, серед

загальної кількості студентства, до моменту на�

буття вищої освіти, здоровими залишаються лише

6%, близько 45–50% випускників мають морфо�

функціональні відхилення, а 40–60% — хроніч�

ні захворювання, третя ж частина випускників

мають обмеження у виборі професії. Від 20 до

80% студентів набувають за роки навчання в уні�

верситеті вади 2–5 систем організму [1, с. 223].

Отже, дослідження проблеми формування

здорового способу життя у молодого покоління

є достатньо важливою актуальною проблемою.

Аналіз джерельної бази. У другій половині

ХІХ — першій половині ХХ ст. розробленням

теоретичних і практичних основ виховання в під�

ростаючого покоління здорового способу життя

займалося багато вчених. Зокрема, в цей час бу�

ли визначені теоретичні основи розглядуваного

процесу: відношення душі і тіла (К. Ушинський,

П. Юркевич, Г. Ващенко); природовідповідність

і гармонійність у тіловихованні (О. Духнович,

В. Сухомлинський, К. Ушинський, Г. Ващенко);

зв’язок оздоровчої роботи з різними напрямами

виховання: фізичним і трудовим (М. Демков),

естетичним (Г. Ващенко), релігійним (П. Юр�

кевич), гігієнічним, родинним (К. Ушинський,

Г. Ващенко, В. Сухомлинський), патріотичним

(І. Боберський, О. Тисовський, Г. Ващенко,

А. Макаренко).

Із зарубіжних вчених проблему здорового

способу життя досліджували Л. Хей, Р. Фішер,

Х. Данеш, Г. Маклауен, Д. Хамбург, К. Гланз,

М. Левіс, Б. Рімер та ін.

Серед сучасних науковців, які займаються

питаннями формування ціннісних орієнтацій

молоді на здоровий спосіб життя, слід відмітити

дослідження Т. Титаренко, О. Яременка, Н. Ні�

кіфорова, І. Беха, Т. Глазько, С. Лапаєнко,

Г. Ващенка, С. Омельченка, Р. Купчинова,

Н. Паніної та інших.
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Мета цієї статті — розглянути особливості

формування здорового способу життя в сучас�

ної молоді, зокрема студентства. 

Основний виклад. Сьогодні проблема загрози

здоров’ю розглядається світовою спільнотою як

одна із загроз планетарного масштабу — антро�

пологічна катастрофа, стверджує український

вчений О. І. Сібіль [2, с. 6]. Сутність цього явища

пов’язана з тим біологічним законом, відповід�

но до якого визначено, що кожен біологічний вид

вимирає, якщо змінюються умови існування, до

яких він був пристосований у процесі еволюції.

На нашій Землі склалося так, що людська діяль�

ність упродовж ХХ століття і на початку ХХІ ст. не

лише не протидіяла формуванню передумов ант�

ропологічної катастрофи, а навпаки — сприяла

їх розвитку. За сучасними уявленнями, здоров’я

розглядється не як суто медична, а як компле�

ксна проблема, складний феномен глобального

значення, тобто здоров’я визначається як філо�

софська, соціальна, економічна, біологічна, ме�

дична категорії, як об’єкт споживання, вкладу

капіталу, індивідуальна і суспільна цінність, яви�

ще системного характеру, динамічне, постійно

взаємодіюче з навколишнім середовищем. Ве�

ликий тлумачний словник сучасної української

мови здоров’я пояснює як стан організму, при

якому функціонують усі його органи. За визна�

ченням Всесвітньої організації охорони здоров’я

(ВООЗ): «здоров’я — це стан повного фізичного,

духовного і соціального благополуччя, а не лише

відсутність хвороб або фізичних вад» [3, с. 9].

Тому здоров’я розглядається не лише як ресурс,

а як мета життя. 

Світова наука передбачає цілісний погляд на

здоров’я як на феномен, що інтегрує принаймні

чотири сфери здоров’я: фізичну, психічну (розу�

мову), соціальну (суспільну) та духовну [4, с. 4;

5, с. 6]. Усі ці складові невід’ємні одна від одної,

тісно взаємопов’язані, діють одночасно, а їх ін�

тегрований вплив визначає стан здоров’я людини. 

1. Фізичне здоров’я — це правильне функ�

ціонування всіх систем організму, позитивне

ставлення до власного здоров’я, прагнення до

фізичної досконалості й загальної фізичної пра�

цездатності, загартованість організму, дотри�

мання раціонального режиму дня, виконання

вимог особистої гігієни, правильне харчування.

2. Психічне здоров’я (психологічний ком�

форт) — відповідність когнітивної діяльності

календарному віку, розвиненість довільних пси�

хічних процесів, наявність саморегуляції, адек�

ватних позитивних емоцій; відсутність акценту�

ацій характеру, шкідливих звичок. 

3. Соціальне здоров’я (соціальне благополуч�

чя) — це передусім сформована громадянська

відповідальність за виконання соціальних ролей

у суспільстві; позитивно спрямована комуніка�

тивність; доброзичливість у ставленні до людей,

здатність до самоактуалізації в колективі, само�

виховання. 

4. Духовне здоров’я (душевне) — пріоритет�

ність загальноосвітніх цінностей; наявність по�

зитивного ідеалу відповідно до національних і

духовних традицій, працелюбність, добро�

чинність, відчуття прекрасного в житті, при�

роді, мистецтві. Духовне здоров’я можна визна�

чити як здатність особистості регулювати своє

життя та свою діяльність згідно з гуманістични�

ми ідеалами, виробленими людством у процесі

історичного розвитку. Саме духовне здоров’я

є визначальним у ставленні людини до себе, до

інших, до суспільства і пріоритетним в ієрархії

аспектів здоров’я. В. О. Сухомлинський нада�

вав великого значення духовному здоров’ю осо�

бистості. У книжці «Як виховати справжню лю�

дину» він наголошував на тому, що «духовне

багатство людини — один з найважливіших по�

казників її всебічного розвитку».

З позицій викладеного, розуміння феномену

здоров’я людини походить від визначення по�

няття «здорового способу життя». Згідно з дани�

ми вчених, здоров’я людини більш ніж на 50%

зумовлено її способом життя, близько 40% —

соціальними і природними умовами, а також

спадкоємністю, і лише 10% залежить від медич�

ного обслуговування [6]. Доцільним буде спи�

нитися на визначенні поняття «здоровий спосіб

життя». Поняття «здоровий спосіб життя» ще

в декларації Алма�Атинської Міжнародної кон�

ференції охорони здоров’я 1978 р. було визначе�

но як «…все в людській діяльності, що стосується

збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє

виконанню людиною всіх своїх людських функ�

цій через діяльність з оздоровлення умов життя —

праці, відпочинку, побуту» [7].

Здоровий спосіб життя містить у собі такі ос�

новні елементи:

— плідну працю;

— раціональний режим праці і відпочинку

(при правильному режимі виробляється чіткий

і необхідний ритм функціонування організму,

який створює оптимальні умови для роботи та

відпочинку і тим самим сприяє зміцненню здо�

ров’я, поліпшенню працездатності та підвищен�

ню продуктивності праці;

— викорінювання шкідливих звичок (тютю�

нопаління, вживання алкоголю, наркотиків), які

є причиною багатьох захворювань, різко скорочу�

ють тривалість життя, знижують працездатність,

згубно позначаються на здоров’ї молодого по�

коління і на здоров’ї майбутніх дітей;

— птимальний руховий режим, який зміц�

нює і розвиває кісткову мускулатуру, серцевий

м’яз, судини, дихальну систему і багато інших

органів, що значно полегшує роботу апарату
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кровообігу та благотворно впливає на нервову

систему;

— раціональне харчування, особливо це сто�

сується студентства, забезпечує правильний ріст

і формування організму, сприяє збереженню

здоров’я, високій працездатності і продовжен�

ню життя. Коли мова йде про раціональне хар�

чування, варто запам’ятати два основні закони,

порушення яких є небезпечним для здоров’я.

Перший закон — рівновага одержуваної енер�

гії та енергії, що витрачається.

Другий закон — відповідність хімічного

складу раціону фізіологічним потребам ор�

ганізму в харчових речовинах.

— особиста гігієна містить у собі раціональний

добовий режим, догляд за тілом, гігієну одягу

і взуття, режим дня, дотримання яких виробляє

чіткий ритм функціонування організму і створює

найкращі умови для роботи та відновлення сил;

— загартування людини полягає в тому, що

під впливом температурних впливів, за допомо�

гою природних факторів (сонце, повітря, вода),

організм поступово стає несприйнятливим до

простудних захворювань і перенагрівання, що

надає змогу людині легше переносити фізичні

та психічні навантаження, менше стомлювати�

ся, зберігати високу працездатність і активність.

Отже, при дотриманні всіх цих умов здорово�

го способу життя кожна людина створює великі

можливості для зміцнення та підтримки сво�

го здоров’я, для збереження працездатності, фі�

зичної активності та бадьорості до глибокої

старості.

На сьогоднішній день практично кожна лю�

дина має масу справ і обов’язків. Часто їй бракує

часу навіть на свої справи. У результаті, з горою

дріб’язкових технічних проблем людина просто

забуває про головні істини — вона забуває про

своє здоров’я. У студентів багато причин для втра�

ти здоров’я: 1) емоційний дискомфорт, спричине�

ний труднощами навчального процесу: переван�

таження програмним матеріалом, складність

стосунків у системі «студенти — викладачі — бать�

ки»; 2) інтенсивний негативний вплив середови�

ща існування: зростання почуття невпевненості,

заниженої самооцінки, агресії, невдоволення

собою і світом, які «придушуються» тютюном,

алкоголем, різними наркотичними речовинами

тощо.

Проблема формування здорового способу

життя досить ретельно висвітлюється в багатьох

соціально�філософських, педагогічних, психоло�

гічних, соціологічних, медичних працях. Особли�

вої актуалізації ця проблематика набула у другій

половині ХХ століття як у всьому світі загалом,

так і, зокрема, в Україні. Аналіз статистичних

даних і результати різноманітних досліджень

свідчать, що зменшується вік дітей, які почина�

ють курити, вживати алкоголь, інші наркотичні

речовини, рано починають статеве життя.

За даними офіційної статистики, сьогодні

в Україні вживають наркотики 128 тис. осіб,

з яких 60% — молодь і підлітки, 13% — діти

віком від 11 до 14 років; кожний другий підліток

курить, а кожний третій — має досвід вживання

алкоголю. Низькою залишається сексуальна

культура молодих людей, що негативно познача�

ється на стані їхнього репродуктивного здоров’я.

Непоправної шкоди здоров’ю дітей та молоді

завдають хвороби, які передаються статевим

шляхом. Поширеність їх зростає з кожним ро�

ком. Триває погіршення епідемічної ситуації

щодо ВІЛ/СНІДу, який вражає насамперед мо�

лодь. Згідно з офіційними даними, на квітень

2006 р. в Україні зареєстровано понад 91 тис.

ВІЛ�інфікованих людей: кількість ВІЛ�інфікова�

них збільшилась у чотири рази порівняно з 2000 р.

Руйнівного впливу завдають психіці підростаючо�

го покоління й теле�, відеопродукція, комп’ю�

терні ігри з демонструванням жахів, насильства,

статевої розпусти. Кожна молода людина,

внаслідок різних життєвих обставин, підпадає

під вплив саме того інформаційного середови�

ща, яке вона бачить навколо себе, і її суспільна

мораль, позиція, переконання, життєві установ�

ки, поведінка не завжди формуються в корис�

ному для себе та оточуючих напрямі. 

Щоб відповісти на питання, як сучасне сту�

дентство ставиться до здорового способу життя,

які цінності та пріоритети воно має, серед сту�

дентів І–ІV курсів гуманітарно�педагогічного

факультету денного відділення Хмельницького

національного університету було проведено до�

слідження, метою якого була оцінка ціннісно�

мотиваційних установок на збереження та

зміцнення здоров’я.

За результатами анкетування можна зробити

висновок, що нездоровий спосіб життя більшість

студентів почали вести з 14–16 років, а більша

половина опитуваних погано поінформована що�

до ведення здорового способу життя та не вба�

чають загрозливою проблему недодержання

здорового способу життя. Негативний вплив на

здоров’я студентської молоді мають шкідливі

звички. Встановлено, що значна частина молодих

людей досить прихильно ставиться до вживання

алкоголю (82%), тютюнопаління (70%), нарко�

тичних речовин (куріння марихуани) (14%), не�

стримана сексуальна поведінка спостерігається

у 46% респондентів і лише 18% опитаних сказа�

ли, що не мають шкідливих звичок. На запитання

анкети «Чи вважаєте Ви, що ситуація зі шкідли�

вими звичками набула загрозливого стану для

нації?» позитивну відповідь дали 30%, 34%

відповіли «ні», 36% — «не знаю». Анкетування

показало, що на питання «Як Ви вважаєте, вжи�
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вання алкоголю провокує виникнення

конфліктів, асоціальних вчинків?» 32% респон�

дентів відповіли «завжди», 28% студентства —

«дуже часто», 28% — «інколи» і 12% — «ніколи».

Такий тривожний стан, що стався у студентів

з означеного питання, вимагає доповнити сис�

тему заходів щодо усунення шкідливих звичок

засобами фізичного виховання, пропаганди

здорового способу життя, боротьби з гіподи�

намією, залучення до активних форм відпочин�

ку.

У багатьох навчально�виховних закладах пи�

тання, пов’язані зі здоров’ям, розглядаються на

заняттях з навчальних предметів або факульта�

тивів. І далеко не в усіх закладах освіти прово�

диться постійна та систематична робота з озб�

роєння молоді навичками привчання їх до

здорового способу життя. Тому необхідно про�

водити в життя послідовну систему активних

дій усіх учасників навчально�виховного проце�

су, спрямованого на створення здорового сере�

довища для формування таких важливих

життєвих навичок, які ведуть до збереження,

зміцнення та відтворення здоров’я і орієнтують

на утвердження здорового способу життя, роз�

виток духовно, психічно, фізично та соціально

здорової особистості.

Висновки. Традиційні методи профілактики

шкідливих звичок та різного роду узалежнень,

пов’язані із заборонами, менторським напучу�

ванням, давно дискредитували себе. У навчаль�

них закладах повинна здійснюватися постійна і

цілеспрямована робота з молоддю з викорис�

танням різноманітних прийомів, які б стимулю�

вали пізнавальну діяльність, впливали на моти�

ваційну сферу, не залишали байдужими,

змушували переглянути пріоритети власного

життя. Таким чином, формування здорового

способу життя молоді — складний процес, який

потребує якнайбільшої кількості людей, різних

організацій і насамперед — самої молоді. Ефек�

тивність цього процесу залежить від таких важ�

ливих складових: 1) виховання в студентів інте�

ресу до знань фізичними вправами; 2)

озброєння їх знаннями з фізичної культури,

фізіології, гігієни людини та вироблення на їх

основі переконань в необхідності систематично

займатися фізкультурою; 3) практичне навчан�

ня студентів кожен день самостійно займатися

фізичними вправами; 4) створення позитивного

мікроклімату в колективі навчального закладу;

5) підвищення педагогічної культури батьків

(консультування батьків та сімей із питань сі�

мейних конфліктів, взаємин між поколіннями,

витоків конфліктів у сім’ї тощо); 6) підготовка

фахівців, які працюють із молоддю, у сфері охоро�

ни здоров’я, освіти, розваг тощо; 7) інтеграція

та координація зусиль державних і громадських

організацій, релігійних організацій щодо широ�

кого поля діяльності у сфері формування здоро�

вого способу життя молоді; 8) залучення засобів

масової інформації щодо пропаганди здорового

способу життя, орієнтації молоді на кращі здо�

бутки духовної спадщини, популяризації прита�

манних українському народові загальнолюдських

цінностей, запобігання негативному впливові на

систему цінностей інформації, що містить еле�

менти жорстокості та насильства; 9) розроблення

інформативно�освітніх програм, тренінгів, шкіл

та матеріалів, орієнтованих на формування жит�

тєвих навичок, які ведуть до збереження, зміц�

нення та відтворення здоров’я.

Подальші дослідження передбачається про�

вести в напрямку вивчення інших проблем фор�

мування здорового способу життя в молодого

покоління.
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У статті досліджується харчова поведінка
студентів, її вплив на якість життя молоді, роз!
глядаються чинники, що призводять до порушень
харчової поведінки, проводиться аналіз взаємозв’яз!
ку особливостей харчової поведінки та успішної
навчальної діяльності.

Ключові слова: харчова поведінка, порушення

харчової поведінки, якість життя, стиль харчу�

вання, розлади харчування, адиктивна поведінка.

В статье исследуется пищевое поведение сту!
дентов, его влияние на качество жизни молодежи,
рассматриваются факторы, приводящие к нару!
шениям пищевого поведения, проводится анализ
взаимосвязи особенностей пищевого поведения
и успешной учебной деятельности.

Ключевые слова: пищевое поведение, наруше�

ние пищевого поведения, качество жизни, стиль

питания, расстройства питания, аддиктивное

поведение.

The article centers around the problem of nutritive
behavior of the students, its influence on the quality of
life of the youth. The factors which cause eating disor!
ders are observed and the interconnection between the
peculiarities of the nutritive behavior and effective
process of study is analyzed.

Key words: nutritive behavior, eating disorders, quali!
ty of life, nutrition style, body image, addictive behavior.

Згідно з оцінками експертів ВООЗ, здоров’я

населення на 70% залежить від способу життя,

найважливішим чинником якого є харчування.

Раціональне харчування забезпечує нормальний

ріст і розвиток, сприяє профілактиці захворю�

вань, подовженню тривалості життя, підвищенню

працездатності, створює необхідні умови адапта�

ції організму до змін навколишнього середовища.

Дослідження харчової поведінки як психологіч�

ного фактора якості життя людини зумовлено

потребами сьогодення. Вирішення практичних

завдань потребує всебічного аналізу й осмис�

лення механізмів функціонування ціннісного

ставлення людини до їжі та її приймання.

Вирішення проблеми оптимізації якісного

складу харчового раціону студентів надсть мож�

ливість позитивно вплинути на стан здоров’я

молоді. Державна політика у цій галузі спрямо�

вана на пропагування принципів здорового хар�

чування і формування культури харчування

у молоді, оскільки дефіцит різних харчових

компонентів може знижувати як розумову, так

і фізичну працездатність студентів, збільшувати

захворюваність, погіршувати здоров’я дітей, на�

роджених в молодих сім’ях [8]. Збереження здо�

ров’я і працездатності населення, збільшення

тривалості та поліпшення якості життя — пріори�

тетне завдання держави, як у масштабах країни,

загалом, так і для кожної людини зокрема.

Проблема порушень харчової поведінки в су�

часній медицині та психології займає особливе

місце. З кожним роком в Україні повільно, але

неухильно зростає кількість людей із різноманіт�

ними варіантами патології харчової поведінки,

зростає також кількість звернень за медичною

і психологічною допомогою. 

Коли йдеться про порушення харчової пове�

дінки, проблема з повною гостротою познача�

ється на якості життя студентської молоді. По�

гіршення стану здоров’я молоді спричинене

бідністю, неповноцінним харчуванням, впливом

інших ризик�факторів. Щороку збільшується

кількість хвороб дихальної та ендокринної сис�

тем, обміну речовин та зниження імунітету. В су�

часних умовах як родина, так і інші соціальні

інститути не повністю виконують свої функції,

що спрямовані на формування навичок здорово�

го способу життя. Саме тому означені проблеми

є актуальними і потребують проведення спе�

ціального моніторингу та дослідження.

Недостатньо висвітленими є особливості на�

сиченого та різноманітного життя студентів, яке

відрізняється великим перенапруженням нер�

вової системи. Навантаження, особливо у пору

сесії, значно збільшується. Хронічне недоси�

пання, порушення режиму дня та відпочинку,

режиму харчування та інтенсивне інформаційне

навантаження можуть призвести до негативних

наслідків, наприклад, до нервово�психічного

зриву. В подоланні виникнення таких ситуацій

велику роль відіграє правильно організоване

раціональне харчування, що зумовлює важли�

вість якісної роботи центрів студентського хар�

чування у вищих навчальних закладах [7].

Метою дослідження є експериментальне

вивчення харчової поведінки студентів, обґрун�

тування її впливу на якість життя молоді.
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Під харчовою поведінкою розуміють цінніс�

не ставлення до їжі та її приймання, стереотипи

харчування в повсякденних умовах і в ситуації

стресу, поведінка, орієнтована на образ власно�

го тіла та діяльність по формуванню цього обра�

зу. Харчова поведінка є предметом комплексного

дослідження, а порушення харчової поведінки

розглядається як серйозна проблема багатофак�

торної етіології, загрозлива для здоров’я інди�

віда [4].

Харчова поведінка людини оцінюється як

гармонійна (адекватна) або девіантна залежно

від багатьох параметрів, зокрема від місця, яке

займає приймання їжі в ієрархії цінностей інди�

віда, від якісних і кількісних показників харчу�

вання, від естетики. Важливими є фактори

вироблення стереотипів харчової поведінки,

особливо в період стресу. Одвічним питанням що�

до цінності харчування є його зв’язок із жит�

тєвими цілями («їсти, щоб жити чи жити, щоб

їсти»), врахування ролі харчової поведінки для

становлення деяких особистісних характерис�

тик (наприклад, гостинність) [2]. 

Харчова поведінка — сукупність звичок, пов’я�

заних з прийманням їжі — наші смакові переваги,

режим приймання їжі, дієта. Харчова поведінка

залежить від багатьох факторів — особливостей

культури, виховання, матеріальних можливос�

тей, біологічних особливостей. 

Ці звички можуть змінюватися — і часто змі�

нюються, але не всі ці зміни вважаються серйоз�

ними порушеннями харчової поведінки. Ранніми

ознаками порушеної харчової поведінки є зміни

у психологічному статусі, які характеризуються

появою несприятливих психічних реакцій: нев�

ротичності, дратівливості, депресивності, агре�

сивності. Такі реакції виступають як ранні пси�

хологічні критерії неврогенних розладів

харчування [4]. 

Дослідження Т. Г. Вознесенської доводять,

що у 60% хворих з ожирінням спостерігається

емоціогенна харчова поведінка, яка тісно пов’я�

зана з депресією та підвищенням рівня тривож�

ності.

Дослідження констатують взаємовплив особ�

ливостей харчової поведінки і успішної навчаль�

ної діяльності. Доведено, що дезадаптивні стилі

харчування, які поширені в молодіжному середо�

вищі (у формі дієт, очисної поведінки), негативно

позначаються на успішності студентів. Пору�

шення харчової поведінки пов’язано з провока�

цією інших поведінкових проблем і хворобливих

розладів (знижена здатність до адаптації, розлади

настрою, порушення контролю імпульсивності).

Порушення харчової поведінки найчастіше

зустрічається серед осіб, які невдоволені своєю

тілобудовою. Прагнення молоді бути красивими

природне, але в умовах сучасного суспільства

нерідко доходить до крайнощів. Так, деякі з мо�

лодих дівчат доводять свій організм практично

до повного виснаження. Чоловіки є також чут�

ливими до культурних стандартів привабли�

вості, тобто порушення харчової поведінки не

є винятково жіночою проблемою [7].

Проте, як зауважує Т. В. Данильченко, най�

більш негативно до власного тіла ставляться

жінки фемінінного типу. У них виражена як

емоціогенна харчова поведінка (звертаються до

їжі в разі переживання гніву, збудження, роздра�

тування, в очікуванні неприємностей тощо), так

і екстернальна харчова поведінка (реагують на

вигляд їжі та людей, які харчуються). Найменш

фрустровані своїм фізичним «Я» представниці

андрогінного типу. Маскулінний та недифе�

ренційований типи посідають в оцінюванні

власного тіла проміжне становище, причому мас�

кулінні ближчі до андрогінних, а недиферен�

ційовані — до фемінінних осіб [1].

На думку А. А. Матвеєва, істотний вплив на

розвиток цієї проблеми має мода та певна су�

спільна модель щодо зовнішнього вигляду ідеаль�

ної людини. До факторів ризику також відносять

сучасну систему харчування «фаст�фуд», що

провокує швидкий набір зайвої ваги, а потім,

відповідно — швидке схуднення або навіть «па�

раноїдальне» схуднення. До хвороб, які виника�

ють внаслідок неправильного харчування та

пов’язаної з цим поведінки, відносять не тільки

ожиріння, а й іншу крайність — доведення орга�

нізму до повного виснаження: анорексію та бу�

лімію. Це розлади харчування, які можуть мати

доволі подібні прояви і різне походження (іноді

ендокринологічне, іноді психологічно�психіат�

ричне, іноді терапевтичне). В основі усього пе�

ребуває спотворене уявлення про власне тіло та

змінене ставлення до процесу харчування [2].

Культурний, генетичний і особистісний фак�

тори тісно взаємодіють з подіями життя, що

створює благодатний ґрунт для виникнення та

розвитку розладів харчової поведінки психо�

логічного характеру. Харчові розлади уособлю�

ють собою несвідому боротьбу внутрішньої

індивідуальності людини, її уявлення про себе

в соціумі і проблем, які часто випливають з трав�

матичних подій життєвого досвіду або певної

моделі соціалізації [5].

Погіршення соціального середовища та різке

зростання шкідливих психологічних впливів

призвело до значного поширення нервово�

психічних та соматичних захворювань. До кола

психосоматичної патології прийнято включати

різноманітні порушення функцій органів і сис�

тем, до того ж останнім часом коло даної пато�

логії розширилося, і до «класичних психосома�

тозів» приєдналися порушення харчової

поведінки (ПХП) у вигляді нервової анорексії,
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нервової булімії, гіперфагічного синдрому та

деяких форм психогенного ожиріння [4].

У дослідженні особливостей харчової пове�

дінки брали участь студенти І–ІІІ курсів Во�

линського національного університету імені

Лесі Українки (n = 54) віком 17–20 років. Серед

діагностичних методів було використано наступ�

ні методики: «Експрес�аналіз схильності до по�

рушень харчування», тест «Чи правильно ви

їсте?» та опитування студентської молоді за роз�

робленою нами анкетою, що стосувалась особ�

ливостей харчової поведінки.

Результати анкетування показали, що в раціо�

нах студентів знижений вміст білка і вітамінів

(у зв’язку з малою часткою свіжих овочів, фруктів

і одноманітного раціону). Вважають за краще

щодня вживати свіжі овочі та фрукти тільки

53,5% студентів.

Більша частина студентів приймає їжу без�

системно — 64,7%, тільки 35,3% осіб вважають

за краще приймати їжу у строго визначений час

і 3 — 4 рази на день. 

Результати анкетування свідчать, що 52,5%

студентів мають різні хронічні захворювання,

проте тільки 32,5% студентів пов’язують своє

нездоров’я з неправильним харчуванням.

Близько половини досліджуваних відзнача�

ються порушеннями харчової поведінки: за екс�

тернальним типом — 19,4% осіб, за обме�

жувальним типом — 15,6% студентів, за

емоціогенним — 9,2% студентів.

Аналізуючи отримані дані, можна прогнозу�

вати розвиток адиктивної поведінки (аліментарна

адикція, різні види хімічної адикції) та ожиріння

у студентів із порушеною харчовою поведінкою.

Ми передбачаємо, що своєчасно виявлені нега�

тивні харчові звички, які є потенційними факто�

рами ризику здоров’я людини, легше викоренити

через підвищення компетентності студентської

молоді з питань здорового харчування та фор�

мування в них стереотипів раціональної харчо�

вої поведінки.

Теоретичний аналіз проблеми демонструє за�

лежність харчової поведінки від задоволеності

власним тілом. Як показало опитування, 60%

студентів задоволені власним тілом, 25,4% опи�

таних швидше задоволені, ніж незадоволені

власним тілом, 10,1% респондентів вагаються

з відповіддю, тобто остаточно не визначилися,

і лише 4,5% опитаних швидше незадоволені,

ніж задоволені власним тілом (рис. 1).

Вживання алкоголю в розрізі харчової пове�

дінки є теж актуальною проблемою. Лише 10%

опитаних студентів не вживає алкоголю взагалі,

24,7% вживає алкоголь 3–4 рази на місяць, 30,3%

респондентів вживає напої з вмістом алкоголю

один раз на місяць, 35% молоді вживає алкоголь

один раз на тиждень. Проблема є очевидною, ад�
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Рис. 2 — Середньогруповий розподіл показників вживан;
ня алкоголю

Не вживаю

Постійно

3–4 рази на тиждень

1 раз на місяць

1 раз на тиждень

Рис. 3 — Розподіл показників задоволеності якістю хар;
чування

Рис. 4 — Розподіл показників оцінювання власного мате;
ріального становища

Так

Швидше так, ніж ні

Не знаю

Швидше ні, ніж так

Ні

Грошей не вистачає навіть

на продукти харчування,

постійно доводиться

позичати гроші

Грошей вистачає тільки на

продукти харчування

Грошей достатньо для при�

дбання продуктів та одягу

Можу без труднощів купити

товари тривалого

користування

Ні в чому собі не відмовляю

Так

Швидше задоволений,

ніж незадоволений

Не знаю

Швидше незадоволе�

ний, ніж задоволений

Рис. 1 — Розподіл показників задоволеності власним
тілом



же 90% опитаних вживає алкоголь (рис. 2), що,

відповідно, негативно позначається на якості

життя молоді. 

Результати оцінювання задоволеністю якістю

харчування студентами Волинського національ�

ного університету імені Лесі Українки дали змо�

гу проаналізувати вплив харчової поведінки на

якість життя людини в контексті особливостей

суб’єктивної оцінки якості життя студентською

молоддю. 75% респондентів отримують задово�

лення від їжі, 10% вагаються з відповіддю, 15%

опитаних студентів швидше не отримують, ніж

отримують задоволення від їжі (рис. 3).

Харчова поведінка залежить від матеріально�

го становища, доходів студентів, а вони, як відо�

мо, не є високими. На запитання: «Як би Ви

охарактеризували своє матеріальне станови�

ще?» 60% опитаних відповіли, що грошей вис�

тачає тільки на продукти харчування, 25% сту�

дентів — що грошей достатньо для придбання

продуктів та одягу, 5% молоді — грошей не вис�

тачає навіть на продукти харчування, постійно

доводиться позичати гроші, 10% студентства

можуть без труднощів купити товари тривалого

користування (рис. 4). 

Таким чином, виявлення і зміна умов, які

впливають на розлади харчової поведінки,

поліпшують психічне здоров’я людини. Задово�

леність власним тілом взаємопов’язана з харчо�

вою поведінкою та виступає незаперечним ас�

пектом якості життя студентства. Матеріальний

стан студентства не завжди дає можливість ку�

пувати найякісніші продукти, тобто може вести

до порушення харчової поведінки, а, отже, і зни�

ження якості життя молоді. 

Особливого значення набуває необхідність

розроблення програм з попередження розладів

харчової поведінки, проведення заходів первин�

ної та вторинної профілактики. Варто проводити

лекції для студентів, які б знайомили їх з норма�

ми адекватної харчової поведінки, здійснювати

індивідуальні консультативні бесіди щодо

раціонального харчування під час процесу нав�

чання у вишій школі.
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Швидкий розвиток інформаційно!комунікацій!
них технологій може створювати загрози здоров’ю
особистості та відвертати її від реального світу.
Розвиток комп’ютерних мереж, окрім позитивно!
го значення для людини, може нести значну шкоду
для різних складових здоров’я людини. Для змен!
шення цієї шкоди необхідно проводити навчання
серед дорослих, реформувати процес вивчення ін!
форматики, розробити спеціальні навчальні курси
для майбутніх педагогів.

Ключові слова: інформаційно�комунікаційні

технології, комп’ютер, мережа, Інтернет, здо�

ров’я, особистість, навчання, інформатика,

вчитель.

Быстрое развитие информационно!коммуни!
кационных технологий может создавать угрозы
здоровью личности и уводить от реального мира.
Развитие компьютерных сетей, кроме положи!
тельного значения для человека, может приносить
значительный вред для различных составляющих
здоровья человека. Для уменьшение этого вреда
необходимо проводить обучение среди взрослых,
реформировать процесс изучения информатики,
разработать специальные учебные курсы для бу!
дущих педагогов.

Ключевые слова: информационно�коммуни�

кационные технологии, компьютер, сеть, Ин�

тернет, здоровье, личность, обучение, информа�

тика, учитель.

Fast development of informatively communication
technologies can create threat the health of personality
and to turn away it from the reality. Development of
computer networks except for a positive value for a man
can carry considerable harm for the different con!
stituents of health of man. For diminishing of this harm
it is necessary to conduct studies among adults, to reform
the process of study of informatics, develop the special
educational courses for future teachers.

Key words: informatively communication tech�

nologies, computer, network, Internet, health, per�

sonality, study, informatics, teacher.

Постановка проблеми. Людина в сучасному

суспільстві у своєму повсякденному житті сти�

кається з багатьма проблемами: екологічними,

політичними, соціальними та ін. Щодня людині

доводиться вирішувати ті чи інші проблеми, от�

римувати інформацію з різних джерел, усвідом�

лювати ступінь можливості свого впливу на ото�

чуючі проблеми та можливість їх вирішення,

недопущення чи ігнорування. Однак проблеми

освіти та охорони здоров’я серед усіх видаються

найважливішими, оскільки вирішення або ігно�

рування цих проблем у кінцевому підсумку май�

же еквівалентне поняттю «бути чи не бути

нації». При цьому проблеми освіти та здоров’я

взаємопов’язані і взаємозалежні: відсутність чи

недостатність однієї складової породжує непов�

ноцінність іншої і навпаки, і чим далі держава

чи конкретна людина — кожен на своєму рівні —

відходитиме від комплексного вирішення цих

проблем, тим більш незворотні зміни відбувати�

муться в обох складових.

Оскільки «будь�яка людина «заповнена»

власним ментальним досвідом, що й визначає

характер її активності в тих чи інших конкрет�

них ситуаціях», а «склад і будова цього досвіду

особистісно індивідуальні» [1, c. 87], до вирі�

шення вказаних вище проблем кожна людина

підходить по�своєму. Якщо ж вести мову про учня

загальноосвітньої школи, професійно�технічно�

го навчального закладу або студента коледжу, то

слід мати на увазі не індивідуальні підходи люди�

ни до вирішення проблем освіти та здоров’я, а ін�

дивідуально�групові на рівні сім’ї, навчального

закладу, учнівського (студентського) колективу,

а також, враховуючи сучасний рівень інформа�

тизації суспільства, на рівні віртуальних спіль�

нот, до яких належать багато людей, які особис�

то ніколи не зустрічались.

Метою статті є проаналізувати вплив інфор�

маційно�комунікаційних технологій на здоров’я

особистості, визначити можливі шляхи його

зменшення.

Аналіз останніх досліджень, публікацій та визна;
чення невирішених частин проблеми. Інформа�

ційно�комунікаційні технології увійшли в наше

життя та життя наших учнів і стали його не�

від’ємною частиною. Ми сьогодні говоримо про

дистанційну освіту та віртуальні університети,

освітні середовища навчальних закладів та інте�

рактивну профорієнтацію. Як зазначає академік

В. Г. Кремень: «Вчені розробляють проекти,

згідно з якими у ХХІ столітті різні частини пла�

нети покриються сюрреалами — як зараз покри�
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ІНФОРМАЦІЙНО�КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ
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ваються серіалами наші телеекрани. Це вже

фрагменти інобуття, шматки гіперпростору, —

величиною спочатку в шухляду, потім у кімнату,

будинок, кінозал (віртозал), стадіон, місто і, на�

решті, цілу країну (віртоленд). Вони перцептивно

невідділимі від фізичного світу, хоча й мають

інші закони, точніше, надають можливість їх

вибору. Інореальність ХХІ століття психофізично

достовірна і разом з тим керована: натискаються

кнопки зменшення�збільшення обсягу, чуттєво�

го та зорового контакту. Сюрреал можна спос�

терігати, але в ньому можна і перебувати, як

у середині тривимірного кіно — голографічної

об’ємно�рухливої картинки, що зсередини не�

відділима від реальності, з тією різницею, що її

можна включити і виключити — чи увійти або

вийти з неї. Це вже не фантазія, а те, що незаба�

ром прийде в наше життя... І ми в своїх освітніх

проектах повинні врахувати цю нову інформа�

ційну реальність, котра з віртуальної стане ма�

теріальною» [2, с. 4–5].

Упровадження інформаційних технологій

в освітній процес розпочалося ще в 50�х рр. ми�

нулого століття. Перші спроби дидактичного

використання комп’ютерів розпочалися у Калі�

форнії в 50�х рр., а згодом почали застосовувати

комп’ютери для розроблення математичних

програм у Станфордському університеті в Пас�

ло Алто. У 60�х рр. спроби використання в ди�

дактичному процесі комп’ютерів проводилися

в інших високорозвинутий країнах — таких, як

Великобританія, Франція, Австралія. Шістде�

сяті роки стали початком для розвитку багатьох

педагогічних систем, метою яких було застосу�

вання комп’ютерів у процесі навчання. Найві�

доміша була система PLATO (Programmed Logic

for Automatic Teaching Operation), яка виникла

в університеті Ілліноїс. Бібліотека дидактичних

програм системи PLATO містила блоки інформа�

ції з усіх важливих галузей науки на рівні серед�

ньої і вищої школи. Про ефективність комп’ютер�

ного навчання свідчить ступінь відображення

моделі предметної області та діалогу людина�

комп’ютер (аналіз того, що говорить користу�

вач, і синтез відповіді системи), а також ступінь

комп’ютерного контролювання самого процесу

навчання на базі накопичених знань про цей про�

цес. Розглядаючи структуру процесу навчання

і дидактичний процес, можна помітити прагнен�

ня до індивідуалізації навчання, а, отже, змен�

шення числа учнів на одного викладача. Завдяки

цьому повинна підвищитись ефективність мис�

леннєвих процесів і з’явитися можливість упро�

вадження різноманітних форм і методів навчан�

ня [3, c. 12]. У 1959 р. вчитель С. І. Шварцбурд

розпочав у 44�й школі м. Москви експеримен�

тальне навчання старшокласників роботи на

ЕОМ, а пізніше в низці шкіл було запроваджено

викладання під час вивчення окремих предметів

теорії та практичного використання комп’юте�

ра. На початку 60�х років з’явилися факульта�

тивні курси основ програмування i обчислю�

вальної техніки у школах інших міст, зокрема

у Києві, Сімферополі. Було розпочато професійну

підготовку учнів 9–10�х класів з питань обслу�

говування ЕОМ [4]. Із 1961 року в межах експе�

рименту розпочалося в загальноосвітній школі

№ 101 м. Москви викладання курсу «Основи

кібернетики та автоматики». Програма курсу та

навчальний посібник (вперше в світі) були роз�

роблені В. С. Ледньовим, а у 1967 р. експери�

мент поширився на інші школи Москви та Риги

[5]. Під керівництвом академіка А. П. Єршова

аналогічний експеримент проводився у школах

м. Новосибiрська. 

Переважна більшість дослідників у своїх пу�

блікаціях про вплив упровадження комп’ютера

в навчальний процес відзначали підвищення

успішності, розвиток творчого мислення, поліп�

шення засвоєння навчального матеріалу через

вибір зручного темпу його опрацювання. Про�

водилися навіть дослідження з упровадження

інформаційних технологій в дошкільних навчаль�

них закладах. З появою та розвитком комп’ютер�

них мереж та мережі Інтернет багато дослід�

ників і розробників програмного забезпечення

знайшли низку нових можливостей, які сприя�

ли розвитку навчального процесу, його урізно�

манітненню та осучасненню. Серед недоліків

переважно відмічали лише необхідність обме�

ження часу перебування учня за комп’ютером

через медичні покази. Проте саме розвиток ком�

п’ютерних мереж поряд із позитивним впливом

на процес навчання приніс значну небезпеку для

здоров’я учнів. Як зазначає академік В. Г. Кре�

мень: «Сьогодні ми багато говоримо про еколо�

гію, збереження довкілля як умови буття людст�

ва. Але взагалі�то об’єктивна реальність давно

вже стала суб’єктивною. Проте реальність ...

ніколи ніщо не замінить. Віртуальна їжа зали�

шається віртуальною, навіть якщо мозкові кар�

тинки здобувають тривимірну відчутність. Ми

бажаємо бути бажаними і тому маємо потребу

в Іншому настільки ж вольовому і вільному, як

і ми самі... Людство повинно активно думати про

дієві противаги двом ... крайнощам нейрокос�

мосу: повної екстеріоризації мозку та інтеріори�

зації бажання, наслідком яких стає тотальний

контроль над думкою і тотальною ілюзорністю

насолоди. Людиноцентризм — один з дієвих за�

собів такої противаги» [2, с. 8].

Виклад основного матеріалу. Практичні спос�

тереження показали, що більшість учнів бачать

в Інтернеті насамперед не джерело інформації, за�

сіб набуття нових знань, свого професійного са�

мовдосконалення. Інтернет для сучасної молоді —
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це, в першу чергу, засіб спілкування, реальне спіл�

кування відходить на другий план, втрачається

вміння спілкуватись як таке, що замінюється

вмінням тиснути ті чи інші клавіші. «Небезпека

майбутнього — «панпсихізм», історично зроста�

юча інтеріоризація світу, крах категорії реаль�

ності як такої... Історія — це ненажерливий вир

всеперемагаючого розуму (чи божевілля — че�

рез відсутність реальності їх уже не розрізнити),

куди по гегелівській «спіралі» несуться і прова�

люються царства, епохи, об’єктивні закони. Це

не тільки особисте питання, а питання мутації

людства, котре набагато раніше, ніж очікується

в деяких фізичних теоріях стискання всесвіту,

може зжити саме себе. Психічне — чорна діра, що

причаїлася в глибині кожного і жадібно «висмок�

тує» зовнішній світ. Втягнеться, прилипне,

зіллється зі мною — і тоді після мене хоч потоп.

Я маю на увазі не стільки наркотики, скільки

відеоманію, віртоманію. нейроманію і клону�

вання подібностей, що множаться, кожне з яких

може мати свої сенсорні джерела і разом з тим

ділитися ними з батьками і один з одним. Розріз�

няють принаймні два різновиди такої інтеріори�

зації: чорна магія хімії і біла магія відео, і друга

може бути небезпечніша, тому що містить у собі

деяку видимість об’єктивності і фізичного здо�

ров’я, те додаткове задоволення, що нам надає

свідомість знаходження джерел насолоди і воло�

діння ними. Захист від цього і збереження себе —

в розробленні та широкому втіленню в життя

програми людиноцентризму» [2, с. 7–8].

Практичні спостереження та дослідження

показують, що при ранжуванні за значенням учні

бачать значення Інтернету зокрема та мереж за�

галом у:

1) засобі спілкування через соціальні мережі

чи в інший спосіб;

2) засобі розваги — ігри, музика, відео;

3) джерелі інформації з предметів, які вивча�

ються в даний час (курсові роботи, реферати

тощо);

4) джерелі інформації для вибору подальшого

професійного розвитку або продовження на�

вчання.

Подібна ситуація і серед батьків, які у захваті

від нових відчуттів, які їм дають нові інформа�

ційні технології; можливості отримання інформа�

ції за сферою своєї діяльності часто ставлять після

засобу спілкування, інформації про свої захоп�

лення, ведення домашнього господарства тощо. 

Як результат такого ставлення значна части�

на учнів та їхніх батьків «губляться» в мережі,

гаючи час на спілкування ні про що в чатах на

форумах, пошуках нових рецептів, малюнків,

відео чи іншого віртуального задоволення своїх

уявних потреб. Результатом таких дій стає неста�

ча часу для навчання, виховання підростаючого

покоління, спілкування батьків і дітей, на роз�

виток особистості молодої людини під впливом

та за прикладом старших. Свідомо або несвідо�

мо, потрапивши в тенета нових інформаційних

технологій, проблему самореалізації, розвитку

своїх здібностей особистість ставить на останнє

місце, що далі може призвести до її деградації,

навіть втрати професійних навичок, набутих ра�

ніше, втрати здоров’я в різних аспектах даного

поняття. Такий стан справ можна пояснити ли�

ше недооцінкою стану психологічного здоров’я

підростаючого покоління та його залежності від

рівня застосування інформаційно�комунікацій�

них технологій як у навчальному закладі, у на�

вчальному процесі, так і вдома, в сім’ї, в суспільст�

ві загалом. Крім того, виникнення на початку

ХХІ ст. поняття «євросирітства» [6] підсилює

процеси узалежнення від інформаційно�комуні�

каційних технологій, особливо молодого поко�

ління, яке залишилось практично без важливого

чинника виховання — контролю з боку батьків.

Як вже зазначалося, слід шукати вихід з цієї

ситуації, можливості унезалежнення від інфор�

маційно�комунікаційних технологій та, як

наслідок, більш свідомого сприйняття їх приз�

начення та цілеспрямованого застосування. На

наш погляд доцільно починати з освіти дорос�

лих, тобто освіти батьків. Незважаючи на до�

сить високий рівень оволодіння навичками ро�

боти з комп’ютером окремими батьками, вони

часто не усвідомлюють того рівня впливу нових

інформаційних технологій на стан психічного,

творчого, соціального здоров’я їхніх дітей. Най�

більше, про що здогадуються в переважній біль�

шості батьки, — це шкода здоров’ю їхніх дітей

у традиційному розумінні, яке, на думку бать�

ків, може виявитись у погіршення зору. Про такі

напрями впливу, як опорно�руховий апарат,

нервова система дитини більшість батьків навіть

не здогадуються або просто забули, не кажучи вже

про ставлення молоді до цих питань, оскільки

сьогоднішнє молоде покоління в переважній

більшості живе лише сьогоденням. Оволодіння

такими знаннями не перебуває в колі інтересів

виробників комп’ютерів або Інтернет�провай�

дерів, але за такими знаннями стоїть майбутнє

держави. Проте передача знань батькам або при�

вернення їхньої уваги до цієї проблеми виглядає

досить проблематичним хоча б з огляду на зга�

дану ситуацію з євросирітством. У даному ви�

падку доцільно буде скористатися можливостя�

ми, які дають інформаційно�комунікаційні

технології, спробувати обернути недоліки і про�

блеми на користь підростаючого покоління.

Зокрема, просвітницьку роботу з батьками мож�

на реалізувати через портали шкіл або відділів

і управлінь освіти. Одним із кроків в цьому на�

прямі могло б бути впровадження віртуальних
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щоденників учня, що вже зроблено в деяких су�

сідніх державах: щоденно оцінки, отримані уч�

нем, заносяться до такого щоденника, і батьки,

де б вони не були, можуть завжди перевірити

успішність своєї дитини. Через ці засоби можна

було б донести до батьків можливість впрова�

дження таких технологій, як віддалене керуван�

ня комп’ютером їхньої дитини, фільтрування

трафіку та інше, а також способів впровадження

цих засобів, а навіть і провести віртуальну бесіду

з батьком чи матір’ю дитини.

Наступним кроком у вирішенні проблеми

впливу «білої магії» віртуального простору на

свідомість молодого покоління повинно стати

реформування самої системи навчання, зміна

акцентів у навчально�виховному процесі. Зок�

рема, при вивченні основ безпеки життєдіяль�

ності слід звернути увагу не лише на такий ас�

пект шкоди від комп’ютера, як прямий вплив

(зір, опорно�руховий апарат і т. ін.), а й на пси�

хологічні аспекти впливу інформаційно�ко�

мунікаційних технологій. При цьому важливо

вказати учням на поняття комп’ютерної залеж�

ності, яке підлітки часто заперечують, хоч не за�

перечують свою щоденну присутність у мережах,

бо вважають, що це нормально. З точки зору

безпеки життєдіяльності, слід на законодавчому

рівні звернути увагу на існування комп’ютерних

клубів, які часто стають тими ж самими ігрови�

ми центрами, де підлітки, яким не дозволили

вдома витрачати час на комп’ютерні ігри чи ме�

режі, знаходять задоволення своїх потреб та уза�

лежнень. Ми не можемо вести мову про закриття

таких установ, оскільки на даному етапі розвитку

нашої держави ми не маємо стовідсоткового за�

безпечення кожної сім’ї персональним комп’ю�

тером, хоч відсоток незабезпечених такою

технікою сімей з кожним роком зменшується.

Одним із, можливо, найважливіших етапів

«боротьби» з «білою магією» інформаційно�ко�

мунікаційних технологій має стати вдоскона�

лення їх вивчення у шкільному курсі інформа�

тики. Враховуючи стандарти освіти, шкільним

курсом інформатики повинні оволодіти учні не

лише шкіл, а й професійно�технічних навчаль�

них закладів та коледжів. Якщо ще 8–10 років

тому ми говорили, що вивчення інформатики

доцільно розпочинати раніше, як це відбуваєть�

ся за кордоном, то сьогодні ми можемо вести

мову про те, чи потрібна у своєму традиційному

вигляді інформатика, як навчальний предмет,

у старших класах чи на перших курсах ПТНЗ

і коледжів. Такий підхід пов’язаний із двома

аспектами: із безпосередньо медичними протипо�

казаннями щодо часу перебування за комп’юте�

ром підлітка, а також із різним рівнем забезпече�

ності сімей та готовності дітей до використання

комп’ютерної техніки. Природно, що підліток

працює вдома з тим чи іншим матеріалом за

комп’ютером, не враховуючи розважальних мо�

ментів, про які йшла мова на початку статті, але,

крім того, ми збільшуємо час перебування

підлітка за комп’ютером за рахунок шкільних

уроків, тоді як деяким з них нецікаво, оскільки

вони вже давно набули тих чи інших умінь мето�

дом «проб і помилок», враховуючи можливість

сім’ї придбати комп’ютер для власних потреб

набагато раніше, ніж його вивчення розпоча�

лось у школі. Зауважимо, що ми не ведемо мову

про припинення вивчення інформатики взагалі,

а лише про кардинальне реформування даного

предмета як з точки зору змісту, так і методів та

його значення серед інших предметів.

Не останню роль у забезпеченні здоров’я мо�

лоді в умовах інформаційного суспільства по�

винні відіграти всі вчителі�предметники. Їхнє

завдання ми вбачаємо в постійному орієнтуванні

учнів на пошук інформації за галузями наук

(хімії, фізики, літератури, трудового навчання)

з використанням інформаційно�комунікацій�

них технологій, що надасть можливість частко�

во перенаправити молоде покоління у викорис�

танні комп’ютера на вибір корисної інформації

та професійне орієнтування через її аналіз.

Соціальні педагоги також повинні долучатися

до «боротьби» з «білою магією» інформаційно�

комунікаційних технологій.

Висновки. Згідно за статтею 3 Конституції Ук�

раїни [7], життя і здоров’я людини є найвищою

соціальною цінністю. Проте ми не можемо про�

тидіяти процесу розвитку інформаційно�ко�

мунікаційних технологій, який має безпосередній

вплив не лише на фізичне здоров’я молодого

покоління, а й на його психічне та інше здо�

ров’я, тобто в цілому на особистість та вибір

шляху її розвитку: самореалізація чи самозни�

щення. Більше того, перспектива бути «загубле�

ним» в потоках інформації, відходу від реальності

постійно зростає. Причому такій небезпеці

піддаються не лише молоді люди, а й дорослі.

Реальною стає загроза, коли «подальше «пла�

вання» у віртуальний світ припускає зникнення

берега, тобто самого екрана комп’ютера — і ство�

рення нового середовища існування, яке вихо�

дить за звичні виміри, впливаючи на всі органи

чуттів, на свідомість і думку» [2, с. 4]. 

Для уникнення такої загрози слід вживати низ�

ку заходів — як на рівні держави, так і на рівні

кожної школи. До таких заходів можемо віднес�

ти насамперед ті, що спрямовані на загальне

економічне зростання в державі з метою змен�

шення трудової міграції населення, особливо міг�

рації в інші країни. Здійснення постійної освіти

дорослих кваліфікованими фахівцями, вдоско�

налення програм шкільних курсів усіх без винят�

ку дисциплін, а в першу чергу — інформатики,
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надасть змогу підвищити рівень здоров’я під�

ростаючого покоління та запобігти небезпечно�

му впливу інформаційно�комунікаційних тех�

нологій на здоров’я молоді або хоча б зменшити

цей вплив та спрямувати вказані технології в ко�

рисне річище. Оскільки значна частина з перелі�

чених заходів стосується навчально�виховного

процесу, відповідно зростають вимоги до підго�

товки майбутніх вчителів, соціальних педагогів,

інженерів�педагогів. Для майбутніх фахівців

цих напрямів повинні бути розроблені спеціа�

лізовані курси з безпеки інформаційних техно�

логій з погляду здоров’я людини, які б навчали

аналізувати ситуації, пов’язані безпосередньо

з використанням інформаційно�комунікацій�

них технологій передусім підростаючим поко�

лінням з метою зниження небезпечного впливу

на всі види здоров’я людини загалом — здоров’я

особистості — та спрямування найновіших до�

сягнень комп’ютеризації на реальну, а не види�

му користь кожній людині та нації в цілому.
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У статті здійснено теоретичний аналіз понять
«культура», «здоров’я», «культура здоров’я». По!
дано сутнісну характеристику культури здоров’я
соціального педагога. Здійснено покомпонентний
аналіз її складових.

Ключові слова: культура, здоров’я, культура

здоров’я, соціальний педагог, компоненти куль�

тури здоров’я. 

В статье осуществлён теоретический анализ
понятий «культура», «здоровья», «культура здо!
ровья». Подано сущностную характеристику
культуры здоровья социального педагога. Осущес!
твлён покомпонентный анализ её составляющих.

Ключевые слова: культура, здоровья, культу�

ра здоровья, социальный педагог, компоненты

культуры здоровья.

The article deals with the theoretical analysis of the
«culture», «health», «health culture». Given essential
characteristic of health culture social pedagogue. An
analysis of its components.

Key words: culture, health, culture, health, social

pedagogue, components of health culture.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. На сьогодні досить гостро постає

необхідність розроблення і запровадження конк�

ретних дій, спрямованих на поліпшення здо�

ров’я нації. Успішному вирішенню цієї проблеми

сприятиме розуміння громадянами, керівницт�

вом держави та суспільством загалом того, що

здоров’я людини залежить від чотирьох основних

груп чинників, встановлених ученими, зокрема:

стану навколишнього середовища, генетичних

чинників, способу життя, а також діяльності

системи охорони здоров’я, її служб і установ.

Практика доводить, що здійснювати охорону

здоров’я переважно засобами лікувальної меди�

цини надалі не можна, потрібна консолідація

різних соціальних служб, які формують здорове

покоління. На процес формування, збереження

здоров’я значною мірою можуть вплинути со�

ціальні педагоги, оскільки одним із пріоритет�

них завдань соціально�педагогічної діяльності

є збереження та зміцнення фізичного, психічно�

го та соціального здоров’я особистості. А однією

з умов здоров’я особистості є виконання нею на

високому рівні соціальних функцій, відчуття

стану соціального благополуччя, здатність люди�

ни жити в гармонії з соціумом,займати належ�

ний соціальний статус у суспільстві [6, с. 184].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз

наукових праць свідчить про відсутність одноз�

начного підходу до проблеми здоров’я. Проте

різні визначення, класифікації здоров’я не су�

перечать, а, навпаки, взаємодоповнюють, взає�

мопідсилюють одне одного і дають можливість

розглядати його з різних позицій. У психолого�

педагогічній літературі є багато досліджень,

у яких розглядаються проблеми становлення та

розвитку особистості в аспекті формування здо�

рового способу життя (І. Аршавський, І. Брех�

ман, Г. Зайцев та ін.); проблеми валеологічної

освіти та виховання (Т. Бойченко, І. Брехман,

Е. Вайнер, М. Гончаренко, М. Гриньова, Ю. Лі�

сіцин та ін.); питання професійного здоров’я

(Е. Зєєр, Е. Іванов, В. Карвасарський, О. Край�

нюк, Г. Мешко, Л. Мітіна, В. Пономаренко);

проблеми синдрому «професійного вигорання»

(М. Авраменко, К. Малевич, В. Орел, О. Папа�

нова, Е. Старченкова та ін.).

Наразі склалися кілька підходів щодо розу�

міння сутності культури здоров’я (Г. Зайцев,

В. Колбанов, Т. Берсенева, Л. Татарнікова,

С. Васильєв), її змісту і структури (І. Глінянова,

Е. Вайнер, Е. Мамаєва, А. Мітяєва), визначення

принципів формування культури здоров’я педа�

гога (Л. Уткіна). Культура здоров’я особистості

є предметом досліджень В. Горащука, О. Дубо�

гай, Е. Казіна, Ю. Лісицина та ін.

Виділення невирішених частин загальної проб;
леми, яким присвячена дана стаття. Актуальність

проблеми формування культури здоров’я соціаль�

ного педагога зумовлюється низкою суперечнос�

тей і особливо між: суспільною необхідністю

у професійній діяльності соціального педагога,

який володіє культурою здоров’я і здатністю до

її трансляції, а також недостатньою розробленіс�

тю наукових основ її формування; потребами су�

спільства у здорових громадянах і неухильним

погіршенням їхнього здоров’я; потребами вироб�

ництва у здорових фахівцях і відсутністю методик

її оздоровлення під час навчання у вищій школі;

природним бажанням людини бути здоровою та

її знаннями про здоров’я і вміння його зберігати

та зміцнювати. 
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Мета статті полягає в обґрунтуванні співвід�

ношень категорій «культура» і «здоров’я», ви�

значенні сутності культури здоров’я соціального

педагога, її складових компонентів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. По�

трібно визнати, що вирішення проблеми здо�

ров’я особистості є пріоритетним завданням не

тільки медичних, але й освітніх закладів. Оскіль�

ки основне значення у збереженні та зміцненні

здоров’я людини є формування в неї небайду�

жого ставлення до власного здоров’я, кінцевою

метою освіти має стати формування культури

здоров’я як невід’ємної частини загальної куль�

тури людини. Для того щоб дослідити феномен

культури здоров’я соціального педагога насам�

перед необхідно вирішити питання про співвід�

ношення категорій «культура» і «здоров’я» для

визначення сутності поняття «культура здоров’я». 

У межах найбільш загального, філософського

уявлення про світ концепт «культура» розгляда�

ється як соціально�прогресивна творча діяль�

ність людства в усіх сферах буття і свідомості

[8, с. 61]. У трактуванні поняття «культура» най�

суттєвішими її атрибутами є глибоке, усвідомлене

та шанобливе ставлення до спадщини минуло�

го, здатність до творчого розуміння і перетво�

рення дійсності в тій чи іншій сфері діяльності

та відносин [5, с. 58]. 

Поза культурою, культурним оформленням

поведінки та діяльності людини втрачається

доцільність і цілеспрямованість її розвитку, сенс

існування, оскільки в них виражається людсь�

кий досвід, суспільні традиції і механізми їх ре�

алізації на практиці. Рівень розвитку культури

є вирішальною умовою прогресу суспільства

і людини. Культура є універсальне явище, яке

пронизує всі сфери суспільного життя і види

людської діяльності. Залежно від цього розріз�

няють політичну, економічну, духовну, правову,

фізичну культури [6, с. 185].

Культура педагога як інтегративна характерис�

тика особистості включає в себе певний рівень

розвитку творчих сил і здібностей, виражених

у типах і формах організації життя та діяльності

(М. Віленський); відображає зрілість і розвине�

ність усієї системи соціально�значущих якостей

особистості, продуктивно реалізованій в індиві�

дуальній діяльності (Н. Крилова); збагачує і роз�

виває взаємозумовлені компоненти особистості

до вищого рівня, тобто культура слугує кри�

терієм розвитку особистості (Т. Квасов).

Звернімося до розгляду категорії «здоров’я».

Аналізуючи наукові дані останніх років, можна

дійти висновку, що проблема зміцнення та збе�

реження здоров’я є однією з найважливіших

і найбільш суперечливих насамперед тому, що

до цього часу немає чіткого визначення сутності

та кількісної міри здоров’я. 

Визначенню поняття здоров’я присвячені

численні дослідження. «Здоров’я — це природ�

ний стан організму, що характеризується нор�

мальним узгодженим перебігом всіх процесів

і діяльністю всіх функцій, які забезпечують йому

необхідну активність у взаємодії з навколишнім

середовищем. У поняття здоров’я вкладаються

не тільки якісні, а й кількісні ознаки, оскільки

існує поняття про ступені здоров’я... У поняття

здоров’я входить і соціальна повноцінність лю�

дини» [9, с. 115]. 

Здоров’я визначається як сума «резервних

можливостей основних функціональних систем»

(М. Амосов), «комплекс резервних можливостей

організму, що забезпечують соціальну активність

при максимальній тривалості життя» (В. Казна�

чеєв), «один з найважливіших показників «якос�

ті» людини і популяції людей» (П. Капіца), «су�

купність фізичних і духовних здібностей, якими

володіє організм, жива особистість людини»

(Г. Царегородцев), «міра реалізації генетичних

потенціалів, це резерви життя, життєздатність

людини як цілісного творіння в єдності його

тілесних, психічних і духовно�моральних харак�

теристик» (В. Горячев), «показник культури лю�

дини в цілому, оскільки воно за внутрішньою

своєю суттю виявляється показником гармонії

практичного і теоретичного плану буття, мірою

узгодженості в людині природного і соціально�

го начал» (Г. Пастушок).

Науковець І. Брехман визначає здоров’я лю�

дини як здатність зберігати відповідну віку стій�

кість в умовах різких змін кількісних і якісних

параметрів триєдиного потоку вербальної, струк�

турної та сенсорної інформації. Така характе�

ристика є суто якісною і не дає змогу оцінити

рівень здоров’я конкретної людини, а тим біль�

ше — з’ясувати ступінь впливу на здоров’я різних

чинників способу життя, діяльності, зовнішнього

середовища, спадковості та ін. [1, с. 156]. 

А. Іванюшкін розглядає здоров’я з точки зо�

ру наукового і ціннісного змісту, що включає

три рівні: 

— біологічний — спочатку здоров’я передба�

чає досконалість саморегуляції організму, гар�

монію фізіологічних процесів і як наслідок —

максимум адаптації; 

— соціальний — здоров’я є мірою соціальної

адаптації, діяльнісного ставлення людського

індивіда до світу; 

— особистісний (психологічний) — здоров’я

є не тільки відсутність хвороби, а й її подолан�

ня, попередження (здоров’я — не тільки стан

організму, але й «стратегія життя людини»)

[7, с. 30].

Узагальнення різних сторін характеристики

досліджуваного феномену надало підстави

А. Щедріній стверджувати, що здоров’я є ціліс�
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ним, багатовимірним станом, який визначає та�

ких п’ять основних факторів: 

— рівень і гармонійність фізичного розвитку; 

— функціональний стан організму (наявність

резервних можливостей основних фізіологічних

систем); 

— рівень імунного захисту і неспецифічної

резистентності; 

— наявність того чи іншого захворювання

або анатомічні дефекти; 

— рівень морально�вольових і ціннісно�мо�

тиваційних установок. 

Характер прояву кожного з названих показ�

ників здоров’я залежить від особистісних якостей

людини, усвідомленості дій. З істотних визначень

найбільш доцільним і перспективним для станов�

лення культури здоров’я педагога залишається

поняття здоров’я «як стану повного фізичного,

психічного і соціального благополуччя, а не тіль�

ки відсутність хвороби» (Статут ВООЗ), яке

відображає основні і найбільш істотні чинники,

що впливають на здоров’я людини, оптимізація

яких і становить сутність культури здоров’я. 

Отже, здоров’я виступає як єдина загально�

людська та індивідуальна цінність, оскільки всі

інші загальнолюдські цінності є, по суті, лише

засобами забезпечення здоров’я особистості.

Звернемося тепер до розгляду підходів щодо ро�

зуміння сутності культури здоров’я особистості. 

Під культурою здоров’я В. Колбанов, Т. Бер�

сєнєва розуміють динамічний стереотип по�

ведінки, що сприяє здоровому способу життя

і визначає дбайливе ставлення до здоров’я ото�

чуючих людей [2, с. 47].

На думку С. Васильєва [8], валеологічна куль�

тура здоров’я педагога — це соціально�прогре�

сивна, цілеспрямована діяльність в царині

індивідуального здоров’я, представлена на двох

рівнях: філософсько�світоглядному, який роз�

глядає валеологічну культуру як складову частина

загальної культури, та нормативно�поведінко�

вому — як характеристику професійної педаго�

гічної діяльності (цілепокладання, валеологічна

стратегія і тактика). Умовою ефективного фор�

мування валеологічної культури педагога автор

вважає єдність валеологічної освіти, професійної

валеологічної діяльності та життєвого досвіду

[4, с. 203]. А. Мітяєва трактує культуру здоров’я

як індивідуальну і соціальну якість людини, що

відображає характер зацікавленого особистого

ставлення до здорового способу життя та навко�

лишнього середовища, яке виявляється в про�

цесі особистої участі в духовно�практичній

діяльності з пізнання, освоєння, перетворення

та збереження свого здоров’я як особистого

енергоресурсу успішної життєдіяльності. 

На думку Е. Вайнера [9], культура здоров’я

є частиною загальнолюдської культури, яка пе�

редбачає знання людиною своїх генетичних, фі�

зіологічних і психологічних можливостей, ме�

тодів і засобів контролю, збереження та розвит�

ку свого здоров’я, а також вміння передавати

здоров’язберігальні знання іншим. Отже, куль�

тура здоров’я людини є необхідною умовою її

життєдіяльності і водночас важливою складо�

вою професійної придатності [3,с.176].

На підставі аналізу психолого�педагогічної лі�

тератури встановлено, що культура здоров’я педа�

гога розглядається як володіння ним сукупністю

способів формування, збереження та зміцнення

власного здоров’я, що дають йому можливість

побудови ефективного процесу виховання здоро�

вого покоління, організації здоров’язберігаль�

ного освітнього процесу. Це інтегративна якість,

яка реалізує у взаємозв’язку та цілісності всі

компоненти, складові благополуччя особис�

тості: психічне, фізичне, моральне, соціальне.

У результаті аналізу основних понять — «куль�

тура», «здоров’я» — культура здоров’я соціально�

го педагога визначається нами як цілісне особис�

тісне утворення, що становить єдність ціннісних

пріоритетів здоров’я, високу активність їх засво�

єння і трансляції в професійній діяльності, гли�

боких знань шляхів і засобів ефективного фор�

мування, збереження та зміцнення здоров’я. 

На підставі теоретичного аналізу наукових

джерел (В. Колбанов, Е. Вайнер, Л. Татарнікова,

І. Глинянов) ми дійшли висновку, що структура

культури здоров’я соціального педагога перед�

бачає наявність таких компонентів: мотиваційно�

ціннісний, змістовно�операційний, емоційно�

вольовий. Подаємо їх покомпонентний аналіз.

Мотиваційно!ціннісний компонент відповідає

рівню розвитку потребнісно�мотиваційної сфе�

ри соціального педагога щодо культури здоров’я

і включає мотиви, пов’язані з: 

— усвідомленням потреби у підтриманні та

зміцненні здоров’я усіх суб’єктів професійної

діяльності;

— потребою отримання необхідних знань та

їх поглиблення у професійній діяльності; 

— ціннісними переконаннями щодо цінності

людського життя, здоров’я;

— потребою створення особистої філософії

здоров’я; планування своєї життєдіяльності від�

повідно до принципів культури здоров’я для са�

мовдосконалення, самоствердження, реалізації

життєвих і фахових цілей;

— усвідомленням значущості професійної ді�

яльності соціального педагога як носія загаль�

нолюдських цінностей.

Змістовно!операційний компонент включає

професійні, методологічні, теоретичні, методич�

ні, технологічні та індивідуальні знання, а також

необхідні вміння і навички щодо формування

культури здоров’я. Методологічні знання — це
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знання структури та функцій культури здоров’я,

біологічних і соціальних основ життєдіяльності

та життєзабезпечення людини. Теоретичні знання

пов’язані з усвідомленим вибором змісту, форм,

засобів і методів, закономірностей та етапів

формування здоров’я. Методичні знання — це

знання оздоровчих методів навчання, методик

оцінювання та корекції функціональних станів

дітей і дорослих. Технологічні знання стосують�

ся проведення профілактичних заходів, розроб�

лення і впровадження відповідних технологій

у професійній діяльності. Індивідуальні знання —

це знання своїх індивідуальних особливостей,

стану власного здоров’я; оздоровлення власно�

го організму, розкриття своїх потенційних

здібностей і можливостей; вміння привести

своє життя у відповідність з біологічним віком,

узгоджувати свою поведінку з можливостями

організму; планування своєї діяльності адекват�

но динаміці розумової працездатності й віку.

Емоційно!вольовий компонент передбачає роз�

ширення сфери емоційних переживань відносно

свого здоров’я, здоров’ятворення, здоров’язбере�

ження та протидії здоров’яруйнівним чинникам

завдяки прояву вольових зусиль. Він включає:

— прояв вольових якостей, необхідних для

формування здоров’я і становлення культури здо�

ров’я, пов’язаних зі зміною життєдіяльності згід�

но з основними напрямами здоров’ятворення; 

— організацію контролю за втіленням у життя

необхідних для зміцнення здоров’я рекомендацій; 

— обмеження, а потім повне виключення

з життєдіяльності всіх можливих чинників ри�

зику для здоров’я;

— позитивні емоційні реакції, пов’язані з усві�

домленням можливостей успішно транслювати

отримані знання і технології у сфері зміцнення

здоров’я у своїй майбутній професійній діяль�

ності.

Висновки з даного дослідження і перспективи по;
дальших досліджень у цьому напрямі. Культура здо�

ров’я є цілісним утворенням, що реалізовується

у структурі особистості через розвиток особистіс�

них особливостей, які становлять її світоглядно�

моральну спрямованість на формування в неї

культури здоров’я як невід’ємної умови успішної

життєвої та фахової самореалізації, самовдоско�

налення. 

Ми вважаємо, що структура культури здо�

ров’я соціальних педагогів включає в себе такі

компоненти: мотиваційно�ціннісний (потреби,

мотиви, ціннісні орієнтації), змістовно�опера�

ційний (заняття рекреаційною, оздоровчою та

індивідуально�творчою діяльністю, визначення

стратегії життя у збереженні здоров’я і форму�

вання її саморегуляції), емоційно�вольовий (по�

зитивне емоційне ставлення до здоров’ятворчої

діяльності, рівень вольових зусиль і сформова�

ність якостей, необхідних для цілеспрямованої

діяльності зі збереження здоров’я).

Перспективою подальших досліджень є роз�

роблення наукових основ процесу формування

культури здоров’я, комплексної програми під�

готовки майбутніх соціальних педагогів до збе�

реження і зміцнення професійного здоров’я.
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У статті розглядаються ціннісні орієнтири
соціального здоров’я особистості в контексті на!
працювань ноосферної освіти. 

Ключові слова: соціальне здоров’я, гармонія,

ноосферна освіта, ноосферна свідомість, ноо�

сферне мислення, соціальна позиція. 

В статье рассматриваются ценностные ори!
ентиры социального здоровья личности в контекс!
те наработок ноосферного образования. 

Ключевые слова: социальное здоровье, гармо�

ния, ноосферное образование, ноосферное соз�

нание, ноосферное мышление, социальная по�

зиция.

The article deals with the values of social health in
the context of the noosphere education.

Key words: social health, harmonia, noosphere

education, noosphere values, noosphere conscious,

social position.

Постановка проблеми. Людство на порозі

XXI ст. переживає вкрай складний період свого

розвитку. Негативні тенденції споживацького

ставлення людини до природи впродовж багатьох

століть зумовили глобальну зміну навколишньо�

го середовища і призвели до руйнації гармонії

світобудови, до нівелювання і втрати моральних

орієнтирів життя. «Справжня проблема людсь�

кого виду на цій стадії еволюції полягає в тому,

що він нездатний в культурному відношенні йти

в ногу й повністю пристосуватися до тих змін, які

ж сам і вніс у цей світ», — заявив від імені членів

Римського клубу А. Печчії [6, с. 183–184]. Такий

прояв неузгодженості стрімких технологічних

змін, зумовлених інтелектуальною могутністю

людини, з духовно�світоглядним станом су�

спільства виявився і в негативних наслідках для

здоров’я особистості та суспільства, зокрема

соціального здоров’я. Людство високою ціною

розплачується за ігнорування духовного начала

свого життя: на індивідуальному рівні розплатою

став такий спосіб життя, який приводить до зрос�

тання числа емоційних, психосоматичних захво�

рювань, на соціальному рівні відсутність духов�

них цінностей веде до таких стратегій існуван�

ня, які загрожують збереженню самого життя на

нашій планеті. У нинішніх умовах актуалізується

проблема пошуку нових ціннісних соціальних

орієнтирів, що уможливить оптимальне поєд�

нання, гармонію особистісних сенсів, діяльнос�

ті і спілкування людини із соціумом як основи

соціального здоров’я. Особливим напрямом тако�

го пошуку є звернення до науково�філософсь�

кої спадщини В. І. Вернадського про біосферу

і еволюції її в ноосферу. Вчений визначає ноо�

сферу як природний процес переходу біосфери

в ноосферу, як стан гармонії в системі людина�

суспільство�природа. І завданням освіти є під�

готовка людини до життя в планетній оболонці

ноосфери як специфічному середовищі її роз�

витку, до життєдіяльності в нових соціоприрод�

них умовах. Ідеї вчення про ноосферу є осно�

вою концепції стійкого розвитку суспільства,

методологічним принципом стратегії виживання

людства, а, отже, і збереження соціального здо�

ров’я людини, людства загалом. Здоров’я, зокре�

ма, соціальне здоров’я, набуває цінності для ін�

дивіда не тільки як особистісно необхідний

компонент життєдіяльності, а й стає особливо

значущою цінністю як умова виживання людст�

ва, його майбутнього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб�

лема соціального здоров’я хвилювала людство

протягом багатьох віків. Так, ще римський поет

Децим Юній Ювенал писав: «Слід молитися, щоб

розум був здоровим у тілі здоровому». Окремі

аспекти соціального здоров’я розглядали Г. Пес�

талоцці, Г. Сковорода, Л. Толстой, К. Ушинсь�

кий та ін. 

Соціальний компонент здоров’я є предметом

вивчення різних наукових дисциплін. Вирізня�

ються особливості його визначення у філософії

соціального здоров’я як складника цілого —

культури, а особистісне здоров’я — як компонент

особистісної культури, здоров’я нації — як ком�

понент національної культури, як чинник со�

ціальної реалізації особистості; соціологією

соціальне здоров’я тлумачиться як здоров’я су�

спільства чи спільнот, соціальний ресурс, необ�

хідний для успішної соціалізації і соціальної

адаптації, система взаємодії соціальних суб’єктів

на принципах поваги, гідності і честі, визнання
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і дотримання соціальних прав особистості; пси�

хологія соціального здоров’я розглядає його як

таке, що залежить від особливостей соціального

розвитку людини, від рівня рівноваги, гармонії

особистості і соціального середовища; медици�

на соціального здоров’я вивчає його в контексті

дотримання екологічних, гігієнічних норм.

Висвітленню сутності здоров’я та різних його

аспектів присвячені праці М. Амосова, Г. Брех�

мана, Е. Булич, В. Войтенко, В. Казначеєва,

Ю. Лисицина, А. Щедріної; М. Гончаренко,

Г. Зайцева, І. Кульневич, С. Свириденко, В. Ор�

жеховської, Л. Татарникової та ін. Дослідження

свідчать, що збереження здоров’я може відбува�

тися на біологічному (фізіологічному), психо�

логічному, соціальному та духовному рівнях. На

думку М. Амосова, К. Вентцеля, М. Гончаренко,

В. Кулініченка, К. Курика, М. Моєсеєва, Д. Ли�

хачова, Є. Помиткіна, Т. Тюріної та ін., визна�

чальна роль належить саме духовній складовій

здоров’я людини, її моральності, рівню розвит�

ку свідомості, осмисленості життя та культури

особистості, її ставленню до власного здоров’я,

що є провідною ідеєю концепції ноосфери. Однак

слід констатувати, що проблеми теоретичного

обґрунтування та практичного втілення в на�

вчально�виховний процес школи технологій

формування та розвитку соціального здоров’я

молодого покоління в нових реаліях становлен�

ня ноосферного суспільства лише починають

розроблятися в царині сучасних досліджень.

Метою статті є соціально�педагогічний аналіз

формування ціннісних орієнтацій соціального

здоров’я особистості в контексті напрацювань

ноосферної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових

досліджень з проблеми соціального здоров’я

уможливлює вирізнення інтегрального соціаль�

но�педагогічного критерію для його оцінюван�

ня — гармонійність відносин особистості із соціаль!
ним оточенням та стан міжособистісних стосунків
і самосприйняття особистості (гармонія (від

грецьк. harmonia — зв’язок, стрункість, співроз�

мірність частин, протилежність хаосу, відповід�

ність, логічність, рівновага, погодженість), що

орієнтує на осмислення світу й людини з по�

зиції їх внутрішнього зв’язку, впорядкованості,

взаємодії). Так, Н. Приступою соціальне здоров’я

розглядається як стан гармонії особистісних сен�

сів людини, взаємовідносин її з іншими людьми

і діяльність, що сприяє не тільки самоактуалі�

зації особистості, але й позитивному розвитку

інших людей, гуманізації соціуму, суспільства

і культури загалом [7]. З соціально�педагогічної

позиції здоров’я також розглядається як гармо�

нійна єдність біологічних, психологічних і со�

ціальних якостей людини, що надає їй змогу

адаптуватися до умов мікро�, макро�, мезо� і ме�

гасередовища, а також вести продуктивне в со�

ціальному плані життя. 

У контексті сучасних досліджень соціального

здоров’я вирізняється і такий напрям, як еко�

логія людини (І. Єрмаков, В. Козак, М. Курик,

Б.Лихачов, О. Микитюк та ін). Як гармонійне

поєднання «…відповідно розвинених свідомості

та її емоційно�психічних станів,… що гарантує

входження в природу, життя суспільства, забез�

печує їх збереження» розглядає екологію осо�

бистості Б. Лихачов [4]. В. Козак, М. Курик

визначають екологію людини як гармонію три�

єдиного: біологічного, фізичного тіла, екологію

психосоматики особистості та індивідуальної

свідомості, духовного «я», яке усвідомлює себе

духовно�соціальною особистістю [3]. На цьому

акцентує увагу А. Субетто, вважаючи, що «…здо�

ров’я й гармонія є певною мірою тотожними ка�

тегоріями і взаємодоповнюють одне одного, на�

даючи можливість глибше оцінити зв’язок

здоров’я людини, глобального здоров’я людст�

ва, гармонії, краси і творчості в ноосферному

суспільстві» [10]. Його думку поділяє В. Спартін,

який вважає, що гармонійний розвиток, стабіль�

ність людства, залежить насамперед від його

здоров’я, і спрямованість на здоровий спосіб жит�

тя — невід’ємна риса ноосферної особистості.

Вона не може не турбуватися про підтримку ви�

сокого рівня свого здоров’я, а це означає, що

обов’язково прагнутиме до того, щоб і безпосе�

реднє середовище її проживання було здоровим —

екологічно, соціально, морально. Тому обов’язок

кожного члена загальнолюдської спільноти, на

його думку, — підтримувати і зміцнювати здоров’я

людства — здоров’я фізичне, розумове, моральне,

соціальне. А оскільки здоров’я людства загалом

залежить від здоров’я природи, то природно, що

турбота про здоров’я біосфери — імперативна

мета людства, найважливіший людський обов’я�

зок [9].

Критерій гармонійного поєднання соціаль�

них якостей покладений в основу визначення

показників соціального здоров’я особистості,

запропонований А. Байковою. Отже, на її дум�

ку, гармонізація показників соціально�психоло�

гічної адаптованості, соціальної спрямованості

і самоактуалізації особистості — це:

— адаптованість особистості як погодженість

особистісних тенденцій із вимогами навко�

лишнього середовища, реалістична, об’єктивна

оцінка себе і оточуючої дійсності, позитивне са�

моприйняття (позитивна «Я�концепція») у по�

єднанні із позитивним прийняттям інших; 

— рівень осмислення життя, відкритість реаль�

ній практиці діяльності і відносин, розуміння

своїх проблем і прагнення вирішити їх, особис�

тісна активність, саморозвиток і самореалізація

в соціальних сферах у поєднанні із сприйняттям
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свого життя як цікавого емоційного насиченого

процесу, соціальна компетентність і громадянсь�

ка позиція, креативність в саморозвитку та са�

мореалізації;

— наявність сенсожиттєвих орієнтацій, пов’я�

заних із позитивним розвитком соціуму і су�

спільства загалом, сприйняття себе як особис�

тості, яка має свободу вибору і відповідальності

за свої дії і вчинки, позитивний духовний вне�

сок в інших і тим самим в соціум, сприйняття

обраної професії як засобу саморозвитку і само�

реалізації через внесення свого вкладу в розви�

ток суспільства [1].

Проблему формування соціального здоров’я

особистості, що виявляється у гармонійних сто�

сунках із самим собою, природою, суспільст�

вом, успішно розв’язує ноосферна освіта. Вона

спрямована на природовідповідне навчання

й виховання цілісного мислення, екологічної

свідомості і духовно�моральної сфери особистос�

ті, озброєння її ефективним інструментом для

самостійного вибору свого місця в системі При�

рода — Суспільство, вміннями ставити цілі, ви�

бирати морально допустимі засоби їх досягнен�

ня та бачити наслідки своєї діяльності (за

Н. Масловою). 

У контексті збереження і зміцнення соціаль�

ного здоров’я особистості дедалі більшої значу�

щості набувають ноосферні духовні цінності:

Життя, Істина, Добро, Совість, Віра, Чесність,

Творчість, Співпереживання, Любов як способи

гармонійного поєднання людини із закономірни�

ми основами природи, Всесвіту. Без них світогляд

людини XXI ст. вже не може бути повноцінним,

оскільки її життєдіяльність невіддільна від мо�

гутньої взаємодії із середовищем існування.

Слова Д. Ліхачова «Ми не виживемо фізично, як�

що загинемо духовно» свідчать про їх значущість

для здоров’я людини. Ці цінності є основою но�

осферної свідомості особистості як орієнтири

дотримання таких соціальних норм співжиття,

ставлень до себе, інших, природи, що уможлив�

лює гармонійну життєдіяльність, збереження

себе і довкілля. В. Спартін виокремлює провідні

її складники: наукова свідомість — готовність

вирізняти межі своєї компетентності, отримува�

ти й переосмислювати знання, застосовувати їх

у життєвій практиці; феноменологічна — ставлен�

ня до всіх природних і соціальних об’єктів (і до

планети) як до живих організмів; екологічна —

розуміння органічної єдності світу й неможли�

вість звершення дії в одному компоненті систе�

ми без впливу на інші, усвідомлення руйнівних

наслідків вторгнення у складні системи; гума!
ністична — розуміння цінностей кожної культу�

ри, кожної особистості і кожного природного

організму, бережне ставлення до тваринного

й рослинного світу, живої й неживої природи;

вселенська (глобальна) — розуміння взаємозв’яз�

ку регіональних і глобальних проблем, готовність

до дій з метою їх подолання; самовизначення

особистості як ноосферної людини — єдність знан�

ня, переконань і життєвої практики, розуміння

відповідальності за світ живої й неживої при�

роди [9]. 

Така ціннісна визначеність свідомості роз�

глядається як сформованість ціннісної життєвої

позиції (моральна орієнтація, суб’єктивна ак�

тивність і відповідальність особистості за свій

вибір, показник моральної зрілості, що визначає

характер всієї її життєдіяльності). Ми виокре�

мили соціальну позицію, що ґрунтується на ноо�

сферній основі, як соціально зумовлену систему

моральних понять, яка мотивує сенс особистіс�

ної позиції в житті суспільства, держави, світу,

відчуття власної сутності, своєї місії в соціаль�

ній системі минулого й сьогодення, розуміння

себе як життєдіяльнісної частини живої приро�

ди. Сформувати таку позицію — це означає до�

помогти школяреві піднятися на такий рівень

світосприйняття й світоставлення, який би

сприяв його гармонійному розвитку відповідно

до законів розвитку Природи й суспільства, став

би основою його соціального здоров’я. 

Показником соціального здоров’я особис�

тості є тип її мислення. Як вважає Н. Маслова,

негармонійна, обмежена, хвора людина виявляє

неприродну, патологічну якість, яка проявляється

у антропосферному неекологічному мисленні.

При цьому вирізняються лівопівкулева (точні

науки, раціоналізм) і правопівкулева (гумані�

тарні, творчі напрямки) орієнтації і проміжні

варіанти. Гармонійна, універсальна, здорова лю�

дина демонструє природне, біосферовідповідне

мислення, що є ціліснодинамічним, екологічним

мисленням. На думку Н. Маслової, «…екологіч�

не мислення (гармонійне, природне, біосферне,

цілісне, здорове) визначається погодженістю

з природними законами Всесвіту, оскільки

в миследіяльність залучені водночас ліва і права

півкулі головного мозку. Людина із ноосферним

мисленням стане правильно розуміти своє міс�

це в природі і свою еволюційну роль, виконую�

чи біосферну функцію підтримки запасу рівно�

ваги природних систем» [5, с. 257]. 

Ноосферна освіта пропонує форми і методи

формування ноосферного мислення, зокрема,

йдеться про REAL�методику — релаксаційно�

активну технологію, в якій етапи релаксації (на�

копичення інформації, робота правої творчої

півкулі) чергуються з етапами активності (тре�

нування лівої півкулі: логіка, аналіз, структуру�

вання інформації). Вона уможливлює формуван�

ня логіки мислення у процесі пізнання Людини

і Світу: змістом його є осмислення, а результа�

том — усвідомлення свого буття у світі, потреби
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у пошуку сенсу життя, який повинен збігатися

із сенсом життя всього людства, випливати з ньо�

го і бути з ним тісно пов’язаним (за М. Моє�

сеєвим).

Ноосферна освіта напрацювала певні прак�

тичні технології, форми і методи формування

гармонійної особистості, що є основою соціаль�

ного здоров’я. Так, усвідомлення й відчуття гар�

монії в навчально�виховному процесі школи

досягається шляхом осмислення школярами на�

слідків різного роду їх взаємодії із собою, інши�

ми людьми, природою, через уміння побудувати

конструктивний діалог, спроектувати наслідки

своїх дій, вчинків щодо оточуючого світу в сфері

загальнолюдських стосунків, стосунків приро�

да — людина, я — я, що ведуть до гармонії чи до

дисгармонії. Таку гармонізацію індивідуальних,

етнокультурних та вселюдських форм буття за�

безпечує діалог, що є всезагальним засобом оп�

тимальної організації й управління на всіх

рівнях розвитку життєдіяльності на Землі — від

біологічного рівня до соціального й особис�

тісного (діалог Я — Я, Я — Інші, Я — Культури,

Я — Природа, Я — Універсум). Діалог культур

у навчально�виховному процесі є основою фор�

мування адекватного сприйняття, розуміння,

позитивного ставлення й оцінки представників

груп, народів, їхнього стилю життя, морального

світу, взаємного прийняття соціальних ціннос�

тей і норм. 

Показником спрямованості особистості на діа�

логічний стиль спілкування із собою та іншими

є толерантність (терпимість до різних думок,

неупереджене ставлення до людей і подій; у ши�

рокому значенні — стійкість до багатоманіття

світу, етнічних, соціальних, культурних і світо�

глядних відмінностей). Виховання толерантності

набуває нині планетарного значення як умова

соціального здоров’я суспільства й особистості,

виживання всіх і кожного в умовах глобальних

криз та загрози знищення життя на планеті,

безумовна необхідність, вимога ноосферного

становлення цивілізації. Діалогічний стиль

співжиття ноосферного суспільства ґрунтується

на емоційному здоров’ї, адже розвиток особис�

тості в цілому відбувається в діалогічному

емоційному контакті із іншими, собою, приро�

дою (Т. Кириленко, Е. Носенко, Н. Разенкова,

М. Яновська, D. Coleman та ін.). Емоційне здо�

ров’я особистості як компонент соціального роз�

глядаються І. Шванєвою яко показник гармо�

нійної єдності людини, планети, Космосу,

прагнення до збереження душевного здоров’я,

гармонійного світовідчуття й оптимального

рівня життєзабезпечуючих особистісних емо�

ційних реакцій [11]. Як засіб його формування

Г. Сікорська пропонує ввести у освітній простір

школи курси автогностики (комплексна дисцип�

ліна, що забезпечує учнів знаннями про фізіоло�

гію й психологію кожного як індивідуальності

і як людини — родової істоти), оскільки «…ав�

тогностика допоможе пізнати … свою психофізіо�

логічну специфіку, вибирати відповідну стра�

тегію й технологію самонавчання, зміст своєї

освіти й стратегію побудови своїх життєвих

програм», — вважає вона [8]. Це уможливлює

залучення в навчально�виховний процес школи

біоадекватних освітніх технологій, механізмів

релаксації й рефлексії, різноманітних форм здо�

ров’язберігаючої діяльності, спрямованих на фор�

мування здорового стилю життя, що є невід’єм�

ною рисою ноосферної особистості. 

Критерієм соціального здоров’я особистості

є гармонійне поєднання внутрішніх і зовнішніх

якостей особистості, знання про природу люди�

ни, вміння й навички спілкування, етично допус�

тимого в конкретній ситуації, здатність органі�

зовувати свою поведінку, вміння формулювати

свої бажання та вимоги, з повагою ставитися до

себе та інших — асертивність, що розуміється як

природність і незалежність від зовнішніх впли�

вів і оцінок, здатність самостійно регулювати

власну поведінку і відповідати за неї (за В. Кап�

поні, Т. Новаком, С. Стаутом та ін.). 

Виокремлені показники соціального здоров’я

є орієнтиром організації роботи педагогів, спря�

мованої на забезпечення гармонізації зовнішніх

зв’язків підростаючого покоління із соціумом,

на формування конструктивної зовнішньої

і внутрішньої соціально спрямованої активності

школярів, попередження відхилень від соціаль�

но значущого рівня соціального здоров’я в умо�

вах переходу суспільства на ноосферний шлях

розвитку. 

Висновки. Ноосферна освіта пропонує прин�

ципово новий підхід до вирішення завдань фор�

мування соціального здоров’я особистості,

орієнтує її на досягнення такої моральної

довершеності, яка полягає у досягненні мораль�

но�психологічної, духовної рівноваги із соціо�

природним середовищем і особистісним Я, до

гармонії із собою, іншими, природою. Зважаю�

чи на це, вважаємо за необхідне більш глибоке

дослідження чинників, що впливають на процес

формування соціального здоров’я особистості

і суспільства XXI ст., вивчення шляхів оптимізації

його збереження і зміцнення в світлі ноосферної

концепції В. І. Вернадського на методологічно�

му, теоретичному й практичному рівнях.
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У статті поданий аналіз результатів емпірич!
ного дослідження соціальних уявлень про ідеального
політика мешканців Південного Сходу України, по!
казана структура усвідомлюваних (раціональних)
аспектів образу ідеального політичного лідера, під!
свідомих прагнень і очікувань. Це надає можливість
усвідомити основні потреби і прагнення українсь!
кого виборця, а також створювати ефективний
політичний імідж.

Ключові слова: політичне лідерство, політич�

ний імідж, соціальні уявлення.

В статье представлен анализ эмпирического ис!
следования социальных представлений об идеальном
политическом лидере жителей Юго!Востока Укра!
ины, показана структура осознаваемых (рациональ!
ных) аспектов образа идеального политического ли!
дера, неосознанных стремлений и ожиданий. Это
дает возможность понять основные потребности
и стремления украинского избирателя, а также
создавать эффективный политический имидж.

Ключевые слова: политическое лидерство, по�

литический имидж, социальные представления.

The article contains the analysis of the results of the
empirical research of social representations of the ideal
politician among people living in the South!East of Ukrai!
ne. The structure of the perceivable conscious (rational)
aspects of the image of the ideal politician, as well as
unconscious expectations has been depicted. This helps to
realize basic needs and expectations of the Ukrainian
electorates and to create the effective political image. 

Key words: political leadership, political image,

social representations.

Аналіз наукових публікацій і результатів емпі�

ричних досліджень різних аспектів політичного

лідерства дав змогу виділити два основні напрям�

ки у розгляді означеного феномену. До першого

належать дослідження, спрямовані на вивчення

власне політичних лідерів. Цей напрям позиціо�

нований роботами «біографічного» (біографії, ме�

муари, публіцистичні роботи); політико�соціоло�

гічного (статистичні дані про участь у політичному

житті, аналіз причин зниження представництва

жінок у владних структурах, а також перешкоди,

що існують на шляху до політичного олімпу тощо)

та соціально�психологічного (виявлення і ха�

рактеристика іміджів політичних лідерів) змісту.

До другого напрямку належать дослідження

того, якими постають політичні лідери у масовій

свідомості. Він менше розроблений і представле�

ний лише окремими розвідками. [1] Так, вивча�

лось, зокрема, те, як імідж кандидата�політика

впливає на сприйняття його виступу (промови);

виявлялися найпоширеніші серед населення

іміджі бажаного кандидата у президенти Украї�

ни [2]; досліджувались основні смислові компо�

ненти іміджу політиків (в тому числі й жіночої

статі).[3]. Наукова розробка проблем психології

сприймання політичних лідерів потребує по�

дальших комплексних досліджень. 

Російські та українські науковці (О. Башкі�

рова, Н. Лайдинен, Л. Гегель, Р. Мамедбейлі,

Л. Московічева, О. Красильнікова, Д. Левчик,

Е. Левчик, С. Ціпко, О. Шевченко) вже здійс�

нили спробу шляхом соціально�психологічних

досліджень окреслити образ ідеального політич�

ного лідера, який має такі риси, як справедли�

вість, чесність, патріотизм, сила волі, відпо�

відальність, цілеспрямованість, ретельність,

далекоглядність, висока освіченість, розум,

уважність, обов’язковість, організаційний талант,

рішучість, сміливість, упевненість в собі, влад�

ність, компетентність, дипломатичність. При

цьому пріоритетна роль надається патріотизмо�

ві, чесності, справедливості та рішучості [4].

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

340

Розділ ХІV
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ 
ПРО ІДЕАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

Світлана Походенко, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології 

Запорізького національного технічного університету

УДК 316.6 +159.9.01



Більшість відомих нам дослідників обмежу�

ються аналізом вербалізованих і раціональних

складових образу політичного лідера, одержаних

в результаті різноманітних опитів. Поза сумнівом,

подібні дослідження дають цінний матеріал про

очікування громадян відносно особистості по�

літичного діяча та його позиції, але при цьому за

рамками розгляду залишається значний пласт

інформації, що робить портрет політика ніби

одновимірним.

Водночас було доведено, що існують і неусві�

домлювані, ірраціональні оцінки політичних дія�

чів, які суттєво впливають на формування обра�

зу останніх. Дослідженню підсвідомого рівня

сприймання політичних лідерів присвятили свої

праці О. Шестопал, М. Новікова�Грунд, Д. Дур�

дін, Н. Шелекасова, М. Андріанов, Н. Ілюхіна,

Є. Дорофеєв та ін. [5–8]. При цьому теоретики

різних психологічних шкіл одностайно визна�

ють примат несвідомої сфери, яка, за різними

оцінками, на 70–97% контролює психічну ді�

яльність людини.

У вітчизняній психологічній науці вже про�

водяться теоретичні й методологічні досліджен�

ня з даної проблеми. Актуальними на сьогодні

є вивчення в контексті аналітичної психології пи�

тання про свідомі і несвідомі аспекти менталь�

ності та пошук емпіричних показників політичної

ментальності (Н. Каліна, С. Чорний. О. Шор�

кін); тема так званих суспільно!політичних міфів,

в основі яких лежить суб’єктивне нерефлексоване

сприймання дійсності, що фіксується у смислах

(В. Жовтянська); проблеми політичного лідерст�

ва (С. Грабовська, С. Гарькавець, В. Третьяченко);

становлення української ідентичності в аспектах

реальної політики (О. Колісник, М. Костицький,

В. Куєвда); психотерапія негативних наслідків

поляризації суспільства (П. Горностай) тощо.

У цьому зв’язку безумовний інтерес стано�

вить вивчення несвідомих аспектів сприйняття

населенням о6разів сучасних політиків.

Метою нашого спільного з О. М. Нестеренко

дослідження стало визначення особливостей

сприйняття образу ідеального політичного ліде�

ра у співвідношенні його раціональних та

ірраціональних аспектів. 

Емпіричне дослідження в 2009 р. охоплювало

300 осіб — мешканців міст та селищ Запорізької

і Дніпропетровської областей. У вибірці предс�

тавлені дорослі люди всіх вікових груп, чоловіки

(42%) і жінки (58%), люди з різним рівнем

освіти. Професійний склад опитаних також був

різноманітний: студенти, домогосподарки, пен�

сіонери, люди розумової і фізичної праці. При

відборі респондентів враховувалися, до того ж,

їхні політичні погляди.

Варто зауважити, що провести традиційне пси�

хологічне дослідження у політичній сфері вкрай

важко. Результати застосування класичного мето�

дичного апарату для дослідження (опитувальни�

ки) у цій сфері ні у досліджуваних, ні у дослід�

ників особливого захоплення, як правило, не

викликають.

Раціональні уявлення про ідеального політика

досліджували за допомогою особистісного дифе�

ренціала (див. табл. 1) та шляхом контент�аналі�

зу відповідей на відкрите запитання «Які якості

мають бути притаманні ідеальному політику?» 

Таблиця 1 — Уявлення про ідеального політика (середні
значення по виборці в цілому)

Як свідчать результати, респонденти найбіль�

ше цінують впевненість та високі моральні якості:

чесність і справедливість. Політик має бути рі�

шучим, діяльним, енергійним і добросовісним,
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3 2 1 0 1 2 3 

О Безвідпові

дальний 

2,25 Добро�

совісний 

А Млявий 2,21 Енергій�

ний 

С Слабкий 2,06 Сильний 

А Нелюди�

мий 

2,04 Товарись�

кий 

С Залежний 1,97 Незалеж�

ний 

С Неса�

мостійний 

1,98 Самостій�

ний 

О Черствий 1,67 Чуйний 

О Ворожий 1,63 Доброзич�

ливий 

О Приваб�

ливий 

1,73 Неприваб�

ливий 

А Балакучий 1,89 Мовчаз�

ний 

С Упертий 0,2 Поступли�

вий 

А Замкну�

тий 

1,49 Відкритий 

О Добрий 2 Егоїстич�

ний 

А Діяльний 2,22 Пасивний 

С Рішучий 2,25 Нерішу�

чий 

О Справед�

ливий 

2,31 Неспра�

ведливий 

С Розслаб�

лений 

0,58 Напруже�

ний 

А Метушли�

вий 

0,52 Спокійний 

С Упевне�

ний 

2,35 Невпевне�

ний 

О Чесний 2,31 Нещирий 

А Дратівли�

вий 

0,76 Незво�

рушний



сильним і товариським. Найменш значущими для

ідеального політика виявилися шкали «упевне�

ний�поступливий», та «спокійний метушливий»,

«напружений�розслаблений», «дратівливий —

незворушний». За трьома факторами ОД сума

середніх оцінок респондентів була такою: фак�

тор оцінки — 13,9, фактор сили — 11,39, фактор

активності — 11,13. 

Фактор оцінки є провідним: провідну роль

у формуванні ідеального прототипу політичного

лідера відіграють морально�психологічні характе�

ристики. Люди очікують чуйного, доброзичли�

вого та відкритого, а, отже схильного до емпатії

політика. Ідеальний політик має добросовісно

ставитися до роботи, від його чесності залежить

справедливість чи несправедливість ухвал. Йдеть�

ся про здатність лідера не ототожнювати себе із

зовнішніми атрибутами влади, а просто спілку�

ватися з людьми, уважно ставитися до них. Зов�

нішня привабливість не є вирішальною.

Яким би не був перелік привабливих якостей

ідеального політика за змістом, ці характеристи�

ки необхідно оцінювати з точки зору двох інших

особистісних вимірювань — сили й активності.

В українській історії взагалі, а в останні часи

особливо вельми важливу роль відіграє параметр

сили. Зрозуміло, мало хто з респондентів буде

відкрито славити силу. Але навіть в усвідомлюва�

них оцінках респондентів, що стосуються обра�

зу ідеального політика, є менш усвідомлюваний

рівень атитюдів, пов’язаний із представленням

про політика як про сильного. Особистісна сила

(сюди належать такі компоненти, як інтелекту�

альні ресурси, психологічна врівноваженість,

здатність захистити) безумовно підвищать атрак�

тивність реального політика. Отже, ідеальний

політик повинен бути однозначно сильним. 

Активність як особистісна характеристика по�

в’язана з виконанням владних повноважень. Про

активність політика люди переважно мають уяв�

лення не тільки за якістю зроблених справ, але

й за енергійністю жестів, манерою рухатись. Ми

з’ясували, що активність є необхідною частиною

образу ідеального політика, та, як показують ре�

зультати дослідження, далеко не всі її прояви

подобаються респондентам. Метушливість обер�

тається негативними оцінками активності.

Результати конвент�аналізу відповідей рес�

пондентів на відкрите запитання «Які якості ма�

ють бути притаманні ідеальному політику?» да�

ють підстави дещо розширити семантичне поле

соціально бажаного образу політика. Всі одержа�

ні висловлювання було розподілено на дві групи:

особистісні якості та характеристики соціальної

взаємодії. 

Аналіз соціально�бажаних особистісних якос�

тей ідеального політика дав змогу виділити п’ять

груп:

1. Перша і найбільша групи об’єднала такі

моральні якості (44,2% висловлювань): чесність

(балів — 104; 30,1%), порядність (балів — 12;

3,5%), вірність (балів — 5; 1,4%), патріотизм

(балів — 5; 1,4%), любов до Батьківщини (балів —

2; 0,6%), гідність (балів — 2; 0,6%), принци�

повість (балів — 2; 0,6%). Громадяни воліють

політика, який був би безпартійним (балів — 2;

0,6%) українцем (балів — 3; 0,9%), що вірить

в Бога (балів — 2; 0,6%), має совість (балів — 5;

1,4%), тримає слово (балів — 2; 0,6%) і є скром�

ною людиною (балів — 2; 0,6%). Водночас ідеаль�

ний політик в моральному плані повинен бути

трохи підлим (балів — 2; 0,6%), хитрим (балів —

2; 0,6%) та наглим (балів — 2; 0,6%). Слід зазна�

чити, що проблеми моральності, внутрішньої ети�

ки людини є головними для української культури

і ментальності. До того ж вони перебувають на

першому плані в країнах зі складним соціально�

економічним становищем.

2. Другою за кількістю висловлювань вияви�

лася група вольових якостей (18,4% висловлю�

вань): впевненість (балів — 20; 5,8%), сила (ба�

лів — 18; 5,2%), цілеспрямованість (балів — 11;

3,2%), упертість (балів — 3; 0,9%), наполегливість

(балів — 3; 0,9%), стійкий характер (балів — 2;

0,6%), спрямованість до стабільності (балів — 2;

0,6%), сміливість (балів — 2; 0,6%).

3. Дещо менше громадяни цінують інтелек�

туальні здібності політика (17,7% висловлювань).

Ідеальний політик має бути розумним (балів —

20; 6,1%), «грамотним» (балів — 11; 3,2%),

освіченим (балів — 9; 2,6%), мудрим (балів — 8;

2,3%), розвиненим (балів — 5; 1,4%), здатним

швидко мислити (балів — 3; 0,9%), компетент�

ним (балів — 2; 0,6%) та мати здоровий глузд

(балів — 2; 0,6%).

4. Ідеальний політик має бути активним (9,1%

висловлювань): активність (балів — 12; 3,5%), рі�

шучість (балів 13, 3,8%), енергійність (балів — 3;

0,9%), ризиковість (балів — 2; 0,6%), спритність

(балів — 1; 0,3%).

5. Емоційні риси в усвідомлюваному образі

ідеального політика стоть на передостанньому

місці (4,1% висловлювань): доброта (балів — 12;

3,5%), чуттєвість (балів — 2; 0,6%).

6. Фізична привабливість не відіграє вирішаль�

ної ролі, але також позначена в образі (2,4%

висловлювань): красивий (балів — 3; 0,9%), при�

вабливий (балів — 2; 0,6%), ненапружений (ба�

лів –1; 0,3%), мати гарну зачіску (балів — 1; 0,3%),

мати високий зріст (балів — 1; 0,3%)

Уявлення про ідеального політичного лідера

значно розширюються при аналізі характерис�

тик, пов’язаних із соціальною взаємодією.

Фактор «Ставлення до людей» описує ідеаль�

ного політика як такого, що має гуманістичну

спрямованість. Його воліють бачити справедли�
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вим, але суворим, щедрим, коректним, лояльним,

чуйним та уважним. При цьому звернемо увагу,

що політик має бути достатньо твердим. 

Фактор «Місце в системі міжособистісних

стосунків» описує установку політичного лідера

на відкриту взаємодію. Така установка загалом

інтерпретується як балакучість, самостійність,

незалежність, комунікативність, прозорість, са�

модостатність, успішність. Ймовірно, зміст да�

ного фактора можна співвіднести з поняттям

екстраверсії і водночас з установкою на маніпу�

лятивне спілкування. Цей факт підтверджується

висловлюваннями деяких громадян, що ідеаль�

ний політик вміє прилаштовуватися до обставин.

Фактор «Ставлення до праці» визначає ідеаль�

ного політика як добросовісного, працелюбно�

го, надійного та здатного витримувати певні

навантаження.

Ми вже зазначали, що в образі політика, яким

його бачать респонденти, завжди є «друге дно» —

ті пласти, які не усвідомлюються спостерігача�

ми. При цьому одні несвідомі характеристики

пов’язані з індивідуальними особливостями то�

го, хто оцінює політика; інші — з масовими сте�

реотипами, породженими ЗМІ; треті — коре�

няться в глибинних уявленнях, загальних для

людей даної культури (у «архетипах колектив�

ного несвідомого», за Юнгом) [9].

Для аналізу ірраціональних (мало усвідомлю�

ваних) компонентів образу ідеального політика

в нашому дослідженні було використано модифі�

кований колективом психологів під керівницт�

вом Л. М. Собчик варіант тесту Сонді, а також

результати і висновки останніх експериментів

вітчизняних і зарубіжних психологів із застосу�

ванням даного тесту [10]. Піддослідним пропо�

нувалося обрати портрети з кожної серії, що

асоціюються з ідеальними політиками, та ті, що

зовсім не схожі на ідеального політика.

Образна форма відповіді сприяє забезпеченню

зниження опору та рівня тривоги в респонден�

та, що дає змогу отримати значно більше інфор�

мації на задану тему, ніж при прямих висловлю�

ваннях. Інтерпретація спонтанних образів

орієнтується не на виявлення прямого змісту,

а на підкреслення латентного, прихованого.

Як видно з табл. 2, респонденти наділили

ідеального політика такими рисами: пасивний,

з м’яким характером, поступливий, з розвиненим

почуттям провини; емоційна екзальтованість та

афективність, пов’язана з демонстрацією сумлін�

ності та загостреним почуттям справедливості.

Він повинен мати виражену прихильність до ма�

тері, гуманістичну спрямованість та бути вірним

певним ідеям. 

Дослідження показало, що для ідеального

політика властивий наближений до лінійного

усереднений тип особистісного профілю, в яко�

му, як правило, переважають вибори «коридору

норми» (1–2 позитивних, негативних чи зміша�

них вибори портретів одного фактора), відсутні

різкі відхилення у позитивний або негативний

бік за будь�якою потребою (фактором). Частот�

ний аналіз показує, що числові значення кіль�

кості виборів переважно перебувають в інтервалі

між 1 і 3 (в абсолютному вираженні), граничні

значення (+6, –6, 0) спостерігаються досить рід�

ко. Це свідчить про прагнення до особистісної

цілісності ідеального політика, збалансованості

потреб, емоційної стабільності, відсутності

внутрішніх конфліктів, надмірної нервової нап�

руженості. 

Поєднання нульових і амбівалентних реакцій

у нормі зустрічається у добре збалансованих спо�

кійних людей, а отже, є ознакою відсутності не�

задоволених потреб, патологічного напруження. 

Структура підсвідомих уявлень про ідеального

лідера включала в себе, переважно, портрети

серій «h» та «е». Це свідчить, що від такого ліде�

ра очікують проявів м’якості, ніжності, сердеч�

ності, доброти, а також здатності до співчуття,

терпимості тощо. Такі результати, на наш погляд,

є закономірними, оскільки вищезгадані риси

є здебільшого фемінінними, а саме цих «людсь�

ких» рис не вистачає в сучасному суспільстві. 

Результати аналізу підсвідомих уявлень про

ідеального політика свідчать про те, що для ук�

раїнців лідер — це, перш за все, людина м’яка та

чуйна, що викликає довіру у людей і працює зара�

ди інших. Тому можна сказати, що певну харизму

людини, що робить її лідером насамперед в першу

чергу, створює саме поєднання таких найважли�

віших характеристик політика, як уміння вести за

собою маси, захищати народні інтереси й уміння

викликати довіру, пошану людей. Цей перелік, до

речі, перегукується з судженнями політолога

С. Недбаєвського щодо аспектів побудови іміджу

українського політичного лідера. На його думку,

власне моральний аспект є вирішальним при роз�

робленні іміджевих сценаріїв в Україні [11].

Можна також стверджувати, що частина зга�

даних рис притаманна і свідомим образам. Поряд
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Таблиця 2 — Уявлення про ідеального політичного лідера — підсвідомий образ (середні значення, загальна вибірка)

Тип портретів

h — сек;
суальна

недиферен;
ційованість

s — 
садизм

е —
епілеп;
тоїдні 

тенденції

hy —
істеричні
прояви

k — ката;
тонічні

тенденції

р — пара;
ноїдні тен;

денції

d — депре;
сивно;ме;
ланхолічні

риси

m —
маніакаль;
ні прояви

Середня кількість виборів 2,12–0,96 1,4–1,74 2,22–0,88 1,6–1,42 0,76–1,72 1,22–1,18 0,98–1,6 2–1,28



із тим, деякі риси, передусім пасивність, проти�

ставляються тим, які є у свідомих уявленнях (там

бажають бачити відносно енергійного, рішучого

лідера). Все це дає змогу вести мову про те, що

існує певна різниця між свідомими (раціональни�

ми) та підсвідомими (ірраціональними) уявлення�

ми про політичних лідерів, про що йшлося, зокре�

ма, в працях О. Шестопал та інших дослідників. 

Проведене теоретичне та емпіричне дослі�

дження дає підставу зробити такі висновки:
1. Образ ідеального політичного лідера є склад�

ним соціально�психологічним феноменом, який

складається з раціональних (свідомих) та ірраціо�

нальних (підсвідомих) психічних компонентів.

Суто раціональні оцінки того, що подобається

або не подобається в тому або іншому політич�

ному діячі, не можуть розглядатись як адекват�

ний інструмент аналізу і прогнозу і повинні бу�

ти доповнені дослідженням глибинних шарів

сприйняття. 

2. До найважливіших якостей ідеального

лідера (свідомий рівень) респонденти відносять:

відповідальність, енергійність, силу, незалеж�

ність, чуйність, доброзичливість, уміння переко�

нувати. Провідну роль в формуванні ідеального

прототипу лідера відіграють морально�етичні

характеристики.

3. Результати аналізу підсвідомих уявлень про

ідеального політика свідчать, що для українців

лідер — це, перш за все, дуже м’яка людина, яка

викликає довіру у людей і працює на благо на�

роду і країни. Найважливіша характеристика

ідеального політика — уміння викликати поша�

ну в людей та здатність принести себе в жертву

заради суспільних інтересів.

4. Представлені результати дослідження по�

казують, що якісні та проективні методи можуть

успішно використовуватися в соціально�психо�

логічних дослідженнях, зокрема для вивчення

соціальних уявлень. Застосування їх дають змогу

підійти до вивчення особливостей певної соціаль�

ної групи не абстраговано, а в контексті певно�

го соціокультурного устрою; підвищити ступінь

надійності дослідження; діагностувати не тіль�

ки свідомі, а й підсвідомі утворення у масовій

свідомості та прогнозувати динаміку і спрямо�

ваність поведінки соціальних груп. 

Включення в процес вивчення психологічних

феноменів, особливо несвідомих, які не мають

на сьогодні строгої системи оцінки й інтерпре�

тації інтуїтивного компонента, дає досліднику

додатковий потужний ресурс і критерій пізнан�

ня. Перспективними напрямами подальших

комплексних досліджень, на наш погляд, може

бути вивчення, поряд зі свідомими, підсвідомих

уявлень про політиків у різних вікових і соціаль�

них групах, а також впливу останніх на політич�

ну поведінку особистості.
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У статті розглядається питання розвитку
лідерських здібностей в умовах допрофесійної
підготовки. Запропоновано дослідження, в резуль!
таті якого виявляються лідерські здібності сту!
дентів, та на підставі цього складено програму по
роботі з кураторами та студентськими групами,
що спрямована на виховання лідерів у колективах.

Ключові поняття: лідер, лідерство, лідерські

здібності, група, організаційно�діяльнісна гра,

тренінг.

В статье рассматривается вопрос развития
лидерских способностей в условиях допрофессио!
нальной подготовки. Предложено исследование,
в результате которого выявляются лидерские спо!
собности студентов, и на основании этого состав!
лена программа по работе с кураторами и студен!
ческими группами, направленная на воспитание
лидеров в коллективах.

Ключевые понятия: лидер, лидерство, лидерс�

кие способности, группа, организационно�дея�

тельностная игра, тренинг.

This article deals with the development of leading
skills in pre!professional training. A study which has
revealed leading skills of students is set. Based on this
study the programme concerning the work with cura!
tors and student groups has been made. This pro!
gramme aims to educate leaders in the community. 

Key words: leader, leadership, leading skills,

group, organization and activity game, training.

Актуальність дослідження. На сучасному етапі

розвитку суспільства, питання формування

лідера в колективі окреслюється у педагогічно�

му, психологічному та соціальному аспектах.

Нові реалії освітнього процесу вимагають підго�

товки вчителя, здатного створювати оптимальні

умови для розвитку кожної особистості, макси�

мально враховувати її індивідуальні інтереси,

сприяти розвитку в учнів високоморальних

якостей, які надають їм можливість стати актив�

ними повноправними громадянами своєї дер�

жави та самореалізуватися як особистості. А це,

у свою чергу, зумовлює необхідність у формуванні

в педагога системи лідерських якостей, завдяки

яким він зможе приймати своєчасні самостійні

рішення, переконувати учнів у правильності своєї

позиції, вести їх за собою на шляху досягнення

поставлених цілей, ефективно взаємодіяти з бать�

ками школярів та колегами. 

Про необхідність формування у педагогів лі�

дерських якостей вказується й у «Національній

доктрині розвитку освіти». Так, у цьому освітньо�

му документі зазначається, що однією з необхід�

них передумов модернізації освіти є «виховання

лідера у цій сфері». Тема лідерства опрацьована

багатьма науковцями. Аналізуючи літературні

джерела, слід зазначити, що вона широко висвіт�

лювалась у працях зарубіжних (К. Бланшард,

І. Вешлер, В. Врум, П. Друкер, Ф. Йєттон,

Ф. Массарик, М. Маскон, Р. Танненбаум, Ф. Фід�

лер, П. Херсі та ін.), російських та вітчизняних

(В. Веснін, Д. Виханський, Л. Карамушка,

В. Лозниця, В. Москаленко, Ф. Хміль та ін.)

дослідників. Разом з тим проведений аналіз по�

казує, що проблема виховання лідерських здіб�

ностей, саме в умовах допрофесійної підготов�

ки, на сьогоднішній день не досліджувалась.

У розробленій вітчизняній теорії соціальної

психології за основу вивчення проблеми лі�

дерства був узятий діяльнісний підхід, запропо�

нований О. Леонтьєвим, відповідно до якого,

головними детермінантами процесу лідерства

були цілі та завдання групи, що визначали, хто

стане лідером і який стиль лідерства виявиться

найбільш ефективним. Обов’язкова умова лі�

дерства — володіння владою у формальних і не�

формальних організаціях найрізноманітніших

рівнів і масштабів: у державі, місцевому самов�

рядуванні, трудових організаціях, суспільних

групах і рухах.

У розвитку повноправного члена суспільства

важливу роль відіграє перехід до сфери педагогіч�

но організованого колективу, який посідає особ�

ливе місце у становленні особистості, оскільки

саме в ньому найбільш цілеспрямовано і інтен�

сивно формуються необхідні суспільству соціаль�

ні настанови, зразки поведінки, здобуваються

знання, вміння та навички суспільного життя.

Згуртованість групи часто визначається її со�

ціально�психологічним кліматом. Як зазначає

М. П. Анікєєва, соціально�психологічний клімат

є комплексною психологічною характеристи�

кою, яка відображає стан взаємин і ступінь за�

доволеності членів колективу різними фактора�

ми життєдіяльності колективу [2, с. 14]. 
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Створення студентських організацій є систе�

мою впливу однолітків один на одного, тобто ви�

ховання особистості здійснюється колективним

суб’єктом, де відбувається процес гармонізації

досвіду особистих і колективних відносин. 

Кількість визначень лідера і лідерства як со�

ціального явища постійно зростала. Лідер відіграє

центральну роль в організації спільної діяльності

групи, до якої він належить, і регулює міжосо�

бистісні відносини. За авторами Н. І. Алек�

сєєвою, С. А. Багреців, І. Д. Бех, Дж. Террі

[1, с. 102], лідер — це член групи, який має вплив

на групу, що спонукає її членів до досягнення

спільної мети, володіє необхідними організа�

торськими здібностями, займає центральне місце

в структурі міжособистісних відносин і спонукає

своїм прикладом, організацією й управлінням

групою до досягнення групових цілей найкра�

щим засобом. 

Український психолог В. О. Татенко виділяє

такі критерії оцінки лідерства:

1. Прагнення вести за собою. «Бути лідером —

значить вказувати шлях іншим — найліпший,

найкоротший, найбезпечніший» [4, с. 12]. Лідер,

на думку вченого, не тільки направляє і веде

своїх послідовників, але й прагне вести їх за со�

бою, а послідовники не просто йдуть за лідером,

а й хочуть йти за ним. 

2. Мотивація першості. В. О. Татенко вважає:

для того, щоб стати лідером не достатньо прагнути

бути першим. Першість, за його словами, перед�

бачає кращі, ніж в інших, життєві результати, що

є наслідком зусиль людини, які демонструють її

професіоналізм, компетентність, здібності, та�

ланти та інші видатні якості.

3. Впливовість. На думку вченого, щоб стати

лідером і вести людей за собою потрібно бути

впливовою людиною. По�перше, це людина, яка

наділена певною владою. По�друге, впливовість

цієї людини не отримана ззовні (державою чи

суспільством), а здобута самостійно.

4. Зануреність і закоханість у свою справу.

В. О. Татенко вважає, що лідер вміє витримати

межу між своїм покликанням і різними захоп�

леннями. Для лідера, як підкреслює автор, «мотив

діяльності відповідає самій діяльності» [4, с. 16].

5. Компетентність і креативність. Вчений вва�

жає, що лідером стає людина, яка добре розумі�

ється на своїй справі і використовує творчий

підхід у вирішенні проблемних питань і ситуацій.

6. Психологічна надійність — здатність, за сло�

вами вченого, підтримувати необхідний рівень

«Я хочу», «Я можу» і «Я повинен» в різних, особ�

ливо напружених ситуаціях життєдіяльності.

7. Адекватна самооцінка і саморегуляція.

В. О. Татенко зазначає, що в лідерів здебільшо�

го поєднуються високий рівень домагань, висо�

ка самооцінка з високою вимогливістю до себе

і до всього, що стосується групових цінностей

і цілей. Також автор висловлює цікаву думку, що

справжній лідер вільний від заздрощів і вміє

щиро радіти за успіхи інших [4, с.17].

8. Самовдосконалення. Справжній лідер хоче

вчитися, набувати досвіду, вдосконалювати свої

вміння і навички.

Психологи визначають формальних і нефор�

мальних лідерів. Неформальний лідер, виступа�

ючи членом малої групи, керує нею зсередини,

він частіше за формального керівника взаємодіє

з групою, краще знає кожного її члена. Чим

сильніший авторитет неформального лідера, тим

легше йому маніпулювати думкою групи і на�

правляти її діяльність у потрібне русло [2, с. 68]. 

На завершення теоретичного аналізу розгля�

дуваної проблеми зазначимо, що вивчення при�

роди лідерства в соціальних спільнотах показує

особистість лідера, як правило, з низкою чітко

виявлених якостей. По�перше, спосіб життя його

передбачає тісне поєднання кар’єри й особисто�

го життя. По�друге, лідер ніколи не зупиняється

у своєму розвитку. По�третє, лідер знаходить

своє справжнє покликання у застосуванні ус�

падкованих здібностей та набутих навичок, ро�

зуму, знань, таланту як способу самореалізації

саме у керівництві іншими людьми. 

Таким чином, соціально�психологічна зна�

чущість даної проблеми та її недостатнє вивчен�

ня і зумовили вибір нами цієї теми наукового

дослідження. Відтак основою роботи вважаємо:

теоретично та практично вивчити виховання лі�

дерських здібностей у майбутніх педагогів в умо�

вах допрофесійної підготовки. 

Об’єктом дослідження є особистість лідера

в умовах допрофесійної підготовки.

Предметом дослідження є виховання лідерсь�

ких здібностей в умовах допрофесійної підго�

товки.

Основні завдання нашої роботи:
1. Дослідити теоретико�методологічні підходи

до вивчення природи лідерства в студентській

групі.

2. Скласти вибірку досліджуваних.

3. Виявити рівень лідерських здібностей в умо�

вах допрофесійної підготовки.

4. Скласти програму розвитку лідерських здіб�

ностей.

На підставі теоретичного аналізу даного пи�

тання та виходячи із мети та завдань було прове�

дено дослідження з виявлення лідерських здіб�

ностей в умовах допрофесійної підготовки.

Організація експериментального досліджен�

ня включала в себе три етапи:

1 — проведення організаційно�підготовчої

роботи: вивчалися теоретичні, методологічні та

методичні аспекти проблеми лідерства в умовах

допрофесійної підготовки; визначалися мета, зав�
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дання, об’єкт і предмет дослідження, розробляла�

ся програма, де використовувались такі методи, як

теоретичний аналіз літературних джерел, спосте�

реження, анкетування, діагностичні методики.

2 — вивчення соціально�психологічної сут�

ності лідерських здібностей. На даному етапі

проведено діагностичне обстеження досліджу�

ваних за допомогою анкетування та діагностич�

них методик.

3 — аналіз і інтерпретація отриманих резуль�

татів, що дало змогу скласти програму розвитку

лідерських здібностей в умовах допрофесійної

підготовки.

Методичне забезпечення дослідження включа�

ло такі методи: анкета «Лідер»; методика діагнос�

тики лідерських здібностей (Е. Жаріков, Е. Кру�

шельницький); тест «Чи лідер Ви»? Ці методи

є популярними і достатньо поширеними. Кожна

з них має свої особливості, але в основі лежить

одне й те ж саме поняття — лідерські здібності.

Тобто вимірюється однакове явище, а саме рівень

лідерських здібностей, який у кожній із методик

може бути високим, середнім та низьким.

Вибірку для даного дослідження становили

60 осіб, які на даний момент перебувають в умо�

вах допрофесійної підготовки. 

За результатами анкетування на тему «Лідер»

серед студентів виявлено, що 27,7% опитаних

вважає, що лідер має бути впевненим в собі, для

20,1% — мати організаторські здібності, 19,8% —

бути наполегливим, 17,3% — мати розвинений

інтелект, 12,5% — володіти ораторськими здіб�

ностями. 50,5% опитаних вважає себе лідерами

і на 94,8% впевнені, що в сучасному суспільстві

потрібні лідерські якості. На думку досліджува�

них, лідерські здібності можливо проявити

в навчальному закладі — 33,5%, на роботі —

24,7%, серед друзів — 24,2%, де завгодно — 11%,

в сім’ї — 6,6%. 46,7% підлітків вважає, що лі�

дерство дає переваги в знайомстві з новими

людьми, 34,7% у самоствердженні, 12,7% —

в різноманітних подорожах, надає авторитет

і впевненість у собі — 3,2%, ніякі не дає жодних

переваг — 2,7%.

За результатами проведеної методики діагнос�

тики лідерських здібностей (Е. Жаріков, Е. Кру�

шельницький) було виявлено: 20% осіб — з ви�

соким рівнем лідерських здібностей, 60% осіб —

з середнім і 20% осіб з низьким рівнем здібностей.

Після обробки результатів тесту «Чи лідер Ви?»

з’ясовано, що 23 досліджуваних є природженими

лідерами, усі інші мають непостійний характер,

а це говорить про те, що з такими студентами не�

обхідно працювати і виховувати в них лідерські

здібності.

Однією з умов розвитку лідерського потен�

ціалу студентів є підготовленість викладачів до

роботи з лідерами. Знання про особливості ро�

боти, розуміння феноменів лідерства в сучасних

умовах, уміння діагностувати лідерський потен�

ціал вихованця й організувати підготовку лідерів,

здатність створити поле лідерства в групі, уміння

і прагнення до взаємодії з лідерами визначають

підготовленість педагога. Розвиток лідерського

потенціалу передбачає вміння і здатність виклада�

ча конструювати соціальні умови розвитку осо�

бистості студента, спрямовані на включення його

в соціально значущі відносини з позиції лідера. 

Нами розроблений і проводиться спеціаль�

ний курс «Лідерство в студентських групах і його

супровід кураторами». Він побудований з ураху�

ванням усієї системи психолого�педагогічної

підготовки молодих кураторів, методики вихов�

ної роботи, загальної вікової та педагогічної

психології. Курс базується на сучасних теоріях

соціалізації особистості, на сучасному розумінні

лідерства. Лідер — це прийнята групою особис�

тість, що виділилася в результаті внутрішньогру�

пової взаємодії в процесі групової диферен�

ціації, реалізовує власні потенційні можливості

в організації діяльності та спілкування. Велике

місце в спецкурсі приділяється педагогічному

стимулюванню лідерства, розвитку в кураторів

груп знань і умінь з конкретної діяльності, сти�

мулюючої прояв лідерства в студентських ко�

лективах. 

Перспективним є використання для підготов�

ки викладачів до контактної взаємодії з лідерами

порівняно нового виду ділових ігор — органі�

заційно�діяльнісної гри (ОДГ). 

Характерні особливості ОДГ: 

1. Її головною метою є методологізація учас�

ників, вироблення нових форм інтелектуальної

діяльності: розвиток, перебудова мислення в учас�

ників гри. 

2. Процес методологізаціі здійснюється

практично в ході гри. 

3. Передбачається методологізація учасників

через їх чітке позиційне самовизначення в ме�

жах теми і власної ситуації стосовно теми. 

4. Гра через усвідомлення своїх цілей. 

5. Купуються і розвиваються здібності та на�

вички колективної розумової діяльності. 

6. Наявність рефлексивних виходів як ре�

зультату відволікання від предмета діяльності

через проблематизацію його глузду і розуміння

ситуації дає змогу відслідковувати процес мис�

леннєвої діяльності. 

7. Штучне створення спеціальних «розривів»

і «напружень» в діяльності тих, хто грає, для

введення їх у мисленнєву діяльність. Це виво�

дить людину з позиції, яку він несе в собі, на

гранично абстрактну позицію, що містить ніби

всі види і типи діяльності. 

Організаційно�діяльнісна гра починається з ін�

сталяційної доповіді керівника гри. Він формулює
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ідею, цілі та завдання гри, коментує оргпроект

і програму, вводить перші ігрові норми і зумов�

лює деякі правила гри. Елементи схеми гри ми

даємо за структурою, розробленою В. Биковим,

А. Парамоновою, В. Чіндяскіним, Л. Кравчен�

ко [3, с. 95]. 

Один із прийомів завдання руху гри встановлення
її меж. Такими рамками були: тема ігор, тема дня,

сутність і назва групи. Групова робота сприяла

формуванню таких здібностей: усвідомлювати

й утримувати в процесі гри певну, чітко визна�

чену позицію, говорити та діяти в різних ситу�

аціях саме з цієї позиції (в нашому випадку це

позиції лідера конкретного колективу, педагога

з конкретною рольовою приналежністю); усві�

домлено змінювати позицію для позиційного ана�

лізу різних ситуацій життєдіяльності учнівських

груп та коледжів загалом; будувати комунікації

або вступати в комунікації, аналізувати процеси

комунікації та спілкування; розрізняти думку

і дію, думку і особистість, перекладати думку в дію

(діяти згідно з думкою «тут і тепер»). 

Підготовка доповіді групи на пленарне засідання.

Детальний й адекватний опис того, що відбува�

лося в групі, відтворення подій і ситуацій та їх

фіксація, що забезпечує: рух групи в темі гри

і дня; самовизначення групи і утримування по�

зиції; вихід на доповідь першої дії в ході гри, пе�

рехід від думки до дії; матеріали ігротехніки —

керівникам гри для рефлексії. 

Пленарне засідання відкривається доповіддю

однієї з груп (доповідь у вільній формі протягом

7–10 хвилин, з обов’язковою фіксацією основних

тез). Після доповіді питання, окремо на розуміння

і за зміст. Після цього кожна група, порадившись,

висловлює своє ставлення до доповіді. Резюмує

обговорення доповіді методолог гри. 

Найважливіша умова педагогічного стиму�

лювання лідерства — підготовка викладачів до

взаємодії з лідерами, це підвищує ефективність

роботи лідерів у студентських групах, дає викла�

дачам надійний інструмент впливу на лідерів

і через них на вихованців. 

Під психолого�педагогічною готовністю ліде�

рів ми розуміємо можливість реалізації власного

лідерського потенціалу; знання і вміння, необ�

хідні для цього, досвід лідерської діяльності, які

слугують фундаментом мотивації лідерської

позиції. 

До даної програми входять також показові тре�

нінгові заняття на розвиток лідерських здібностей

студентів для кураторів, якими вони надалі корис�

туються, спеціально підготовлений цикл вправ.

Розвитку лідерських здібностей в умовах до�

професійної підготовки, окрім кураторів, сприяє

значною мірою і студентське самоврядування та

інші товариства активістів навчального закладу.

Висновки. Лідерство — це певний тип відносин

у людей. Завжди існують лідери та підлеглі, у будь�

яких відносинах виявляється владно�підвладна

взаємодія. Для ефективної роботи необхідно

вміти визначати лідерів, знаходити їх у натовпі

та надавати відповідну роботу. Для того щоб це

робити, необхідно знати основні прояви лідерсь�

ких здібностей, особливості поведінки, основні

критерії та методики. Як і при вивченні будь�якої

теми існують певні проблеми, так і з лідерськими

здібностями не все так просто. Із запропонованої

статті видно, що результати емпіричного дослі�

дження вельми залежать від віку. Відповідно до

цього, необхідним шляхом вирішення цієї

проблеми є розподіл тестових методик відповід�

но до віку, щоб у дитини в 5 років можна було

дослідити, чи лідер вона, відповідно до того, як

це виявляється в такому віці.
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У контексті соціально!психологічних проблем
життєвого шляху особистості розкривається
ставлення сучасних молодих людей до власного
майбутнього. Вирішення названої проблеми перед!
бачає розуміння молоддю образу власного перспек!
тивного майбутнього в особистісному й соціаль!
ному вимірах самоактуалізації.

Ключові слова: молодь, життєвий шлях осо�

бистості, життєва перспектива, часові парамет�

ри буття, образ майбутнього. 

В ракурсе социально!психологических проблем
жизненного пути личности раскрывается отно!
шение современных молодых людей к собственному
будущему. Решение названной проблемы предусмат!
ривает понимание молодежью образа собственно!
го перспективного будущего в личностном и соци!
альном измерениях самоактуализации.

Ключевые слова: молодежь, жизненный путь

личности, жизненная перспектива, часовые па�

раметры бытия, образ будущего. 

In foreshortening socially psychological problems of
vital way of personality attitude of modern young peo!
ple opens up toward the own future. The decision of the
adopted problem foresees understanding the young
people of appearance of the own perspective future in
the personality and social measurings of actualization.

Key words: young people, vital way of personality,

vital prospect, sentinel parameters of life, offenses of

the future. 

Постановка проблеми. Складні перипетії су�

часного буття вітчизняного соціуму спонукають

до віднайдення психологічної суті багатьох фе�

номенів. Одним із найскладніших для пізнання

психологічним об’єктом є проблема рецепції

часових екзистенційних параметрів буття люди�

ни. Тому актуальність нашого дослідження уба�

чаємо в потребі докладного вивчення психологіч�

них особливостей образу власного майбутнього

в особистості, адже вирішення цієї проблемати�

ки є вкрай необхідним як у площині теорії, так

і в ракурсі практичного заземлення та вирішен�

ня. У широкій палітрі питань, пов’язаних із

дослідженням внутрішнього світу людини, про�

блема репрезентації в її самосвідомості суб’єктив�

ної картини майбутнього життєвого шляху, об�

разу бажаного майбутнього, посідає особливе

місце, оскільки прямо і безпосередньо пов’язуєть�

ся з найактуальнішою потребою сьогодення —

потребою виховання особистості як суб’єкта

власної життєдіяльності. У цьому контексті етап

раннього юнацького віку має виняткове значен�

ня, адже в цей період відбувається глибокі внут�

рішньособистісні трансформації, формуються

психологічні новоутворення, які визначають

подальший зміст і напрям розвитку особистості,

її майбутню життєву лінію, врешті, повноту її

самоінтеграції і самоздійснення як неповторної

цілісності. Особливої значущості набуває пробле�

ма у системі збереження психологічного здоров’я

особистості [2; 3; 5]. Соціологічні й психолого�

педагогічні дослідження фіксують стан речей, за

якого майбутнє переживається молоддю в дихо�

томійному ключі, тобто в категоріях «невпевне�

ність», «аморфність», «фрустраційність», «пси�

хоемоційна нестабільність» тощо [2; 4].

Варто зауважити, що ставлення особистості до

різних часових модусів, передусім до прийдеш�

нього, розглядається як один з стрижневих скла�

дових її структури, неодмінна умова її повно�

цінного психосоціального розвитку, важливий

критерій її зрілості, врешті�решт — як універ�

сальний принцип буття особистості як такої.

Попри наявність певних досягнень у згаданому

напрямку концептуальні засади останніх поли�

шають доволі широке поле для дискусій. З пози�

ції порушеної проблеми дискусійним, як зазна�

чає Л. Дідковська, залишається питання щодо

можливості включення в контекст дослідження

вибірок досліджуваних із соматичними пору�

шеннями. Натомість дослідження феноменології

поведінки учнів із цими формами психосома�

тичних порушень, характеру та специфіки їхніх

уявлень про власне майбутнє, здійснюється пред�

ставниками клінічно�орієнтованих дисциплін,

що не може не накладати серйозних обмежень

на результати таких досліджень [2].

Теоретичний аналіз проблеми. Окреслена про�

блематика була предметом наукового вивчення

багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників —

таких, як К. А. Абульханова�Славська, А. Адлер,
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Б. Г. Ананьєв, О. Г. Асмолов, Г. О. Балл, М. А. Бер�

дяєв, Л. С. Виготський, М. Вебер, Е. Дюркгейм,

І. С. Кон, Д. О. Леонтьєв, С. Д. Максименко,

А. Маслоу, В. О. Моляко, К. Роджерс, С. Л. Ру�

бінштейн, В. Франкл, Е. Фромм та ін. Праці

названих учених мають велике значення для

вивчення названої проблеми саме на загально�

методологічному рівні, оскільки надають змогу

цілісно осмислити як у контексті соціально�пси�

хологічних проблем життєвого шляху відбува�

ється усвідомлення ставлення людини до влас�

ного майбутнього. 

Водночас крізь призму безпосередніх теорети�

ко�експериментальних і практичних досліджень

проблеми життєвого шляху й образу майбутнього

були предметом праці таких дослідників, як

Л. Ф. Бурлачук, Є. І. Головаха, О. О. Кронік,

В. А. Роменець, Л. В. Сохань, О. Б. Старовойтен�

ко, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, Ю. М. Швалб

та ін.

У багатьох підходах до вивчення проблеми

життєвого шляху особистості, зокрема в межах

психологічних підходів, для яких є характерним

намагання відійти від позитивістської кон�

цепції, тобто не обмежуватись встановленням

загальних закономірностей, простежується пер�

винність власне психічних особливостей люди�

ни в рецепції майбутнього. 

Як відомо, у теоріях психоаналізу З. Фройда,

індивідуальної психології А. Адлера, аналітичної

психології К. Юнга, логотерапії В. Франкла,

транзактного аналізу Е. Берна та ін. особистість

не тільки вивчається, але й піддається психотера�

певтичним впливам і корекціям, які здійснюють�

ся на основі усвідомлення клієнтом своїх глибин�

них внутрішніх процесів і оволодіння ними. Саме

це дає можливість охопити пласти майбутнього

життєвого потенціалу й оптимізувати його. Заува�

жуємо, що в межах гуманістичного підходу в пра�

цях А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франка, Ф. Перл�

за уявлення про людину полягають у тому, що це

істота, яка перебуває у стані розвитку, прагне

самоактуалізації, їй притаманна свобода волі,

вона має можливість приймати рішення і брати

на себе відповідальність, а отже, може (і повин�

на) творити й осмислювати своє майбутнє.

Дослідники відмічають, що категорія життєво�

го шляху особистості є однією із найважливіших

категорій практичної психології. Найближчими

до неї за змістом є такі поняття, як «психологічна

проблема» і «психологічна ситуація», «життєва

ситуація», «життєва криза», «життєва перспек�

тива», «доля» та ін., які входять до категоріаль�

ної системи практичної психології [2; 3; 4; 5].

Категорія життєвого шляху є узагальнюючою

щодо таких понять, як «життєвий цикл», «онто�

генез», «час життя» і «віковий розвиток». Вона

створює можливості для пояснення численних

тенденцій у межах однієї біографії. Жива людина

має життєвий світ — відкриту систему, яка по�

ряд із більш�менш визначеною лінією розвитку

має численні «чернетки», гіпотези, варіації і на�

віть несподівані імпровізації. Загалом категорія

життєвого шляху стає найбільш узагальнюючою

і ефективною насамперед тому, що вона дає

змогу звернути головну увагу на здатність люди�

ни бути особистістю, бути самостійною, само�

актуалізованою, на те, що, врешті�решт, тільки

вона сама є творцем власної біографії, головним

режисером своєї унікальної долі. Такі положення

становлять основу концепції подієво�біогра�

фічного підходу (Є. І. Головаха, О. О. Кронік,

Л. В. Сохань та ін.). Названа категорія дає мож�

ливість вказати на залежність досягнутого від

минулого людини, яке безпосередньо або опосе�

редковано впливає на неї, а також від об’єктив�

них умов, в яких відбувається її життя. Це дає

підстави врахувати той факт, що вплив минуло�

го людини та сучасних умов існування на її май�

бутнє має багатоаспектний, багатовимірний

і багатоваріантний характер. Однак категорія

життєвого шляху уможливлює розширення по�

няття умов існування людини за рахунок їх вклю�

чення у широкий культурно�історичний контекст,

у певну низку суспільно�історичних подій,

традицій, звичаїв, що стосуються етносу, держави,

поєднуючи біографічне з історичним [3; 4; 5].

Образ майбутнього відображає потенційні

можливості особистості, і його сформованість

шерега дослідників розглядає як один із показ�

ників успішної соціалізації старшокласників

(О. М. Дубовська, Є. І. Головаха, О. П. Белінська,

Н. В. Скотна та ін.). Спрямованість у майбутнє

є характерною рисою юнацького віку (В. Г. Асє�

єв, Л. І. Божович, І. С. Кон, Н. С. Лейтес).

В юності на передній план висуваються мотиви,

пов’язані з далекою перспективою, побудовою

життєвих планів. Це визначається самою си�

туацією розвитку в цьому віці — наступним за�

кінченням школи і необхідністю життєвого са�

мовизначення. Хлопці та дівчата, які входять

у доросле життя, відчувають на собі неоднознач�

ний вплив зовнішньої ситуації: змінилися вимоги,

які ставить суспільство перед молоддю, а умови

сучасного життя кардинально відрізняються від

умов життя 20–30 років тому. Шерега авторів

описують соціально�економічну ситуацію в су�

спільстві як несприятливу, «психогенно�напру�

жену». Суспільна криза відображається в масовій

психології як «руйнування надій», незадово�

леність життям, зниження віри у завтрашній

день, безвихідь [2; 5].

Майбутнє — це своєрідне психологічне утво�

рення, результат внутрішньої роботи особистос�

ті, спрямованої на створення неперервної осо�

бистої історії, цілісності «Я», перспективи
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життєвого шляху. У психологічній літературі

можна зустріти велику кількість термінів, які

описують уявлення особистості про майбутнє.

Насамперед це поняття «життєва перспектива».

У психології склалася певна парадигма, в межах

якої життєва перспектива розглядається пере�

важно як суб’єктивний образ майбутнього. Інше

поняття — «часова перспектива» — ширше, ніж

образ майбутнього, воно означає цілісне бачен�

ня людиною свого життя — як у минулому, так

і в майбутньому. Тому а психології найчастіше,

коли заторкується тема майбутнього, кажуть про

майбутню часову перспективу, за допомогою якої

характеризується часова впорядкованість подій

майбутнього у свідомості людини.

Поняття часової перспективи часто розгля�

дається як ієрархія цілей особистості. Часова

перспектива — це послідовність подій із певними

інтервалами між ними, представлених у сприй�

манні, у свідомості людини в певний конкретний

момент часу. При цьому часова перспектива, на

відміну від просторової, може бути представле�

на тільки «ментально», у свідомості людини.

Наявність у внутрішньому плані різновіддале�

них у часі об’єктів�цілей створює часову перс�

пективу. Таким чином, часова перспектива ви�

ступає як функція її мотиваційних об’єктів, які

належать до її складу і які визначають її глибину,

структуру, міру реальності, змістові характерис�

тики тощо. Особливу увагу потрібно приділяти

перспективі майбутнього, зокрема необхідні

дослідження локалізації мотивації у часі, нап�

риклад за допомогою розробленого Ж. Ньютте�

ном «методу мотиваційної індукції».

Розглядаючи історичні аспекти проблеми

сприймання часу, зокрема таких категорій, як

«минуле», «теперішнє» і «майбутнє», К. О. Абуль�

ханова�Славська стверджувала: «Перспективи

особистого життя людини ототожнювалися

з райдужними перспективами життя суспільства,

що призвело до уявлення про другорядний ха�

рактер власного життя… Віра в суспільний ідеал …

закрила реальні життєві проблеми, труднощі та

недоліки життя» [1, с. 12].

Варто зауважити, що саме міни, що відбулися

в суспільстві, наклали відбиток на формування

особистості загалом і на уявлення про майбутнє

зокрема. Ми насамперед намагалися з’ясувати

особливості образу майбутнього в ранній юності

та чинники, які зумовлюють прояв тих чи тих спе�

цифічних його рис. Зіставлення результатів нашо�

го дослідження з одержаними раніше результата�

ми свідчить про існування суттєвих відмінностей

в образі майбутнього юнаків та дівчат із плином

часу (у межах двадцяти останніх років). 

Нами встановлено, що майбутнє усвідомлю�

ється старшокласниками як найгостріша пробле�

ма. Це відбувається внаслідок виникнення про�

тиріччя між суб’єктивно бажаним (наміром по�

будувати своє життя певним чином) і об’єктивно

можливим (умови і можливості, що надаються

суспільством, державою). Усвідомлення юнаками

і дівчатами перепон, які можуть виникнути при

реалізації ними значущих подій у майбутньому

(вступ до ВНЗ, працевлаштування тощо), відобра�

жається на їхньому ставленні до свого майбутньо�

го: майбутнє переживається старшокласниками

як проблема. Подібні узагальнення були зроблені

і в зарубіжних дослідженнях, що свідчить про

те, що сприймання майбутнього як проблеми

є загальною характерною рисою юнацького віку

незалежно від місця проживання (регіон, країна).

У більшості юнаків та дівчат емоційне ставлення

до майбутнього є тлом, необхідним для нормаль�

ного планування майбутнього, тобто виконує

активно�пристосувальну функцію. Однак час�

тина молодих людей (близько 30% вибірки) ма�

ють високу міру переживання майбутнього як

проблеми. Вони гостро переживають труднощі

й перепони, які можуть виникнути при реаліза�

ції ними значущих подій у майбутньому.

У ракурсі вивчення психологічних особливос�

тей збереження психологічного здоров’я нами

було встановлено, що образ майбутнього юнаків

та дівчат має такі особливості: а) у часовій перс�

пективі старшокласників значно переважає да�

лека перспектива — початок дорослого життя.

Найбільша кількість очікувань юнаків і дівчат

припадає на третє десятиріччя життя (це такі жит�

тєві події, як працевлаштування, створення сім’ї

тощо); б) змістовна наповненість образу майбут�

нього випускників школи відрізняється перева�

жанням орієнтацій на себе, своє особисте життя,

яке вони розглядають як головну цінність. Юнаки

і дівчата мало замислюються про свою участь

у житті суспільства, з іншого боку, вони не роз�

раховують на підтримку держави.

Звичайно, що тема майбутнього є емоційно

значущою для старшокласників. Опис майбут�

нього старшокласників з високою мірою пережи�

вання майбутнього як проблеми нагадує набір

формальних ознак «вдалого життя», які, по суті, не

пов’язані між собою, не відображають внутрішні

прагнення, здібності та схильності молодих лю�

дей. Відсутність уявлень про способи реалізації

бажаного також характерна для молодих людей із

високою мірою переживання майбутнього як про�

блеми. Молоді люди з різною мірою переживання

майбутнього як проблеми показали відмінності за

такими параметрами, як рівень усвідомленості

цілей, відповідність цілей внутрішнім особливос�

тям, а не зовнішнім ознакам, сформованість уяв�

лень про способи реалізації своїх цілей.

Окремо зауважимо, що уявлення про майбутнє

у старшокласників з великого міста і старшоклас�

ників з малого міста має подібні та відмінні риси.
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Загальні закономірності сприймання майбутньо�

го зумовлені тим, що респонденти належать до

однієї вікової категорії і однієї культури: вони

є українцями і проживають у місті. Відмінності

уявлень про майбутнє ми пов’язуємо з особли�

востями процесу соціалізації у великому і малому

місті і, зокрема, з особливостями сприймання

простору і часу. Основними соціально�психо�

логічними особливостями образу майбутнього

у старшокласників великих і малих міст є від�

мінності у суб’єктивній значущості змістових ха�

рактеристик образу майбутнього: уявлення про

майбутнє старшокласників з малого міста біль�

шою мірою ідеалізовані та орієнтовані на думку

соціуму, плани випускників школи з великого

міста конкретні, стереотипні, спрямовані на себе;

для старшокласників з великого міста більшою

мірою характерне планування майбутнього на

найближчий рік, а для старшокласників з малого

міста — міркування про цінності; старшоклас�

ники з великого міста бачать своє майбутнє на�

самперед «комфортним», а випускники з малого

міста — великим і прекрасним. Старшокласни�

ки з великого і малого міста оцінюють сучасну

соціальну ситуацію радше як стабільну, ніж як

нестабільну; темп життя старшокласники з ве�

ликого міста вважають швидким, старшоклас�

ники з малого міста — середнім.

Хлопці й дівчата, які мають високу працездат�

ність, адекватну самооцінку, здатність обстоювати

свою точку зору і високі комунікативні здібності,

переживають своє майбутнє як проблему меншою

мірою, ніж їхні ровесники з низькою працездат�

ністю, низькою самооцінкою і низьким рівнем

розвитку комунікативних здібностей. Крім того,

була виявлена така тенденція: при підвищенні

рівня особистісної тривожності зростає міра пере�

живання майбутнього як проблеми. Міра пережи�

вання майбутнього як проблеми (висока, середня,

низька) опосередкована психологічними, особис�

тісними детермінантами: особливостями образу

майбутнього і мірою гармонійності, позитивності

«Я�концепції» молодих людей. Чим вища пози�

тивність «Я�концепції», тим нижча міра пережи�

вання суб’єктом майбутнього як проблеми. Нами

виявлено спільні та відмінні риси уявлень про

майбутнє у старшокласників з великого і малого

міста, а також у юнаків і дівчат, міра переживання

молодими людьми майбутнього як проблеми

і доведено, що міра (висока, середня, низька) пе�

реживання ними майбутнього як проблеми опо�

середкована психологічними, особистісними

особливостями юнаків і дівчат.

Висновки. У контексті життєвого шляху пере�

живання майбутнього як проблеми необхідне

особистості насамперед для розвитку: у людини

завжди повинна бути деяка часка сумнівів з при�

воду можливості реалізації значущих подій у май�

бутньому. Ми вважаємо, що таке переживання

виконує активно�пристосовницьку функцію.
Однак, якщо переживання майбутнього як

проблеми виходить за межі норми, то в цьому ви�

падку юнакам потрібна допомога, оскільки висо�

ка міра переживання майбутнього як проблеми

негативно позначається на процесі життєвого

самовизначення молодих людей. Таким чином,

в юнацькому віці на передній план висуваються

мотиви, пов’язані з далекою перспективою. Юна�

ки і дівчата активно прогнозують майбутнє, буду�

ють життєві плани. Наміри людини та вимоги,

умови життя часто утворюють протиріччя. Внут�

рішні (бажання, наміри, цілі, плани) вступають

у взаємодію із зовнішніми (об’єктивними умова�

ми й обставинами), в результаті чого деякі аспек�

ти життя можуть сприйматися юнаками і дівчата�

ми як проблемні. Усвідомлення перешкод, які

можуть виникнути при реалізації значущих подій

у майбутньому, позначаються на ставленні юнаків

та дівчат до свого майбутнього. Така форма вияв�

лення ставлення до майбутнього, яка виникає при

усвідомленні протиріччя між суб’єктивно бажа�

ним і об’єктивно можливим для реалізації значу�

щих подій у майбутньому, визначається як пере�

живання майбутнього як проблеми.

Змістово�семантичне наповнення образу май�

бутнього в юнацькому віці має психоемоційне

забарвлення та є джерелом переживань особис�

тості. Головними переживаннями, пов’язаними

з образом майбутнього, є надія, сподівання і вод�

ночас тривожність, страх. Окреслена проблемати�

ка потребує задіяння виважених психоконсуль�

таційних і психокорекційних зусиль з метою

оптимізації впевненого сприймання сучасними

молодими людьми свого майбутнього та їхньої

успішної самоактуалізації на складних перипе�

тіях власного життєвого шляху.
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Здійснено теоретичний аналіз вітчизняних
і зарубіжних підходів до проблеми мотиваційно!
ціннісного компонента життєвих стратегій осо!
бистості. Висвітлено результати емпіричного
дослідження мотиваційно!ціннісного компонента
у структурі життєвих стратегій молоді. 

Ключові слова: життєві стратегії, структура

життєвої стратегії, мотиваційно�ціннісна сфера

особистості, мотиваційно�ціннісний компо�

нент життєвих стратегій.

Осуществлен теоретический анализ отечест!
венных и зарубежных подходов к проблеме моти!
вационно!ценностного компонента жизненных
стратегий личности. Освещены результаты эмпи!
рического исследования мотивационно!ценност!
ного компонента в структуре жизненных стра!
тегий молодежи.

Ключевые слова: жизненные стратегии, струк�

тура жизненной стратегии, мотивационно�цен�

ностная сфера личности, мотивационно�цен�

ностный компонент жизненных стратегий.

The theoretical analysis of different approaches to
the problem of motivation and valuable component of
vital strategy of youth realized. The results of an
empirical study of motivation and valuable component
of vital strategy of young people had been described. 

Key words: life strategies, structure of life strate�

gy, motivation and valuable sphere of the person,

motivation and valuable component of vital strategy.

Постановка проблеми. Результати теоретич�

ного аналізу літературних джерел свідчать про

тенденцію зростання наукового інтересу до різ�

номанітних аспектів проблеми життєвих стра�

тегій. Проте практично невирішеними в теоре�

тичному та практичному плані залишається

питання стосовно структурної організації жит�

тєвих стратегій молоді. У зв’язку з цим ми про�

понуємо розглянути один із структурно�функ�

ціональних компонентів життєвої стратегії —

мотиваційно�ціннісний. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання розглядуваної проблеми.
У нашому дослідженні ми спираємось на підходи

таких науковців, як А. Маслоу, Є. Дісі, Р. Райян,

Є. І. Головаха, О. О. Кронік, Б. С. Братусь,

К. Обуховський, М. Р. Гінзбург, М. С. Яницький,

Н. О. Дєєва, Д. В. Каширський, Т. М. Зелінсь�

ка, С. О. Ставицька, І. В. Дубровіна.

Метою цієї статті є висвітлення теоретичних

і емпіричних аспектів дослідження проблеми

функціонування мотиваційно�ціннісного компо�

нента у структурі життєвих стратегій молоді.

Виклад основного теоретичного матеріалу. На

наш погляд, у вивченні мотиваційно�ціннісного

компонента у структурі життєвих стратегій мо�

лоді, в першу чергу, слід звернутися до аспекта

становлення та розвитку потреб людини.

Згідно з фундаментальним положенням гума�

ністичного підходу А. Маслоу, поведінку людини

слід розглядати з позиції функціонування п’яти

базових потреб: фізіологічних потреб, потреби

в безпеці, потреби в приналежності та любові,

потреби у визнанні та потреби у самоактуалі�

зації. Відповідно поведінка людини скеровуєть�

ся саме тією потребою, яка є актуальною, інші

ж потреби в цей час перебувають у потенціаль�

ному стані.

Учений стверджує, що будь�яка мета або по�

ведінковий акт людини мають значення лише

тоді, коли вони пов’язані з тією чи іншою потре�

бою, тобто є виправданими з точки зору можли�

вості її задоволення. 

А. Маслоу розглядає феномен зміни особис�

тісної філософії майбутнього (зміни цінностей),

що означає консолідацію усієї поведінкової

активності людини, її інтересів і намірів навко�

ло потреби, яка на певному відрізку часу є то�

тально незадоволеною. В такому стані людина

здатна мислити лише категоріями цієї потреби,

решта — не помічається.

Потреба в самоактуалізації, що виражається

у прагненні людини до самоздійснення, реалі�

зації особистісних потенціальних можливостей,

згідно з А. Маслоу, виникає в людини, як прави�

ло, лише тоді, коли задоволені потреби нижчих

рівнів [10].

У межах сучасного фундаментального підходу

до вивчення мотивації особистості, який репре�

зентований роботами зарубіжних учених Є. Дісі

та Р. Райяном у теорії самодетермінаціїї (Self�

Determination Theory, SDT), також розглядають�

ся основні детермінанти поведінкової актив�

ності та діяльності людини. Самодетермінація

розуміється вченими як здатність до реалізації
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людиною власного вибору незалежно від впли�

ву зовнішніх факторів. 

Відповідно до центральних положень теорії,

людина має три базові потреби — в автономії,

компетентності та зв’язку з іншими людьми [5]. 

У світлі досліджуваної нами проблеми важливе

значення має розгляд саме потреби в автономії.

Як зазначають автори теорії, людині властива

універсальна потреба у самодетермінації — ав�

тономії у власній поведінці, тобто необхідність

здійснювати вільний вибір, відчувати себе твор�

цем власного життя [16].

Учені стверджують, що здатність до самоде�

термінації формується в ранньому дитинстві,

а її рівень визначається особливостями взаємодії

дитини із навколишнім середовищем. Відтак,

у людини може сформуватися три різних типи

локусів каузальності, тобто її поведінка може ви�

значатися трьома основними факторами — влас�

ним вибором (інтернальний локус), зовнішніми

вимогами (екстернальний локус), або не спонука�

тися жодним з факторів (безособовий локус) [5]. 

Далі спинимось детальніше на особливостях

мотиваційно!ціннісної сфери юнаків.

Учений Є. І. Головаха як чинник впливу на

формування життєвої стратегії виокремлює цін�

нісні орієнтації. Так, автор стверджує, що «при

плануванні свого майбутнього, конкретних

подій, людина виходить насамперед з певної

ієрархії цінностей, яка подана в його свідомості.

З широкого спектра соціальних цінностей інди�

від обирає ті з них, які тісніше пов’язані з його

домінуючими потребами. Предмети цих потреб

після усвідомлення особистістю стають її про�

відними життєвими цінностями» [4, с. 79].

Схожу думку висловлює О. О. Кронік, який

вважає, що ціннісні орієнтації виконують регуля�

тивну функцію, зумовлюють певну сферу жит�

тєдіяльності, лінію поведінки. Привертає увагу

погляд науковця на те, що ціннісні орієнтації

забезпечують стійкість особистості в момент

«кризи нереалізованості», коли не реалізуються

життєві цілі і плани. Якщо ж окреслені цілі до�

сягнуті і втрачають спонукальну силу, ціннісні

орієнтації стимулюють на формування нових

цілей [9].

Подібні переконання має вчений О. Є. Созон�

тов, який стверджує, що життєва стратегія — це

спосіб конструювання людиною власного життя

у відповідності до системи цінностей і цілей; це

один із регуляторів соціальної поведінки, який

організує цілісність життєдіяльності, визначає

спосіб буття людини та виступає найважливі�

шим критерієм зрілості та психологічного бла�

гополуччя [14]. 

Згідно з науковими уявленнями Б. С. Братуся,

основними конституюючими одиницями свідо�

мості людини виступають смислові утворення,

які загалом складають смислове поле свідомос�

ті. Однією з головних функцій смислових утво�

рень є побудува образу, ескізу майбутнього, які

є його основою.

Смислові утворення свідомості виступають

певним загальним принципом співвіднесення

мотивів, цілей і засобів досягнення, що реалізу�

ється людиною у кожній конкретній ситуації [1].

На думку К. Обуховського, в якості загального

життєвого смислу людини виступає віддалене су�

спільно�значуще завдання, на вирішення якого

спрямована вся життєва активність людини. Звід�

си, виступаючи головною детермінантою спрямо�

ваності людини у мабутнє, життєвий смисл зу�

мовлює процес становлення стратегії життя [11].

Вивчаючи феномен самовизначення особис�

тості, М. Р. Гінзбург розглядає особливості фор�

мування смислового майбутнього через дослі�

дження ціннісно�смислової сфери в юнацькому

віці. Під смисловим майбутнім автор розуміє

сукупність цінностей, яка проеціюється люди�

ною в майбутнє і яка надаватиме її життю ос�

мисленість [3].

Як зазначає М. С. Яницький, в юнацькому

віці остаточно складаються передумови для ви�

конання системою ціннісних орієнтацій усіх

своїх регулятивних функцій. За змістом ці пере�

думови полягають в усвідомленні людиною осо�

бистісного смислу власного життя і формуванні

власного світогляду. Поява питань про смисл

життя взагалі є відзначальною рисою цього

вікового періоду [15].

Як свідчать результати дослідження, проведе�

ного Н. О. Дієвою, стосовно переживання юнаць�

кої кризи, значущість ціннісно�смислових

утворень особистості зростає у віці 18–21 років.

Особливо актуальними у цей час можуть висту�

пати цінності власного престижу, реальних до�

сягнень і творчості. Може спостерігатися певна

неузгодженість ціннісно�смислової сфери, яка

полягає в розриві між високою значущістю пев�

них цінностей і низькою активністю їх реалі�

зації [6].

Вивчаючи динамічні особливості системи

цінностей особистості, Д. В. Каширський, ви�

окремлює періоди стабілізації та періоди перет�

ворення ціннісно�смислової сфери. До стабіль�

них періодів вчений відносить вікові етапи

16–17 років та 18–21 року і називає їх ціннісно�

смисловим мораторієм.

Періодом перетворення ціннісної сфери ви�

ступає вік 17 років, коли відбуваються значні

кількісні зміни цінностей, перебудова ієрархії

цінностей, і, як наслідок, якісні перетворення.

Звертає увагу те, що високий ступінь узгодженості

та цілісності ціннісної системи пов’язаний з ви�

сокорозвиненою вольовою організацією юнаків

і дівчат [8]. 
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Як справедливо зазначають вчені Т. М. Зелін�

ська та С. О. Ставицька, в юнацькому віці питан�

ня про смисл життя є невіддільним від уявлень

про життєві цілі. Беручи свій початок від нечіт�

ких мрій і орієнтирів, смисл життя в юнацькому

віці концентрується в уявленнях про власне май�

бутнє, життєві ідеали, а також особистісне та

професійне самовизначення. Відтак відбувається

втілення обраних смисложиттєвих орієнтирів мо�

лодої людини у конкретних життєвих планах [2]. 

За І. В. Дубровіною, часова перспектива осо�

бистості є ментальною проекцією її мотиваційної

сфери і становить усвідомлені надії, смисли,

плани, прагнення, домагання, пов’язані з май�

бутнім [13].

Отже, спираючись на погляди вчених, можна

стверджувати, що вирішення питання смислу

життя зростаючою особистістю виступає водно�

час вирішенням питання щодо вибору особис�

тої життєвої стратегії.

Відтак, зважаючи на розглянуте, ми виділяємо

мотиваційно!ціннісний компонент життєвої стра�

тегії особистості.

Виклад основного практичного матеріалу.
З метою вивчення функціональних особливостей

мотиваційно�ціннісного компонента життєвих

стратегій студентської молоді, нами було проведе�

но емпіричне дослідження за участю 117 студентів

І та ІІ курсів НПУ імені М. П. Драгоманова

(м. Київ) та Таврицького державного агротех�

нічного університету (м. Мелітополь). 

У дослідженні було використано вербальну

проективну методику «Визначення життєвих

цінностей особистості» (П. Н. Іванов, Є. Ф. Ко�

лобкова), яка уможливила визначення п’ятнад�

цять груп життєвих цілей�цінностей особистості. 

Список цілей�цінностей належить до методи�

ки «Життєві цілі» (Є. Дісі, Р. Райян в модифі�

кації Н. В. Клюєвої, В. І. Чиркова) та включає

такі з них: 1) свобода, відкритість та демократія

в суспільстві; 2) безпека та захищеність; 3) слу�

жіння людям; 4) влада та вплив; 5) відомість;

6) автономність; 7) матеріальний успіх; 8) багатст�

во духовної культури; 9) особистісне зростання;

10) здоров’я; 11) прихильність і любов; 12) при�

вабливість; 13) почуття задоволення; 14) міжо�

собистісні відносини та спілкування; 15) духов�

но�релігійне життя [12].

Аналіз результатів емпіричного дослідження.
Результати емпіричного дослідження показали,

що сучасна студентська молодь віддає перевагу

таким цінностям, як особистісне зростання,

моральні якості, прихильність і любов, міжосо�

бистісні відносини та спілкування, автономність,

служіння людям, безпека та захищеність.

Так, із рис. 1 ми бачимо, що така цінність, як

«особистісне зростання», має найбільшу кіль�

кість виборів: її обрало 93% респондентів. 

Дещо меншу кількість виборів отримали

цінності: «моральність» (80%) та «прихильність

і любов» (73%). 

Майже однакове співвідношення отримали

цінності «міжособистісні відносини і спілку�

вання» (59%) і «автономність» (58%), а також

цінності «служіння людям» (49%) та «безпека та

захищеність» (48%). 

Майже третина респондентів віддає перевагу

таким цінностям, як «матеріальний успіх» (35%)

та «почуття задоволення і комфорт» (29%).

Слід звернути увагу на те, що цінність «здо�

ров’я» обрала досить незначна частина респон�

дентів — 19%.

Рис. 1 — Розподіл цінностей;цілей студентської молоді:
a — особистісне зростання; b — моральні якості; c — при;
хильність і любов; d — міжособистісні відносини та
спілкування; e — автономність; f — служіння людям; g —
безпека та захищеність; h — матеріальний успіх; 
i — почуття задоволення, комфорт; j — здоров’я; k —
відомість; l — привабливість; m — духовно;релігійне жит;
тя; n — багатство духовної культури; o — влада та вплив

Така життєва цінність, як «відомість», вияви�

лась важливою для 7% респондентів.

Найменші відсотки виборів отримали ціннос�

ті: «привабливість» (2, 6%), «духовно�релігійне

життя» (2, 3%), «багатство духовної культури»

(1, 2%) та «влада і вплив» (1%).

Висновки. Результати дослідження особли�

востей функціонування мотиваційно�ціннісно�

го компонента життєвих стратегій студентської

молоді показали, що в побудові плану свого жит�

тя молодь найчастіше спирається на такі цін�

ності, як особистісне зростання, моральність,

прихильність та любов, міжособистісні відносини

та спілкування, автономність, служіння людям,

безпека та захищеність. У відповідності до цих

цінностей молоді люди формулюють ключові

життєві цілі власного життя та організовують

свою поведінку.

Зазначимо, що специфіка отриманих ре�

зультатів може бути зумовлена використанням
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вербальної методики («Визначення життєвих

цінностей особистості»), представленої проце�

дурою завершення незакінчених речень, особ�

ливість якої полягає у відсутності заданих пара�

метрів діагностування.

Тому ми припускаємо, що отримані результа�

ти, по�перше, відображають найбільш актуальні

життєві цінності�цілі студентської молоді, по�

друге, репрезентують ті цінності�цілі, які пере�

бувають у полі усвідомленого.

Крім того, варто зауважити, що особливість

обраної нами методики забезпечила отримання

даних найбільш наближених до індивідуально�

особистісного змісту життєвих цінностей�цілей

студентської молоді. 

Перспективою подальших досліджень у цьому

напрямку є вивчення структурної організації

життєвих стратегій молоді, а також особливос�

тей функціонування когнітивного, емоційного,

регулятивно�поведінкового та практичного

компонентів життєвих стратегій молоді.
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Данное исследование дополняет существующие
эмпирические и теоретические суждения относи!
тельно социальной идентичности. Представлены
результаты кросс!культурного сравнения системы
социальных идентификаций у 267 студентов, про!
живающих в Украине и Германии. Аализируются
и обсуждаются возрастные и полоролевые особен!
ности динамики структуры социальной идентич!
ности в сравнительной перспективе. 

Ключевые слова: социальная идентичность,

самокатегоризация, кросс�культурный анализ,

этническая идентичность. 

Дане дослідження доповнює існуючі емпіричні та
теоретичні судження щодо соціальної ідентич!
ності. Представлені результати крос!культурно!
го порівняння системи соціальних ідентифікацій
у 267 студентів, які проживають в Україні та Ні!
меччині. Аналізуються й обговорюються вікові та
статеворольові особливості динаміки структури
соціальної ідентичності в порівняльній перспективі. 

Ключові слова: соціальна ідентичність, само�

категоризація, крос�культурний аналіз, етнічна

ідентичність. 

This research supplements current empirical and
theoretical judgements concerning social identity. The
results of cross!cultural comparison of a system of social
identifications among 267 students, that are living in
Ukraine and Germany, are presented. Age and gender
features of dynamics of structure of social identity are
being analyzed and discussed in comparative perspective.

Key words: social identity, self�categorization,

cross�cultural analysis, ethnic identity.

Сегодня понятие «социальная идентичность»

связано с комплексом проблем социальной тео�

рии и практики [1; 12; 14; 16; 19; 20]. Исследова�

ние социальной идентичности предполагает

изучение связей человека со своей группой. Ди�

намические социальные перемены, которые

охватили не только Украину, но и многие другие

страны мира, обусловили качественные измене�

ния в социальной структуре общества, системе

общественных отношений и самосознания лич�

ности. Результатом таких перемен стали смена

сложившихся ранее идентичностей, формиро�

вание новых и восстановление разрушенных.

В Украине, в связи с особенностями ее истори�

ческого развития, проблема идентичности имеет

ярко выраженную этническую и национальную

окраску. Именно молодежь в ближайшем буду�

щем станет определяющей силой в сохранении

и дальнейшем развитии национальной государст�

венности. Возможно поэтому социальная иден�

тичность, как сравнительно молодая область

исследований, сегодня занимает центральное

место в социальной психологии. За последние

десятилетия она стала одним из ключевых мо�

ментов в психологии социального познания не

только среди западных, но и украинских психо�

логов [1; 2; 3; 9; 10; 18; 19; 20] и одновременно

сложной междисциплинарной областъю иссле�

дования, которая занимает важное место на сты�

ке социологии, истории, культурологии, когни�

тивной психологии, психологии личности

и социальной психологии (B. Brewer, S. Condor,

N. Ellemers, S. Hall, S. Moscovici, A. Kloskowska,

H. R. Markus, D. Oysterman, S. Stryker, Е. П. Бе�

линская, Н. М. Лебедева, В. Н. Павленко,

Г. У. Солдатова, Т. Г. Хотинец). 

Согласно Д. Майерсу, социальная идентич�

ность — это аспект «мы» в нашей «Я�концеп�

ции», вариант ответа на вопрос: «Кто я такой?»,

базирующийся на нашей принадлежности к той

или иной группе. Аналогично подходит к соци�

альной идентичности З. Бауман, который рас�

сматривает идентичность в контексте двух воп�

росов: «Кто я есть?» и «К чему я принадлежу?»

[15; 16]. Идентичность в связи с этим выступает

в качестве того личностного ядра, которое обеспе�

чивает индивиду чувство защищенности и удов�

летворения от нахождения в современном мире.

В подходах других исследователей, например

В. А. Ядова, социальная идентичность рассмат�

ривается как осознание, ощущение, переживание

своей принадлежности к различным социальным
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общностям, таким, как малая группа, класс,

семья, территориальная общность, этническая

группа, народ, общественное движение, госу�

дарство, человечество в целом [17]. Она играет

интериоризированную роль, соответствующую

социальным позициям человека, или выступает

как сеть социальных ролей (Г. Мак Кол, Дж. Мид,

Д. Симонс, Ш. Струкер и др.), которые определя�

ют основные формы взаимосвязи индивида и его

социального и культурного окружения [4; 15].

Одним из самых популярных исследователей

социальной идентичности является А. Тэшфел

(1981). Согласно его дефиниции, социальная

идентичность — это «часть индивидуальной «Я�

концепции», которая произрастает из собствен�

ного знания о своем членстве в группе (или

группах) вместе с оценкой и эмоциональным

проявлением этого членства» [20, c. 255]. В зави�

симости от того, какая у человека идентичность,

можно с той или иной степенью достоверности

прогнозировать его поведение, принимаемые

и отвергаемые ценности и нормы, интересы

и принципы, стереотипы и установки. Согласно

А. Тэшфелу и его последователям (C. Alexsander,

M. Brewer, J. C. Deschamps, G. McCall, M. Jarumo�

vicz, P. J. Oakes, J. Simmons и др.), психологичес�

кая структура социальной идентичности содер�

жит комплекс когнитивного (понимание своей

принадлежности к социальной группе, называ�

емые еще «самокатегоризацией»), оценочного

(оценка группового членства) и эмоционального

(смысл эмоциональной вовлеченности в группу)

компонентов, которые по�разному проявляют�

ся у людей различных групп [18; 20]. 

Под влиянием различных социальных факто�

ров, в частности нестабильности, неопределен�

ности, социокультурных перемен, смены поли�

тического устройства общества, происходит

быстрое изменение и конструирование иденти�

фикационных структур, т.е. происходит транс�

формация идентичности, что неминуемо отра�

жается на успешности адаптации человека

к новым социокультурным условиям [5; 6; 8; 13;

14 и др.]. В связи с жтим, многие современные

исследования проблемы социально�психологи�

ческой адаптации включают в себя анализ иден�

тификационных характеристик личности и под�

черкивают тесную внутреннюю связь этих

явлений [5; 6; 12; 13; 14; 18].

Как сложное психологическое явление, со�

циальная идентичность выступает не только со�

циокультурно обусловленным компонентом

личности, но и преобразуемым, позволяющим

эффективно ориентироваться в социальном ок�

ружении, находить там свое место и создавать

перспективы для саморазвития. В настоящее вре�

мя исследователями рассматривается диапазон

кризисных явлений социальной идентичности

на постсоветском пространстве (снижение, утра�

та или резкий рост идентификации с различны�

ми социальными категориями) и их влияние на

социально�психологическую адаптацию в совре�

менных условиях и этническую толерантность

[7; 10; 12; 13]. Процесс конструирования иден�

тичности жителей многих государств Восточ�

ной Европы еще не перешел в стабильную фазу

[2; 5; 7; 9; 17]. Социально�экономические и по�

литические трансформации отражаются на само�

сознании людей, проявляются в их восприятии

окружающего мира и своего места в нем. Имен�

но поэтому важным для нас является вопрос:

как украинская молодежь относится к собствен�

ной культуре, ее ценностям и необходимости

сохранения и развития собственной этнонацио�

нальной идентичности? 

Цель этой статьи — на основании сравнитель�

ного анализа выявить структуру социальной

идентичности молодежи двух стран, находящих�

ся на различных уровнях развития демократи�

ческого общества. 

В исследовании приняли участие 267 студен�

тов высших учебных заведений городов Одесса

и Николаева в Украине и городов Пассау, Гам�

бурга и Кельна в Германии, в возрасте от 17 до

25 лет. Украинская выборка по поло�возрастному

составу состояла из мужчин 46,2% (50 человек)

и женщин — 58,3% (70 человек). Немецкая вы�

борка — из 45,6% (67 человек) мужчин и 54,4%

(80 человек) женщин.

Для исследования особенностей социальной

идентичности были использованы: модифициро�

ванный вариант методики M. Куна и T. MкПарт�

ланда для изучения социальных категорий; (Аль�

фа Кронбаха = 0,762); методика исследования

структуры социальной идентичности Урлиха

Шмидт�Дэнтера (2005), (Альфа Кронбаха отдель�

ных шкал варьирует от 0,805 до 0,668) и вопрос�

ник для изучения степени идентификации

с ингруппой и отношения к аут�группе (Вен�

цель и кол., 2003) [21], (Альфа Кронбаха шкал

варьирует от 0,880 до 0,843). Обработка данных

исследования осуществлялась при помощи ком�

пьютерного программного комплекса SPSS вер�

сия 14.0 для Window’s XP, для обработки статис�

тической информации.

Обсуждение результатов. На первом этапе ис�

следования были определены наиболее значимые

для респондентов социальные роли и социальные

идентификации. В целом в группах украинских

и немецких респондентов, максимально выра�

женными оказались: этническая идентичность,

учебно�профессиональная роль и личностная

идентичность (табл. 1). Рангом ниже важными

социальными идентификациями для респонден�

тов украинской группы являются (по степени

убывания): семейная принадлежность, высокий
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статус, религиозная и поло�ролевая идентичнос�

ти. Наименее выраженными и значимыми оказа�

лись: низкий статус, политическая идентичность

и локальная идентичность. В группе немецких

респондентов на втором месте по уровню значи�

мости находятся (по степени убывания): граж�

данская идентичность, семейная принадлеж�

ность, личностные качества, поло�ролевая

идентичность и высокий статус. К слабовыра�

женным социальным категориям относятся:

низкий статус, локальная идентичность и рели�

гиозная идентичность. 

Для выявлений значимых различий между

показателями идентичности в двух группах был

применен t�критерий Стьюдента. Сравнитель�

ный анализ показывает, что хотя респонденты

обеих групп характеризуют себя одинаковыми

социальными категориями, установлены статис�

тически значимые различия в показателях лич�

ностной идентичности, этнической идентич�

ности, личностных качествах, гражданской

и политической идентичностях. Эти социаль�

ные идентификации более выражены у молоде�

жи Германии, чем у молодых людей в Украине.

Низкий уровень гражданской и религиозной

идентичности у украинцев соответствует имею�

щимся в литературе данным [8], согласно кото�

рым гражданская идентичность современного

человека постсоветского пространства вызывает

чувство неопределенности, неуверенности в бу�

дущем, горечи, обиды. Установлено также дос�

товерное различие в показателях религиозной

идентичности. У украинской молодежи этот вид

идентичности выражен сильнее, чем у немецкой

молодежи. Можно предполагать, что это обуслов�

лено влиянием украинской культурной традиции.

На втором этапе исследования был применен

сравнительный анализ результатов использова�

ния методики структуры социальной идентич�

ности (СИ) У. Шмидт�Дэнтера (2005), что позво�

лило нам более детально изучить выраженность

других компонентов структуры социальной

идентичности. Результаты приведены в табл. 2,

они указывают на ряд существенных статисти�

чески достоверных различий в психологичес�

кой структуре СИ между молодыми людьми

двух национальностей. Прежде всего, достовер�

ные различия выявлены в области идентифика�

ции с собственной группой. Показатели шкал

«национальное самосознание» и «национальная

гордость» у немецких респондентов значитель�

но выше, чем у украинских. Очевидно, тот факт,

что украинские молодые люди меньше гордятся

своей страной, может быть следствием особен�

ности национальной истории обеих стран. 

В отличие от молодежи Германии, у молодых

людей в Украине значительно выше выражены

«гордость за высокие достижения своих спортс�

менов» и желание «во время международных со�

ревнований всегда за них болеть». Достоверные

различия обнаружились также в показателях

шкал: «я горжусь литературой и культурой свое�

го народа», «…военным вкладом моей страны

в обеспечении мира во всем мире», «…социаль�

ной системой своей страны» и «…положением,

которое занимает экономика моей страны в ми�

ре». Показатели этих шкал значительно выше

у молодежи Германии.

Таблица 1 — Сравнение средних значений показателей
социальных категории украинских и немецких респон;
дентов

Относительно европейской идентичности

установлено, что в системе социальных иденти�

фикаций украинской молодежи принадлежность

к Европе не переживается как высокозначимая.

В отличие от них, немецкие молодые люди де�

монстрируют более сильную связь с Европой. Это

наблюдается в более высоких, чем у украинцев,

показателях шкал «я радуюсь, когда я вижу ев�

ропейское знамя» и «немецкие (украинские)

интересы должны быть на пользу европейским

идеям». Возможно, выраженная европейская

самоидентификация объясняется прежде всего

тем, что Германия еще в 1951 году вошла в шес�

терку государств, которые подписали договор
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Социальные 
категории

Украин;
цы

Немцы Сравнение

Среднее
значение

Среднее
значение

t;кри;
терий

Уровень зна;
чимости Р

Личностная

идентичность
9,86 11,35 3,45 0,000

Личностные ка�

чества
6,32 8,52 2,614 0,024

Учебно�профес�

сиональная роле�

вая позиция 

11,43 12,60

Семейная при�

надлежность 
9,76 9.04

Этническая иден�

тичность 
14,37 16,24 3,045 0,030

Поло�ролевая

идентичность 
6,62 7,89

Локальная, мест�

ная идентичность 
3,54 3,57

Религиозная

идентичность 
6,97 5.54 2,67 0,002

Гражданская

идентичность
6,25 9.78 2,36 0,043

Дружба 6,08 6,51

Политическая

идентичность
4,95 6,84 2,85 0,03

Высокий статус 7,34 7,45

Низкий статус 4,54 3,75



об учреждении Европейского объединения угля

и стали (ЕОУС, ECSC — European Coal and Steel

Community), которое впоследствии, с целью

углубления экономической интеграции, в 1993 г.

было официально переименовано в Европейское

сообщество (EC — European Community). 

Можно также отметить наличие статисти�

чески значимых различий в показателях ксено�

фобии, толерантности и ксенофилии. Молодое

население Украины отличается от немецкой мо�

лодежи большей выраженностью толерантного

и открытого поведения по отношению к людям

других наций. У немецких молодых людей зна�

чимо сильнее выражена ксенофобия, т.е. нетер�

пимость или неприязнь к кому�либо или чему�

либо чужому, незнакомому или непривычному. 

Дальнейшее исследование структуры соци�

альной идентичности конкретизировалось ана�

лизом результатов методики идентификации

личности со своей этнической группой и выра�

женности межгруппового возприятия [19]. Ре�

зультаты сравнительного анализа средних зна�

чений показаны на рис. 1. 

Результаты проверки данных по t�критерию

Стюдента показывают, что у украинской молоде�

жи значимо ниже показатели идентификации со

своей этнической группой, чем у представителей

«западной» группы. Этот результат подтверждает
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Таблица 2 — Сравнение средних значений шкал социальной идентичности по методике У. Шмидт;Дэнтера

Шкалы социальной идентичности

Украина
Герма;

ния
Сравнение

Среднее
значение

Среднее
значение

t;кри;
терий

Уровень зна;
чимости Р

Выраженность национального самосознания 3,57 4.69 3,42 0,000

Национальная гордость 2,32 3.04 3,03 0,005

Идентификации со своей страной 3,35 3,24

Идентификации со своим городом 2,56 2,89

Отношение к европейской идентичности 2,16 3,57 3,60 0,000

Уровень толерантности 3,94 2,54 3,07 0,025

выраженность ксенофобии 1,98 2,78 3,36 0,043

Выраженность ксенофилии 4,52 3,51 3,57 0,036

Отношение к собственной нации. Я горжусь: 

украинской (немецкой) культурой, литературой 2,76 3,51 3,80 0,015

высокими достижениями украинских (немецких) спортсменов 3,60 2,50 3,50 0,45

положением, которое занимает украинская (немецкая) экономика в мире 2,56 3,88 3,87 0,000

украинской (немецкой) социальной системой 2,46 4,04 3,15 0,05

военным вкладом Украины (Германии) в обеспечение мира во всем мире 3,23 4,38 3,60 0,27

когда я слышу украинский (немецкий) национальный гимн, я радуюсь 2,47 3,50 3,6 0,045

во время международных соревнований я всегда болею за украинских (не�

мецких) спортсменов 
4,67 3.18 3,28 0,030

Европейская идентификация

я радуюсь, когда я вижу европейское знамя 2,10 3,05 3,30 0,000

украинские (немецкие) интересы должны быть на пользу европейской идеи 1,95 3,68 3,26 0,035

Рис. 1 — Распределение средних значений отдельных шкал структуры социальной идентичности двух групп: 1 — иден;
тификация с ингруппой, 2 — отношение к чужой группе, 3 — симпатия к чужой этнической группе, 4 — интерес к меж;
групповому контакту, 5 — благоприятные поведенческие намерения по отношению к аутгруппе, 6 — толерантность



выявленную по методике У. Шмидт�Дэнтера

тенденцию наличия более слабого национально�

го самосознания у украинцев. Поскольку боль�

шая часть украинской выборки состояла из рус�

скоязычного населения Украины, то полученные

данные подтверждают выводы некоторых иссле�

дователей о возрастающей маргинальности эт�

нокультурного статуса русских в Украине. До�

стоверные различия проявились и в отношениях

с чужой группой (аут�группой). Украинская мо�

лодежь проявляет большую симпатию, интерес,

толерантность и благоприятные поведенческие

намерения по отношению к другим этническим

группам, чем немецкая молодежь. Показатели

этих шкал у украинской молодежи значимо вы�

ше, чем у молодежи в Германии. 

Полоролевая дифференциация социальной иден;
тичности респондентов двух групп. Данные, полу�

ченные при диагностике идентификационных

характеристик в двух группах, были анализиро�

ваны по полоролевому признаку. Для раскры�

тия влияния пола на структуру социальной

идентичности применялся однофакторный дис�

персионный анализ по традиционному методу

Фишера. Полученные результаты выявили ни�

жеследующие статистически достоверные ген�

дерные различия. 

В украинской выборке у женщин значимо

выше, чем у мужчин выражены личностная

идентичность (р = 0,040, x = 9,24 для мужчин

и x = 10,81 для женщин), полоролевая идентич�

ности (р = 0,025, x = 6,08 для мужчин и x = 7,75

для женщин), переживание низкого статуса (р =

= 0,002, x = 3,84 для мужчин и x = 5,91 для жен�

щин) и дружба (р = 0,035, x = 5,07 для мужчин

и x = 6,7 для женщин). У мужчин сильнее, чем

у женщин, выражены толерантность (р = 0,004,

x = 13,24 для мужчин и x = 11,41 для женщин),

идентификация со своей этнической группой

и европейская идентичность (р = 0,013, x = 6,89

для мужчин и x = 5,02 для женщин). 

В немецкой выборке результаты анализа по�

казали, что у мужчин в отличие от женщин значи�

мо выше показатели: политической идентичнос�

ти (р = 0,005, x = 4,85 для мужчин и x = 3,51 для

женщин), самооценки способности к деятель�

ности и полоролевой идентичности (р = 0,035,

x = 5,64 для мужчин и x = 4,61 для женщин).

В отличие от украинских молодых людей, юно�

ши в Германии придают большее значение этим

идентичностям, чем женщины. В свою очередь,

женщины демонстрируют по сравнению с муж�

чинами большую выраженность таких характе�

ристик, как благоприятные поведенческие наме�

рения по отношению к другой группе (р = 0,001,

x = 6,76 для мужчин и x = 7,58 для женщин)

и семейная принадлежность (р = 0,005, x = 5,94

для мужчин и x = 6,87 для женщин). 

Сравнительный анализ возрастной динамики
структуры социальной идентичности респондентов
двух групп. Поскольку среди респондентов мож�

но выделить две основные возрастные группы —

от 17 до 20 лет и от 21 до 25 лет, мы попытались

отследить возрастную динамику идентичности.

Результаты дисперсионного анализа указывают

на то, что среди украинских респондентов мож�

но отметить тенденцию к уменьшению пози�

тивности в отношениях с чужой этнической

группой. Для молодых людей в возрасте от 17 до

20 лет (x = 14,64) положительное отношение

к другим социальным группам, к другим нацио�

нальностям и этносам важнее, чем для молодежи

в возрасте от 21 до 25 лет (x = 9,40). Наиболее

значимо различаются в сторону увеличения от

17 до 25 лет показатели европейской идентич�

ности (p = 0,004), толерантности (p = 0,019)

и симпатии к чужой группе (p = 0,012). 

В группе немецких респондентов выявлено,

что с возрастом увеличивается выраженность

религиозной идентичности (p = 0,002), нацио�

нального самосознания (p = 0,015), высокого ста�

туса (p = 0,002) и личностных качеств (p = 0,024).

Интересен тот факт, что показатели семейной

принадлежности с возрастом уменьшаются.

У молодых людей в возрасте до 20 лет семейная

принадлежность и сплоченность выше, чем у лю�

дей в возрасте от 21 до 25 лет. Вероятно, этот ре�

зультат связан с принятыми в немецком обще�

стве нормами и устоями семейного воспитания

и заботы.

В заключение следует отметить, что на основе

кросс�культурного сравнения идентификацион�

ных характеристик респондентов Украины и Гер�

мании, проводилось исследование трансформа�

ции идентичности под влиянием различных

социокультурных условий. Сравнение идентифи�

кационных характеристик людей из стран, нахо�

дящихся на различных уровнях развития демок�

ратического общества, в целом соответствует

современной традиции кросс�культурных иссле�

дований самосознания [10; 11; 12]. Нас интересо�

вали отличительные признаки социокультурных

условий (стабильное и нестабильное общество,

индивидуалистская и коллективистская культу�

ра), а также общие особенности самоидентифи�

кации (пол, возраст), которые проявляются

независимо от социальных условий. Как пока�

зали результаты исследования, молодежь Герма�

нии, как представители индивидуалистского

и стабильного общества, значительно больше

ориентированы на этнические признаки, чем ук�

раинцы. При этом идентичность «немец», со�

провождается восприятием себя в качестве члена

более широкого сообщества — «житель Евро�

пы». В целом модель идентичности молодежи

Германии можно назвать «прагматической»,
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в то время как социальная идентичность украинс�

кого студента отличается «размытостью», не�

устойчивостью и изменчивостью.
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У статті здійснено порівняльний контент!ана!
ліз дискурсу, присвяченого психологічній допомозі та
допомозі цілителів�містиків на підставі Інтер!
нет!відгуків респондентів різних регіонів України.
Виявлено нижчий рівень конкурентоспромож!
ності фахової психологічної допомоги порівняно
з «магічною», зумовлений, зокрема, регресивними
тенденціями психічного функціонування українсь!
кого суспільства.

Ключові слова: психологічна допомога, ціли�

телі�містики, регресивні тенденції психічного

функціонування, культура збереження психо�

логічного здоров’я.

В статье осуществлен сравнительный контент!
анализ дискурса, посвященного психологической
помощи и помощи целителей!мистиков на осно!
вании Интернет!откликов респондентов разных
регионов Украины. Выявлен более низкий уровень
конкурентоспособности профессиональной психо!
логической помощи по сравнению с «магической»,
обусловленный, в частности, регрессивными тен!
денциями психического функционирования украи!
нского общества. 

Ключевые слова: психологическая помощь,

целители�мистики, регрессивные тенденции

психического функционирования, культура со�

хранения психологического здоровья. 

The article is a comparative content analysis of In!
ternet!based discussion from different regions of Ukraine
devoted to psychological help and healers help. Results
showed low competitiveness of professional psychological
help compared to the «magic», in particular, to regres!
sive trends of mental functioning of Ukrainian society. 

Key words: psychological help, healers, regressive

tendencies of mental functioning, mental health

culture of conservation. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Численні дослідження стану укра�

їнського суспільства підтверджують, що актуаль�

ну ситуацію можна охарактеризувати як кризову,

причому криза має системний характер, охоплює

практично всі сфери соціальної діяльності —

економічну, політичну, юридичну, освітню, еко�

логічну, культурну [1–4]. Супутніми проявами

кризи стають легальна та нелегальна трудова

міграція, руйнування сімей, феномени соціаль�

ного сирітства, поширення деліквентних та

адиктивних форм поведінки серед молоді. Отже

масштабна криза має відчутний вплив на якість

життя усіх верств населення, незалежно від ре�

гіональних чи соціально�демографічних харак�

теристик громадян. Більше того, суспільний про�

шарок осіб, котрі втрачають відчуття безпеки та

починають оцінювати себе як соціально незахи�

щених, з непередбачуваним та загрозливим

майбутнім, постійно зростає в міру хроніфікації

та поглиблення кризи. 

Згідно з концепцією А. Маслоу [5], прагнен�

ня почуватися у безпеці належить до базових

потреб, фрустрація котрих перешкоджає реалі�

зації потреб вищого рівня, змушує думати тіль�

ки про «хліб насущний», жертвуючи питаннями

духовного розвитку та самоактуалізації. У кон�

тексті теоретичних поглядів К. Хорні [6], потреба

безпеки є тією базовою домінантою, фрустрація

котрої приводить до серйозних психічних роз�

ладів, у пошуках безпеки людина готова пожерт�

вувати своїми безпосередніми інтересами та по�

ступитися моральними принципами. Е. Фромм

[7] зазначає, що в пошуках безпеки людина гото�

ва відмовитись від власної свободи та відповідаль�

ності, що на рівні соціуму відкриває прямий

шлях для встановлення тоталітарної системи.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що

кризова ситуація в суспільстві підвищує ризик

появи психологічних проблем і психічних роз�

ладів, а також небезпечних тенденцій на рівні

цілого соціуму. 

Водночас, за умови загрозливої, фруструючої

ситуації в суспільстві, відбувається колективна

регресія на архаїчні рівні психічного функціону�

вання. Згідно з концепцією В. Біона [8], су�

спільство може зайняти одну з трьох патологічних

інфантильних позицій: «очікування месії», «бо�

ротьба та втеча», «залежність від лідера». Усі вони
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супроводяться зниженням здатності до раціо�

нальної оцінки реальності, логічного мислення та

конструктивних рішень, паралельно з чим акти�

візується магічне мислення, потреба у чуді, віра

у містичні феномени. Усі ці обставини створю�

ють передумови для поширення специфічного

типу соціальних практик — послуг ворожок,

екстрасенсів, цілителів тощо, котрі вдало вико�

ристовують вищезгадані регресивні тенденції.

Розвивається цілий сегмент специфічного

бізнесу — магічних послуг, котрі за умови сис�

темної кризи становлять серйозну конкуренцію

для науково визнаних способів психологічної та

навіть медичної допомоги. 

З огляду на це, актуальним завданням сього�

дення є порівняльний аналіз «конкурентоспро�

можності» психологів і представників «магічно�

го» бізнесу як таких, що апелюють до однієї і тієї

самої референтної аудиторії — співгромадян,

котрі переживають психологічні труднощі та

шукають допомоги. У першу чергу, такої оцінки

потребує ставлення молоді до психологів та до

ворожок, рівень довіри до перших і других, рівень

поінформованості молодих людей про послуги

психологів і ворожок, готовність звертатися до

названих фахівців. Практичним результатом на�

шого дослідження стане формування інформа�

ційної бази, котра вкаже орієнтири для подаль�

шої просвітницької роботи серед молоді для

усунення стигматизації психологічної допомоги

та подолання магічних стереотипів.

Аналіз останніх досліджень. Потреба населен�

ня в психологічних послугах у межах українсь�

кої дійсності назріла зовсім недавно. Хоча за ос�

танніх двадцять років практика звернення до

спеціалістів із психічного здоров’я перестає бу�

ти чимось надзвичайним і рідкісним. 

В українському та загалом пострадянському

науковому просторі проведено низку досліджень,

що підтверджують зростання популярності пси�

хологічної освіти, звернень за психологічними

послугами (З. Кісарчук, О. Бондарчук, С. Пєт�

рушин, О. Хухлаєва), описують види запитів на

психологічну допомогу (Г. Хомич, Р. Ткач,

О. Бондаренко, Ю. Альошина, Г. Абрамова, 

М. Обозов) та типологію клієнтів�споживачів пси�

хологічних послуг (С. Васьківська, А. Копйов). 

На противагу культурі звернення за фаховою

психологічною допомогою, що лишень зароджу�

ється на українському пострадянському просторі,

існує інша, багатовічна, іманентна слов’янській

романтизованій та містифікованій ментальності

традиція звернення до представників «магічних»

послуг: цілителів, екстрасенсів і ворожок. Як

вже зазначалося, втрата почуття безпеки приз�

водить до регресії окремих членів суспільства та

соціуму загалом до більш примітивних, архаїчних

рівнів психічного функціонування, що супро�

водяться активізацією магічного мислення та

пошуком «чудесних зцілень». Відтак зрозуміло,

чому за останній період саме така пропозиція та

запит на послуги непропорційно стрімко (по�

рівнюючи з психологічними) зростає. У 2008 р.

Американською Психологічною Асоціацією бу�

ло проведено дослідження, в якому взяли участь

2500 громадян, що вказує: приблизно кожний

третій із десяти американців (29%) мав у своєму

житті досвід звернення до психолога чи іншого

фахівця сфери психологічного здоров’я [9].

Дослідження показало, що молоді люди більш

схильні звертатися за психологічною допомо�

гою, ніж ті, кому за 50. Найчастішими причина�

ми звернення (59%) були депресія і тривога.

Подібне дослідження було проведено і в Росії

науковцями Аналітичного центру Юрія Левади

[10]. Результати дослідження свідчать: на відміну

від американського суспільства, більшість росіян

у вирішенні своїх психологічних проблем по�

кладаються на власні сили, уникаючи звернень

за спеціалізованою допомогою. Проте, якщо їм

доводиться це робити, то перевага у порадництві

стосовно особистого життя, душевних митарств

віддається магам і екстрасенсам, а не профе�

сійним психологам. У дослідженні взяли участь

1600 громадян, старше 18 років, які вказують,

що так їм більш звично і зручно долати психо�

логічні проблеми. Виявилось, що 20% опитаних

хоча б раз у житті зверталися до екстрасенсів та

інших представників паранормальних явищ. Тим

часом, до психолога зверталось лише 10% рес�

пондентів. Найчастіше до нетрадиційних спеціа�

лістів звертаються домогосподині (32%). Жінки

загалом частіше користуються такими послуга�

ми, ніж чоловіки (20% жінок і 7% чоловіків).

На жаль, авторам статті не вдалося натрапи�

ти на подібні дослідження в Україні. Хоча варто

припустити, що вони не суттєво відрізнятимуть�

ся від російських з тих самих причин стигмати�

зованості, нерозповсюдженості психологічних

послуг, нестачі кваліфікованих фахівців та рег�

ресивного прагнення до містичного порятунку,

що призводить до небажання брати на себе

відповідальність за вирішення власних проб�

лем. Зрештою, ми всі є свідками того, як протя�

гом останніх десятиліть щороку зростає мережа

«магічних послуг» і на пострадянському, і, зок�

рема, на українському соціокультурному про�

сторі. 

Виникнення ринку «магічних» послуг датуєть�

ся телесеансами А. Чумака та А. Кашпіровського

в кінці вісімдесятих років. Помітно, що держава

не вважає за потрібне контролювати подібний

вплив на суспільну свідомість. У ЗМІ поширена

пропаганда містифікацій через численні реклам�

ні оголошення та телевізійні шоу (на зразок «Бит�

ва екстрасенсів»).
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В Україні народною і нетрадиційною меди�

циною можна займатися, маючи ліцензію чи

спеціальний дозвіл МОЗ. За офіційною статис�

тикою, в Україні працює 450 народних цілителів

(біоенергоінфомотерапевтів, фітотерапевтів,

фахівців із мануальної терапії та точкового ма�

сажу), які одержали такий дозвіл [11]. Психоло�

ги, аналізуючи даний феномен, посилаються на

недовіру до традиційних медиків, які подекуди

перетворюються на звичайних дистриб’юторів

ліків. Інша причина — велика постязичницька

людська потреба вірити у надприродні сили,

щось таємниче, що можна схилити на свій бік,

використати для досягнення особистих цілей, ак�

тивізована в ситуації системної кризи та втрати

відчуття безпеки. 

Виділення невирішених частин загальної пробле;
ми, яким присвячується означена стаття. Описані

тенденції є феноменом, тривожним з соціаль�

ного погляду та цікавим — з наукового. Унікальна

ситуація суспільної регресії дає змогу оцінити

масштаб «магічних» прагнень та очікувань у су�

спільстві, колективну здатність кризового соціуму

втрачати відчуття реальності та переноситись

у вимір архаїчних, інфантильних уявлень про ото�

чуючу дійсність. На нашу думку, існують добрі

передумови для того, щоб науково проаналізу�

вати та зіставити потреби звернення до психоло�

га та «цілителя�містика». Відтак було проведено

дослідження Інтернет�відгуків представників

різних регіонів України щодо їхнього ставлення та

досвіду звернення до психологів і до ворожок,

цілителів, екстрасенсів, проведено якісний та

кількісний аналіз і порівняння відгуків, а також

на підставі отриманих даних зроблено узагаль�

нюючу оцінку досліджуваних феноменів. 

Формулювання цілей статті (постановка зав;
дання). Ураховуючи вищеописані суспільні тен�

денції і наявність недосліджених аспектів даної

проблематики, сформульовано такі завдання до�

слідження: сформувати масиви даних, що міс�

тять інформацію про ставлення респондентів до

психологів і цілителів�містиків (ворожки, екст�

расенси, цілителі тощо), та дати порівняльну

оцінку виявленим тенденціям, зокрема з ураху�

ванням демографічних характеристик респонден�

тів (стать, регіон проживання); охарактеризувати

інтенсивність регресивних тенденцій у суспільст�

ві та рівень конкурентоспроможності психологів

порівняно з цілителями�містиками. 

Представлення матеріалу. У даному дослідженні

використано метод контент�аналізу, який дає

змогу вивчати великі масиви текстової (якісної)

інформації шляхом її стандартизації та подальшої

статистичної обробки. Даний метод застосовано

до двох масивів текстів — відгуків Інтернет�ко�

ристувачів на форумах Західної та Східної Украї�

ни на предмет їхнього ставлення до психологів

та психологічної допомоги, а також «параме�

дичної», «магічної» допомоги, котру пропону�

ють ворожки, цілителі, екстрасенси тощо. 

Загальна характеристика дописувачів. Аналіз

демографічних особливостей дописувачів Інтер�

нет�форумів дає підстави оцінити сформовану

вибірку як таку, що відповідає прошарку насе�

лення молодого та середнього віку (20–40 років),

переважно одружених/заміжніх людей, з пере�

важанням жінок над чоловіками у пропорції

приблизно 2:1. 

Аналіз відгуків про психологів і психологічну
допомогу. У ході дослідження було проаналізо�

вано 141 відгук Інтернет�користувачів із Західного
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Тип повідомлення Всього Чоловіки Жінки Західний регіон Східний регіон

1 Інформація нейтральна (про метод, книги, тренінги) 16,3 8,5 7,8 6,7 23,5

2 Скерування до спеціаліста 12,1 4,3 7,8 18,3 7,4

3 Сумніви 10,6 5,0 5,7 23,3 1,2

4 Пошук інформації / допомоги 9,2 2,8 6,4 3,3 13,6

5 Інше 7,8 1,4 6,4 1,7 12,3

6 Життєві поради 7,1 3,5 3,5 13,3 2,5

7 Негативне ставлення 6,4 2,8 3,5 8,3 4,9

8 Позитивне ставлення 5,0 1,4 3,5 3,3 6,2

9 Негативний досвід 5,0 0,0 5,0 0,0 8,6

10 Друзі / оточуючі / рідні замість психолога 5,0 0,7 4,3 8,3 2,5

11 Позитивний досвід 4,3 0,7 3,5 1,7 6,2

12 «Сам собі психолог» 4,3 1,4 2,8 3,3 4,9

13 Страх 2,8 1,4 1,4 5,0 1,2

14 Вибіркове ставлення 1,4 0,7 0,7 0,0 2,5

15 Лікар замість психолога 1,4 0,7 0,7 1,7 1,2

16 Парамедицина замість психолога 1,4 0,7 0,7 1,7 1,2

Всього дописів 36,2 63,8 100 100

Таблиця № 1 — Результати контент;аналізу відгуків про психологів, психологічну допомогу



(60 відгуків) та Східного (81 відгук) регіонів Ук�

раїни щодо їхнього ставлення та досвіду звер�

тання до психологів. У загальній сукупності всіх

повідомлень відгуки жінок (63,8%) переважали

кількість відгуків чоловіків (36,2%). Розподіл

частоти між окремими типами звернень наведе�

но у табл. 1.

Як видно з табл. 1, за результатами контент�

аналізу зібраної інформації найпоширенішим

типом відгуків є пошук інформації про психо�

логів, методи їхньої роботи, книги, конкретних

фахівців, до яких варто звернутись, а також обмін

такою інформацією та скерування до фахівців.

У загальній сукупності такі повідомлення ста�

новлять 37,6% звернень, розподіл за ґендерною

ознакою вказує на більшу активність дописува�

чів�жінок: 15,6% відгуків від чоловіків, 22,0% —

від жінок. 

Розподіл між однозначно позитивними і одно�

значно негативними відгуками про психологів

є більш�менш рівномірним: 11,3% респондентів

мають негативний досвід та/або висловлюють

негативне ставлення до психологів, 9,2% допи�

сувачів мають позитивний досвід звернення до

психолога та/або висловлюють позитивне став�

лення до можливості звертатись за психологіч�

ною допомогою. 

19,1% респондентів готові звертатися до друзів,

рідних, лікарів, представників парамедицини

(«магічних» конкурентів психологів), допомага�

ти собі самим, аби тільки уникнути спілкування

з фахівцями�психологами. Серед таких допису�

вачів переважають жінки: 12,1% жінок проти

7,1% чоловіків. 

13,5% дописувачів бояться звертатися до пси�

холога, щоб не завдати шкоди власному пси�

хічному здоров’ю та/або гаманцю, або ж мають

сумніви стосовно доцільності такого звернення.

Розподіл за статтю в цій шерезі є практично

пропорційним. Якщо порівняти кількість тих,

хто боїться та/або сумнівається, з тими, хто дає

позитивну характеристику психологам, то ми

побачимо помітне переважання першого типу

повідомлень, а також кількість тих, хто боїться

та/або сумнівається, є більшою за кількість тих,

хто має негативний досвід. Як бачимо, шукаючи

на форумах інформацію, котра могла б розвіяти

їхні сумніви, ці дописувачі радше утвердяться

у своєму страху та небажанні звертатися за пси�

хологічною допомогою, аніж у позитивному

ставленні до психологів та психотерапевтів. 

Вибіркове ставлення (зважене, диференційо�

ване, а не однозначно позитивне чи негативне)

до психологів має показово малий відсоток до�

писувачів — лише 1,4% (тобто лише два дописи

з цілого масиву повідомлень!). 

Як слідує з табл. 1, пошук інформації та надан�

ня нейтральної інформації про метод, фахівців,

їхні послуги тощо є виразно переважаючим ти�

пом відгуків у Східному регіоні: 37,1% проти

10% у Західному. Натомість пропорція відгуків,

у яких дописувачі висловлюють свої сумніви

з приводу можливості та доцільності звернення

за психологічною допомогою, є діаметрально

протилежною по регіонах України: лише 1,2%

жителів Сходу висловлюють такі сумніви проти

23,2% жителів Заходу. 

Якщо проаналізувати розподіл однозначно по�

зитивних і однозначно негативних відгуків про

психологів, то отримаємо такі дані: негативне

ставлення та/або негативний досвід у Західному

регіоні становить 8,3% дописів, аналогічні до�

писи на сході складають 13,5%; позитивне став�

лення та/або позитивний досвід звернення до

психологів становлять 5% на Заході та 12,4% на

Сході. Відтак, очевидним стає більш тверезе та

помірковане ставлення до психологічної допо�

моги на Сході України, з меншими сумнівами та

більшою готовністю дізнаватись про психоло�

гічну допомогу об’єктивні, наукові дані. Тим ча�

сом на Заході спостерігаємо більше сумнівів і

закритість до нової інформації, більшу частоту

негативних відгуків, котрі сприяють «відляку�

ванню» від психологів всіх тих, хто висловлює

сумніви. Якщо додати до цих показників

кількість повідомлень, в яких респонденти вис�

ловлюють страх, то ситуація виглядатиме ще

більш несприятливою в Західному регіоні: 5%

жителів Заходу бояться звертатися до психо�

логів і лише 1,2% жителів Сходу висловлюють

подібний страх. 

15% респондентів Заходу готові звертатися

до друзів, рідних, лікарів, представників пара�

медицини («магічних» конкурентів психологів),

допомагати собі самим, лиш би тільки уникнути

спілкування з фахівцями�психологами. 13,3%

повідомлень містять життєві поради щодо того,

як поліпшити свій стан у стресовій ситуації. На

Сході лише 8,6% людей віддають перевагу звер�

ненню до рідних, друзів, лікарів, представників

парамедицини або намагаються допомогти собі

самостійно, і лише 2,5% респондентів готові по�

ділитись життєвими, побутовими рецептами са�

модопомоги у кризовій ситуації. 

Вибіркове ставлення (зважене, диференційо�

ване, а не однозначно позитивне чи негативне) до

психологів серед жителів Західного регіону не від�

мічалось у жодному повідомленні. Вищезгадані

два дописи, котрі містять достатньо виважене,

диференційоване ставлення до психологічної до�

помоги, були нами знайдені на східноукраїнсь�

ких форумах. 

Аналіз відгуків про цілителів�містиків. Нами та�

кож було проаналізовано 175 дописів Інтернет�

користувачів із Західного (114 відгуків) та Схід�

ного (61 відгук) регіонів України щодо їхнього
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ставлення та досвіду звернення до ворожок,

цілителів та екстрасенсів. Усі подібні дописи ми

аналізували в сукупності, вважаючи останніх

саме «магічними» конкурентами психологів, бе�

ручи до уваги типологію запитів.

Непропорційність подібних дописів із суттє�

вим переважанням їх на західноукраїнських фо�

румах свідчить про більшу зацікавленість і досвід

звернень, диференційованість ставлення до «міс�

тиків» на Заході, аніж на Сході. Кількість кате�

горій, по яких ми розподілили усі дописи (26 ка�

тегорій) переважає попередні (про звернення до

психологів: 16 категорій), що свідчить про те, що

дана тематика, даний наратив є більш розвинутий,

диференційований, осмислений та пізнаваний. 

У загальній сукупності всіх повідомлень відгу�

ки жінок (71,4%), як і попередньому масиві до�

писів, знову ж таки суттєво переважають кіль�

кість відгуків чоловіків (28,6%), як менш активних

дописувачів форумів з нижчим ступенем визначе�

ності щодо даної теми. Розподіл частоти між окре�

мими типами звернень представлено у табл. 2.

Згідно наведеними у табл. 2 показниками, най�

вагомішим типом відгуків про цілителів є пози�

тивний, тобто (за суб’єктивними оцінками) ре�

зультативний досвід звернення, що переважає

у жінок (11,4% проти 5,7% у чоловіків). Найпоши�

ренішими причинами звернення є допомога ди�

тині при неврологічних, невротичних та невро�

зоподібних проявах раннього віку (посіпування

кінцівок, тремор підборіддя, тривожність, підви�

щена чутливість, збудливість, порушення сну),

які тлумачаться як переляк і потребують застосу�

вання різноманітних «магічних» ритуалів, та інші

соматичні прояви, які не піддаються традиційно�

му неонатальному та педіатричному втручанню.

Іншими причинами звернення є розчарування

у традиційній медицині при зверненні з соматич�

ними скаргами у дорослому віці (головні болі,

дерматити, повільне відновлення після побуто�

вих травм, несприятливий лікарський прогноз

перебігу важкого соматичного захворювання

тощо); труднощі у побудові стосунків з представ�

никами протилежної статі та в утриманні таких

стосунків; труднощі у подоланні життєвих про�

блем (проблеми на роботі, часті сімейні кон�

флікти, втрати близьких осіб). Досвід позитив�

них звернень до цілителів дещо переважає
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№
з/п

Тип повідомлення Всього Чоловіки Жінки
Західний

регіон
Східний

регіон

1 Позитивний досвід 17,1 5,7 11,4 18,4 14,8

2 Вибіркове ставлення до цілителів 12,0 1,7 10,3 11,4 13,1

3 Священики, християнські практики, віра в Бога, а не цілителі 12,0 2,9 9,1 16,7 3,3

4 Негативне, скептичне ставлення 10,9 5,1 5,7 5,3 21,3

5 Позитивне ставлення 4,6 2,3 2,3 3,5 6,6

6 Від цілителів можливе узалежнення 4,6 3,4 1,1 7,0 0,0

7 Недовіра до цілителів 4,0 0,6 3,4 6,1 0,0

8 Пошук цілителів 4,0 0,0 4,0 3,5 4,9

9 Негативний досвід 3,4 0,0 3,4 4,4 1,6

10 Цілительство — самонавіювання, самопрограмування 3,4 0,0 3,4 3,5 3,3

11 Цілительство — гріх 3,4 0,6 2,9 3,5 3,3

12 Психолог замість цілителів 2,9 1,7 1,1 1,8 4,9

13 Цілителі пропонують свою допомогу 2,9 0,6 2,3 0,0 8,2

14 Цілителі є чудовими психологами, допомагають на психологіч�

ному рівні

2,3 0,6 1,7 1,8 3,3

15 Лікарі, а не цілителі 2,3 1,7 0,6 3,5 0,0

16 Цілителі — остання надія 1,7 0,0 1,7 2,6 0,0

17 Самоаналіз замість магії 1,7 0,0 1,7 0,0 4,9

18 Почуття провини, страху перед Богом за звернення до цілителів 1,1 0,0 1,1 1,8 0,0

19 Цілительство — це щось незвідане 1,1 0,0 1,1 1,8 0,0

20 Наукове пояснення цілительства 1,1 1,1 0,0 0,9 1,6

21 Цілительство — це Божий дар 0,6 0,0 0,6 0,9 0,0

22 Наука, а не цілительство 0,6 0,6 0,0 0,9 0,0

23 Недовіра, але цікавість 0,6 0,0 0,6 0,9 0,0

24 Життєві поради замість цілителів 0,6 0,0 0,6 0,0 1,6

25 І до психолога, і до цілителя 0,6 0,0 0,6 0,0 1,6

26 Порада цілителів 0,6 0,0 0,6 0,0 1,6

Всього дописів 28,6 71,4 100 100

Таблиця № 2 — Результати контент;аналізу відгуків про цілителів;містиків



у представників Західного регіону (18,4% проти

14,8% у Східному регіоні). Позитивно характе�

ризуючи цілителів, респонденти стверджують, що

останні є чудовими психологами і допомагають

саме на психологічному рівні (2,3%), що ціли�

тельство — це Божий дар (0,6%), або щось до

кінця непояснене наукою, незвідане, тому варте

поваги і захоплення (0,1%). Відсоток тих допи�

сувачів, які не мають однозначного ставлення до

цілителів, свідчить про те, що все таки вони звер�

нулися б за такою допомогою у разі крайньої

необхідності (коли інші засоби подолання труд�

нощів будуть вичерпані — 1,7%), або ж просто із

цікавості, трепету перед таємничим (0,6%).

Натомість сукупний показник позитивного

ставлення (4,6%) тих, хто не звертався до предс�

тавників парапсихології, суттєво нижчий, аніж

негативного ставлення (10,9%). Більшість допи�

сувачів з негативним ставленням — це Інтер�

нет�користувачі Східного регіону (21,3% проти

5,3% Західного регіону), які, частіше вказуючи на

екстрасенсів, ворожок та гадалок, характеризу�

ють їх як «представників шоу�бізнесу» і «шарлата�

нів». Переконані, що будь�яке цілительство — це

не що інше, як самонавіювання, самопрограму�

вання і це пропорційно для респондентів як

Сходу, так і Заходу. Усі подібні дописи належать

більш активним на форумах та у зверненнях до

цілителів представникам жіночої статі.

Мешканці Західного регіону частіше виража�

ють почуття недовіри до цілителів, вказуючи на

ризик узалежнення від них (13,1%), а також на

те, що звернення до цілителів є гріховним вчин�

ком, що може мати негативні наслідки (3,5%

представників Західного регіону проти 3,3%

представників Східного). Більш схильні турбу�

ватися за негативні моральні наслідки (почуття

провини перед Богом, страху, що Бог покарає за

гріх) звернення до цілителів жінки — представ�

ниці Західного регіону (загалом було проаналі�

зовано три такі дописи на одному з Львівських

Інтернет�форумів).

Звертаючись до цілителів�містиків, Інтернет�

дописувачі свідчать про власне вибіркове (про�

аналізовано виважене) ставлення (до порівняння

з психологами!) до них: «справжні екстрасенси

за гроші не працюють», «знахарі різні бувають,

справжніх залишилось мало», «ті, хто справді

допомагає, себе не рекламує». Представників

жіночої статі (10,3%) з вибірковим ставленням

до цілителів більше, аніж чоловіків (1,7%). Також

у цій категорії переважають представники Схід�

ного регіону (13,1% проти 11,4% — представни�

ків Західного регіону).

Третій за значущістю показник частоти Інтер�

нет�дописів — це дописи, в яких простежується

альтернатива зверненням до цілителів: звернення

до священиків (з метою індивідуальної молитви,

уділяння Святих тайн), самостійне вдавання до

християнських практик (молитви, постування,

сповіді, Причастя, читання Святого Письма,

відвідування та активна участь в церковних бо�

гослужіннях) та релігійна віра, покладання на

Бога. Частка таких дописів серед жіночого насе�

лення становить 9,1%, суттєво переважаючи

частку дописів від чоловіків — 2,9%. Представ�

ники Західного регіону частіше вбачають це за

альтернативу (у 16,7% дописів), аніж представ�

ники Східного регіону (3,3%).

Також за альтернативу зверненням до цілите�

лів�містиків при подоланні складних життєвих

обставин респонденти вбачають у зверненнях до

психологів (2,9%), медиків (2,3%), наукових фак�

тів і пояснень (1,1%), життєвого досвіду (0,6%)

та особистих психічних ресурсів (1,7). Чоловіки

схильні частіше звертатися до традиційних фа�

хівців: медиків, психологів замість цілителів, аніж

жінки. Натомість жінки частіше вдаються до са�

моаналізу в кризових ситуаціях. Психолога за�

мість «містика» частіше схильні обирати пред�

ставники Сходу (4,9%), аніж Заходу (1,8%), що

ще раз підтверджує більш тверезе та помірковане

ставлення до психологічної допомоги на Сході

України.

Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших досліджень у цьому напрямку. Дослі�

дження дискурсу, присвяченого темам психоло�

гічної та «магічної» допомоги, виявило загальні

тенденції, що дають змогу оцінити функціону�

вання українського соціуму як достатньо регре�

сивне, у тому числі більш архаїчне на Заході Ук�

раїни, аніж на Сході. Зокрема, масив відгуків про

цілителів�містиків на Інтернет�форумах є краще

тематизованим, більш диференційованим в ког�

нітивному та емоційному планах, що свідчить

про більшу актуальність та значущість, більші

очікування від магічних помічників, аніж від

кваліфікованих фахівців�психологів. Виразною

відмінністю між регіонами України є більша го�

товність жителів Західного регіону звертатися

до християнської віри та християнських духов�

них практик, аніж у жителів Східного регіону.

І якщо цілителів�містиків ми розглядаємо як

альтернативних конкурентів психологів і психо�

терапевтів, то допомога священиків, на нашу

думку, світоглядно є значно ближчою до засад

психологічної допомоги — гуманного ставлення

до людини, поваги до її індивідуальності та сво�

боди, покладання на людину відповідальності за

свій вибір, пропагування необхідності духовної

(психологічної, внутрішньої) роботи над своїм

характером, переживаннями та поведінкою. 

Серед перспектив подальших досліджень

у розглядуваному напрямку ми убачиємо потріб�

ність детальнішого вивчення спільних і відмін�

них рис психологічної допомоги та духовної

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

368



підтримки, яку пропонує Церква. Також доціль�

ним буде детальний аналіз способів пропаганди

та поширення інформації про психологічну до�

помогу порівняно з інформацією про допомогу

цілителів (вивчення її впливу на формування

запитів у мешканців різних регіонів України), що

сприятиме розробленню просвітницьких прог�

рам про психологічні послуги, зростанню куль�

тури збереження та поліпшення психологічного

здоров’я різних верств населення.
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В статье обосновывается значение психологи!
ческой компетентности для личностно!профес!
сиональной эффективности будущих учителей.
Предложена модель структурной организации
психологической компетентности будущего учи!
теля с позиции ее рассмотрения как системного
феномена.

Ключевые слова: психологическая компетент�

ность, модель психологической компетентности.

У статті обгрунтовується значення психологіч!
ної компетентності для особистісно!професійної
ефективності майбутніх вчителів. Запропоновано
модель структурної організації психологічної ком!
петентності майбутнього вчителя з позиції її роз!
гляду як системного феномену.

Ключові слова: психологічна компетентність,

модель психологічної компетентності.

The article explains the importance of psychological
competency for personal and professional effectiveness of
future teachers. A model of the structural organization
of psychological competence of future teachers with the
position of its consideration as a systemic phenomenon.

Keywords: psychological competence, model of

psychological competence.

В настоящее время тенденция психологизации

всех сторон жизни общества определяет при�

знание значимости психологической составля�

ющей в профессиональной подготовке специа�

листов. Осознание необходимости усиления

практико�ориентированного и личностно�ори�

ентированного характера профессионального

обучения привело к трансформации идеи ори�

ентации высшего образования на включение

в программы подготовки специалистов больше�

го числа психологических дисциплин на идею

внедрения компетентностного подхода, который

позволяет осуществить комплексное решение

задач усиления психологического и практико�

ориентированного характера профессиональ�

ной подготовки, развития личности будущего

специалиста. 

Можно обозначить проблемы, требующие по�

вышения уровня психологической компетент�

ности педагогов: ориентация школы на реали�

зацию главной цели — развитие личности

школьника, низкий уровень психологической

компетентности учителей, имеющих стаж рабо�

ты свыше 15 лет [1, с. 37], снижение с возрастом

адекватности понимания учителем личности

учащихся [2], низкий уровень развития у педаго�

гов таких компетентностей, как компетентность

в области диалогического общения с учащими�

ся и в области создания творческой атмосферы

на уроке [2, с. 40], недостаточное соответствие

образовательных условий решению задачи ста�

новления субъектности учащихся [3]. 

Кроме того, психологическая компетентность

способствует решению следующих задач, которые

часто игнорируются в образовательном процес�

се. Первая задача — прогнозирование психоло�

гической эффективности методов воспитания

и обучения. Вторая задача — избегание много�

кратного дублирования содержательно одинако�

вых мероприятий, ориентация усилий на дости�

жение обобщенных психологических целей. То

есть психологические знания позволяют педаго�

гу занимать обоснованную критическую позицию

при определении целесообразности внедрения

педагогических инноваций.

Для последнего десятилетия характерно воз�

никновение большого количества научных работ,

посвященных рассмотрению формирования от�

дельных видов психологической компетентнос�

ти у специалистов различного профиля (врачи,
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госслужащие, учителя, менеджеры, социальные

работники) и учащейся молодежи. Ученые

(А. Д. Алферов, Н. В. Андронова, О. С. Гри�

шечко, Ф. И. Иващенко, М. Б. Калашникова,

Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина,

Т. Н. Щербакова) отмечают значимость психо�

логической компетентности учителя. 

Ученые обращаются к изучению таких сторон

психологической компетентности учителя, как

социально�психологическая, коммуникативная,

аутопсихологическая, дифференциально�пси�

хологическая. Вместе с тем, важной проблемой

остается неоднозначность и противоречивость

трактовок структуры психологической компе�

тентности, фрагментарность ее рассмотрения,

демонстрирующие недостаточное понимание

системного характера данного феномена. Прояв�

ление психологически компетентного поведения

в одной сфере профессиональной деятельности

может выступать предпосылкой компетентного

поведения в других сферах, но не обеспечивает

успешность решения комплексных профессио�

нальных задач. 

Поэтому нами была поставлена цель — про�

анализировать психологическую компетентность

как системный феномен с позиции ее структу�

ры и построения труда учителя.

Психологическую компетентность будущего

учителя следует рассматривать как системный

феномен в силу ряда причин.

Во�первых, труд учителя носит системный

характер. Л. М. Митина представляет труд учи�

теля в виде многомерного пространства: лич�

ности учителя, педагогической деятельности

и педагогического общения [4, с. 27]. 

Во�вторых, психологическая компетентность

затрагивает не только учащихся и педагогичес�

кий коллектив как субъектов образовательного

процесса, но и личность самого учителя.

В�третьих, говорить о психологической ком�

петентности учителя можно в случае системного

обладания психологическими знаниями, уме�

ниями и навыками, соответствующими им пси�

хологическими качествами и способностью

проявлять их на практике. 

Учитывая указанные положения, нами была

разработана модель психологической компете�

нтности будущих учителей как системного фе�

номена (рис. 1).

Ядро психологической компетентности со�

ставляют психологические свойства личности.

Учеными выделяются различные психологичес�

кие свойства в качестве внутренней основы

психологической компетентности. Н. В. Яков�

лева считает, что ядро психологической компе�

тентности составляет саморегуляция [5],

А. К. Маркова — психологические качества

и профессионально�психологические позиции

[6], Р. И. Овчарова — рефлексия [7, c. 33]. 

О значимости и интегрирующем характере

психологических свойств в структуре психоло�

гической компетентности свидетельствует от�

несение их Л. Спенсер и С. Спенсер к диффе�

ренцирующим компонентам, в отличие от

компетенций, характеризуемых как пороговые

компоненты [8, с. 15]. Дифференцирующие

компоненты позволяют отличить среднеэффек�

тивных педагогов от высокоэффективных, об�

ладающих мотивацией достижения успеха, нас�

тойчивостью, инициативностью. Пороговые

компоненты — это основа осуществления педа�

гогической деятельности будущими специалис�

тами вне зависимости от степени их психологи�

ческой эффективности. 

Психологические свойства сложнее подда�

ются формированию, чем психологические

компетенции, особенно у педагогов с большим

стажем работы. В. Н. Дружинин, Э. Ф. Зеер
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Рис. 1 — Модель структурной
организации психологической
компетентности будущего учителя



и Л. М. Митина отмечают негативные феномены,

возникающие при продолжительной профессио�

нальной деятельности, на наш взгляд, затрудня�

ющие формирование ядра психологической

компетентности: профессиональные деформа�

ции, стереотипизация в педагогическом обще�

нии. Поэтому формирование психологической

компетентности — важная задача профессио�

нального обучения будущих педагогов.

Психологические знания — это информация,

которой обладает педагог в определенных со�

держательных областях профессиональной де�

ятельности. Обладание знаниями не означает

наличие компетенции. Учеными Л. Спенсер

и С. Спенсер подчеркивается ценность не пси�

хологического знания, а умения реализовать его

практически и осведомленности об источниках

поиска нужной психологической информации

[8, с. 10]. Знание не предопределяет соответст�

вующего поведения. Кроме того, могут иметь

место механическое запоминание психологичес�

ких знаний, принятие их на уровне осведомлен�

ности с сохранением привычной ориентации на

житейский психологический опыт, превращение

их в интроекты, определяющие неосознаваемое

и неотрефлексированное следование книжным

истинам без учета специфики педагогической

ситуации.

Профессионально�психологические пози�

ции — это, согласно А. К. Марковой, устойчи�

вые системы отношений учителя (к ученику, се�

бе, коллегам, деятельности), определяющие его

поведение и связанные с личностным смыслом

деятельности [6, с. 6–11]. Они выражают про�

фессиональную самооценку, уровень професси�

ональных притязании учителя, его отношение

к месту в системе общественных отношении

в школе. Профессиональная позиция связана

с мотивацией будущего учителя и осознанием

смысла труда. Психологическую позицию мож�

но определить как обобщенную структуру ожи�

даний будущего учителя (по Л. И. Божович). 

Можно выделить личностно�ориентирован�

ную, авторитарную, фасилитаторскую позиции

учителя. М. Таленом выделены такие профес�

сиональные позиции учителя, как «Сократ»

(склонность к дискуссионному характеру заня�

тий), «генерал» (жесткость, однозначность и ав�

торитарность), «руководитель групповой дис�

куссии» (посредник, поиск согласия важнее

результатов обучения), «менеджер» (поощрение

инициативы учащихся, контроль качества ре�

зультата), «мастер» (образец для подражания

в жизни), «гид» (лаконичность, точность, сдер�

жанность, эрудированность) и «тренер» (ориен�

тация на конечный результат, корпоративность

при игнорировании индивидуальности учащих�

ся) [9, с. 152]. 

Данная типизация свидетельствует о зависи�

мости профессиональных психологических по�

зиций будущего учителя от степени овладения

психологическими компетенциями и уровня

сформированности профессионально значи�

мых психологических свойств личности. Кроме

того, психологическая позиция включает в себя

установку как готовность определенным обра�

зом реагировать и вести себя в педагогических

ситуациях.

На представленной модели каждый элемент

компетентности включает в себя предыдущий.

Обладание будущим педагогом психологически�

ми знаниями, соответствующими им умениями

и навыками, которые он может актуализировать

в педагогически сложных ситуациях, означает

наличие у него психологических компетенций.

Однако данные компетенции не обеспечивают

высокой доли вероятности демонстрации педаго�

гом психологически эффективной и адекватной

модели поведения в повторяющихся ситуациях.

Это связано с тем, что отсутствует внутренний

стержень личности, предопределяющий ее спо�

собность поступать определенным образом в кон�

кретных профессиональных обстоятельствах. 

Наличие у педагога только психологических

свойств (эмпатия, толерантность, социально�

психологическая наблюдательность, саморегу�

ляция) предполагает выбор психологически

верных решений в целях развития личности

школьников, но не гарантирует его. Психологи�

ческие свойства без наличия соответствующей

научной основы обусловливают интуитивный

характер действий педагога. В результате имеет

место переменный успех в реализации педаго�

гического взаимодействия и педагогической де�

ятельности, который сопровождается субъекти�

визмом в оценке факторов, обеспечивающих

успех или неудачи. 

Изменения психологических компетенций

и свойств педагога влечет за собой трансформа�

цию профессиональной психологической пози�

ции и уровня психологической компетентности

в целом. 

При этом проникающими элементами психо�

логической компетентности выступают субъект�

ная позиция студентов (Т. Н. Щербакова) и на�

мерение (Л. М. Спенсер). Намерение выступает

внутренним стимулом, с помощью которого мо�

тив или свойство ориентируют активность пе�

дагога на достижение ожидаемого результата.

Активирующим началом могут выступать как

мотивы, так и психологические свойства буду�

щего педагога.

Механизм функционирования и формирова�

ния психологической компетентности в соотве�

тствии с данной схемой можно представить

следующим образом. Первоосновой психологи�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

372



ческой компетентности будущего учителя явля�

ются ценности и мотивы. Это означает, что он

должен обладать действенной мотивацией по�

вышения и формирования психологической

компетентности. Идеальным вариантом явля�

ется доминирование внутренней мотивации

профессиональной деятельности по сравнению

с внешней (оптимальный мотивационный комп�

лекс в терминологии А. А. Реана). Однако

в иерархии профессиональных мотивов первую

позицию может занимать и внешняя мотивация.

Смысл состоит в том, что значима сила мотива,

побуждающего будущего педагога к развитию

психологической компетентности.

Дж. Равен считает, что компетентность невоз�

можна без интересов человека в конкретной об�

ласти и соответствующих ценностей [10]. Кроме

того, ученый рассматривает ценностно�мотива�

ционный компонент как системообразующий

и определяющий в структуре компетентности.

Следовательно, психологическая компетент�

ность будущего педагога есть системный фено�

мен, элементы которого оказывают взаимовли�

яние друг на друга. 

А. К. Марковой разработано модульное пред�

ставление профессиональной компетентности

учителя. На наш взгляд, каждая из сторон труда

учителя предполагает наличие не только про�

фессиональной, но и психологической компе�

тентности, что также свидетельствует о систем�

ном характере последней (рис. 2).

Психологическая компетентность учителя

в педагогической деятельности включает владе�

ние способами решения творческих профессио�

нальных задач, создания атмосферы «самодея�

тельности» учащихся (С. Л. Рубинштейн)

и свободы самовыражения, а также умение учи�

тывать их возрастные и индивидуально�психо�

логические особенности при проектировании

и организации учебного процесса. Данная ком�

петентность предполагает знание учителем пси�

хологических механизмов превращения своего

предмета в средство развития личности учащихся,

т. е. обеспечивает высокий уровень психологичес�

кой продуктивности труда учителя, значимость

которой отмечает Я. Л. Коломинский [11, с. 333].

Учитывая, что педагогическая деятельность

представляет собой обучающее и воспитываю�

щее воздействие учителя на ученика, психоло�

гическую компетентность в педагогической де�

ятельности можно разделить на компетентность

в обучении и воспитании. О. С. Гришечко дан�

ный вид компетентности определила как «Я —

учебный предмет» [12].

Специфика педагогической деятельности,

согласно Я. Л. Коломинскому и А. А. Реану,

состоит в том, что она строится по законам об�

щения. Следовательно, в структуре субъектных

свойств педагога важное место принадлежит

психологической компетентности в области пе�

дагогического взаимодействия. 

Данный вид психологической компетент�

ности — ведущий фактор успешности учителя,

поскольку педагогическое общение опосредует

усвоение знаний и развитие учащихся. Соглас�

но А. А. Леонтьеву, оно направлено на создание

благоприятного психологического климата

в учебном процессе, стимулирующего самора�

скрытие ученика. По мнению К. Роджерса, от

характера педагогического общения зависят

фасилитативные возможности учебного процес�

са, степень личностной вовлеченности ученика

в учебный процесс.

О значимости психологической компетент�

ности в педагогическом взаимодействии свиде�

тельствуют такие феномены, как смысловой

барьер (Л. С. Славина), психологические барьеры

общения (А. К. Маркова, В. А. Канн�Калик),

самореализующиеся пророчества (Р. Розен�

таль), стереотипизация (А. А. Реан, Я. Л. Коло�

минский), приводящие к снижению уровня

взаимопонимания учителя и учащихся, перцеп�

тивным искажениям и неверной интерпретации

учащимися смысла воздействий педагога, форми�

рованию негативной «Я�концепции» учащихся.

Психологическая компетентность в области

педагогического взаимодействия включает в се�

бя владение учителем приемами и средствами

создания доверительной атмосферы и диалоги�

ческого характера общения, невербальными
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Рис. 2 — Модель психологической компетентности в соответствие с системной организацией педагогической 
деятельности
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средствами общения, стратегиями разрешения

конфликтных ситуаций, высоким уровнем раз�

вития социально�перцептивных механизмов

(рефлексия, идентификация, эмпатия, децент�

рация). Данный вид компетентности предпола�

гает ролевую пластичность учителя, что находит

выражение, согласно В. Леви, в способности

выполнять роли психотерапевта, информатора,

консультанта, контролера, наблюдателя, товари�

ща в соответствие с ситуациями взаимодействия

[13, с. 78]. Психологически компетентный учи�

тель обладает способностью к конгруэнтной

коммуникации — как социально�ролевой (де�

ловой характер общения), так и межличност�

ной. В соответствии с системой конгруэнтной

коммуникации Х. Джайнот, такой учитель стре�

мится поддерживать позитивный образ «Я» уча�

щегося, давать объективную оценку поступка

и его последствий, а не личности ребенка, вы�

ступать инициатором кооперации [14]. 

Психологическая компетентность учителя

в области саморазвития может быть представле�

на аутопсихологической, личностной или ин�

дивидуальной компетентностью. Она означает

владение приемами самореализации и развития

индивидуальности в рамках профессии. Включа�

ет, согласно А. К. Марковой, владение навыками

постановки и реализации задач психологичес�

кого развития, самосовершествования, ком�

пенсации недостающих психических свойств,

устойчивость к профессиональному выгоранию

и деформациям, саморегуляцию. Отвечает за раз�

витие «профессионального Я». О. С. Гришечко

рассматриваемый вид компетентности обозна�

чает как «Я в контексте профессии». 

В соответствии со шкалами измерения компе�

тенций, разработанными Л. Спенсер и М. Спен�

сер, нами выделены критерии, по которым

в равной степени могут быть охарактеризованы

психологическая компетентность учителя в об�

ласти педагогического взаимодействия, педагоги�

ческой деятельности и саморазвития [8, с. 21–23].

Такими критериями выступают интенсивность

намерения и завершенность предпринимаемых

действий, широта воздействия (категория

и спектр лиц, на которых распространяется

компетентность педагога), сложность ситуации,

на которую направлена компетентность.

Подводя итог вышесказанному, целесообраз�

но отметить, что формирование у будущих пе�

дагогов психологической компетентности, в си�

лу ее системного характера, будет содействовать

устранению ряда противоречий педагогической

деятельности: между динамичностью профес�

сиональных задач и недостаточной внутренней

готовностью учителей к их психологически ком�

петентному решению; репродуктивным харак�

тером подготовки педагога и необходимостью

продуктивной педагогической деятельности;

стремлением обеспечить демократический стиль

отношений учителя и ученика и недостаточным

пониманием позиции ребенка; стремлением к са�

мореализации и отсутствием внутренней свобо�

ды. Четкое определение структуры и системного

характера психологической компетентности по�

зволит сделать процесс ее формирования у бу�

дущих педагогов управляемым.
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Розв’язання проблеми професійної підготовки
сучасного конкурентоспроможного фахівця перед!
бачає формування ефективних механізмів психо!
логічної адаптації студентів!першокурсників до
системи вузівського професійного навчання і по!
требує організації системи заходів з індивідуальної
психодіагностики студентів та з формування
прийомів, навичок та умінь навчання у вузівській
системі.

Ключові слова: адаптація, мотив, внутрішня

позитивна мотивація, студент.

Решение проблемы профессиональной подготовки
современного конкурентоспособного специалиста
требует формирования эффективных механизмов
психологической адаптации студентов!первоку!
рсников к системе вузовского профессионального
обучения и предусматривает организацию систе!
мы мероприятий по индивидуальной психодиаг!
ностике студентов и формированию приемов, на!
выков и умений обучения в вузовской системе.

Ключевые слова: адаптация, мотив, внутренняя

позитивная мотивация, студент.

The problem resolution of vocational training of the
modern competitive specialist demands forming of effec!
tive mechanisms of psychological adaptation of students!
freshmen to the system of higher professional education
and provides organization the system of events for indi!
vidual psycho!diagnostics of students and to forming of
acceptances, skills and abilities of training in high
school system.

Key words: adaptation, motive, internal positive

motivation, student.

За умов, коли у вищій освіті відбуваються

системні зміни, теоретичної і практичної значу�

щості набуває дослідження проблем соціально�

психологічної адаптації студентів, і, в першу

чергу, студентів початкових курсів. Пристосову�

ючись до умов навчання, студент�першокурсник

стверджується як особистість, завойовує певний

статус, інтегрується у студентський колектив

і стає його повноцінним членом. Проте у кожно�

го студента�першокурсника процес пристосуван�

ня проходить по�різному, що впливає на рівень

його адаптації до системи вузівського навчання,

а отже, і на ефективність і результативність йо�

го навчальної діяльності.

Метою даного дослідження є теоретичне об�

ґрунтування та розкриття взаємозв’язку моти�

вації навчальної діяльності та формування

ефективних механізмів психологічної адаптації

студентів�першокурсників до системи вузівсь�

кого професійного навчання.

Проблема психологічних механізмів і законо�

мірностей адаптації особистості як найважливі�

шого компонента пристосування до умов існуван�

ня досить інтенсивно розробляється в сучасній

науці. Проте, незважаючи на значний інтерес

науковців до неї, дана проблема ще залишаєть�

ся малодослідженою.

Термін «адаптація» використовується, з од�

ного боку, для визначення властивості людини,

що характеризує її адаптивність до умов середо�

вища та відображає рівень пристосовуваності

людини до нього. З іншого боку, адаптація вис�

тупає як процес пристосування людини до

мінливих умов середовища. Тут важливо також

враховувати взаємний характер адаптації люди�

ни і того середовища, з яким вона вступає в ре�

гулятивні адаптаційні зв’язки. 

У багатьох дослідженнях адаптацію розгляда�

ють, по�перше, як постійний процес активного

пристосування індивіда до умов соціального се�

редовища; по�друге, як результат внутрішніх

перетворень, зовнішнього активного пристосу�

вання і самоперетворення індивіда в нових умо�

вах існування (О. М. Леонтьєв [2]; А. О. Реан [7]

та ін.). «Співвідношення цих компонентів, що

визначають характер поведінки, залежить від

мети і ціннісних орієнтацій особистості та мож�

ливостей їх досягнення в соціальному середовищі.

Незважаючи на неперервний характер соціаль�

ної адаптації, її зазвичай пов’язують з періодами

кардинальної зміни діяльності індивіда та його

соціального оточення. Залежно від структури

потреб і мотивів особистості формуються основ�

ні типи адаптаційного процесу — тип, що харак�

теризується переважанням активного впливу на

соціальне середовище, і тип, що визначається

пасивним, конформним прийняттям мети і цін�

нісних орієнтацій групи. Важливим аспектом
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соціальної адаптації є прийняття людиною со�

ціальної ролі. Ефективність адаптації значною

мірою залежить від того, наскільки адекватно

вона сприймає себе і свої соціальні зв’язки»

[6, с. 10–11].

Існує тісний взаємозв’язок між адаптацією

і соціалізацією особистості. На думку А. М. Сухо�

ва, А. А. Деркача, «адаптація може розглядатися

і як складова частина соціалізації, і як її меха�

нізм». Автори розрізняють два види адаптації:

«психофізіологічну та соціально�психологічну.

Соціально�психологічна адаптація передбачає

оволодіння особистістю певною роллю при вхо�

дженні в нову соціальну ситуацію. За результа�

тами соціально�психологічна адаптація може

бути позитивною і негативною, а за механізмом

здійснення — добровільною і примусовою. Про�

цес соціально�психологічної адаптації включає

декілька стадій: 1) ознайомлення; 2) рольова орі�

єнтація; 3) самоствердження» [9, с. 23]. Отже,

узагальнюючи сказане, можна зробити висно�

вок, що соціально�психологічна адаптація — це

конкретний процес соціалізації.

Розглядаючи адаптацію як універсальну стра�

тегію ефективної поведінки індивіда в соціально�

психологічній ситуації, Р. Мокшанцев, А. Мок�

шанцева зазначають: «Адаптивність стратегій

поведінки у важливих ситуаціях зумовлена адап�

тивними можливостями особистості, особливос�

тями сприймання й оцінки особистістю значної

для неї ситуації. Адаптивність у широкому ро�

зумінні — це відповідність результату діяльності

індивіда визначеній меті. Основі типи адаптацій�

ного процесу формуються залежно від структу�

ри потреб і мотивів особистості» [2, с. 110–111]. 

Кожна особистість, на думку Т. Шибутані,

«характеризується індивідуальною комбінацією

прийомів, які дають змогу подолати труднощі,

і ці прийоми можуть розглядатись як форми

адаптації. На відміну від поняття «пристосуван�

ня», яке пояснює, як організм пристосовується до

вимог специфічних ситуацій, адаптація належить

до більш стабільних рішень — добре організова�

ним способам справлятися з типовими пробле�

мами; до прийомів, які кристалізуються шляхом

послідовної низки перетворень» [12, с. 81].

А. А. Налчаджян вважає, що процес адапта�

ції відбувається «за участі не окремих, ізольова�

них механізмів, а їхніх комплексів. Ці адаптивні

комплекси «…закріплюються в структурі осо�

бистості і стають підструктурами її характеру»

[3, с. 19–20]. Тієї ж думки дотримується А. О. Ре�

ан, який вважає, що адаптацію потрібно розгля�

дати як комплексний феномен, який включає

розуміння адаптації як процесу, результату і під�

ґрунтя для формування новоутворень (психічних

якостей). Процесуальний аспект адаптації перед�

бачає виокремлення її часових характеристик —

тривалості і стадій самої адаптації, відбувається

визначення основних елементів адаптаційного

процесу, які пов’язані в єдину логічну і часову

послідовність. Результативний аспект адаптації,

на думку автора, використовується як визна�

чальний елемент при оцінюванні успішності

адаптивних процесів в цілому (адаптація — де�

задаптація). Аспект адаптації, який пов’язаний

з появою новоутворень, містить сукупність пси�

хічних якостей, що сформувалися (розвинули�

ся) в процесі адаптації і привели до певного ре�

зультату. При цьому до сукупності новоутворень

включаються не тільки знання, уміння та навич�

ки, отримані і сформовані у себе суб’єктом адап�

тації, але й складна система міжособистісної

взаємодії з професійним та соціальним оточен�

ням [7].

Враховуючи викладене вище, термін «адап�

тація» доречно застосувати і при розгляді пи�

тань пристосування студентів до умов навчання

у ВНЗ. Адже адаптація до навчальної діяльності —

це такий процес, за допомогою якого особистість,

з одного боку, задовольняє особисті вимоги та

пізнавальні потреби щодо умов та очікуваних

результатів навчання, а, з іншого боку, відповідає

тим вимогам, які висуває до неї структура, зміст

та умови здійснення навчальної діяльності, а та�

кож певні соціальні групи, за участі яких ця на�

вчальна діяльність відбувається.

Адаптаційний процес до навчання у ВНЗ пе�

редбачає перебудову потребнісно�мотиваційної

сфери студентів�першокурсників, актуалізацію

наполегливості, цілеспрямованості, рішучості,

формування нової системи навичок, вмінь та

звичок щодо самостійної навчальної діяльності,

освоєння нових соціальних ролей, досягнення

певного статусу в новому колективі.

Особливості мотиваційної сфери особистості

є певним підґрунтям, що зумовлюють специфіку

та закономірності процесу адаптації. Це можна

пов’язати насамперед з тим, що провідні мотиви

виступають як спонукальна сила, що спрямовує

діяльність, активність особистості, яка відбу�

вається у зовнішньому предметному та соціаль�

ному середовищі, а також має безперервний

зв’язок з внутрішньою емоційно�змістовою сто�

роною особистості.

Перш за все, необхідно визначити основне

поняття «мотиву». Деякі дослідники під мотивом

розуміють «психічне явище, яке стає спонукан�

ням до дії; особистісне спонукання до певної

діяльності» [4, с. 152]; «предмет (матеріальний

або ідеальний), який спонукає та визначає вибір

спрямованості діяльності, заради якого вона

здійснюється» [6, с. 219]. На думку С. Л. Рубін�

штейна, «більш або менш усвідомлене спонукан�

ня виступає як мотив» [8, с. 443]. Х. Хекхаузен

під мотивом розумів спрямованість особистості
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на здійснення певних дій, певної поведінки.

Мотив, на його думку, — це бажаний цільовий

стан у межах відносин «індивід — навколишнє

середовище» [10]. Як зазначає Ю. Л. Трофімов,

«мотивом може стати тільки усвідомлена потреба

й тільки в тому разі, якщо задоволення цієї кон�

кретної потреби, багаторазово проходячи через

етап мотивації, безпосередньо переходить у дію»

[5, с. 389]. О. М. Леонтьєв вважав, що мотив —

це те, що, відображаючись в ідеальному вигляді,

спонукає діяльність, спрямовує її на задоволен�

ня певної потреби [1].

Отже, разом з А. О. Реаном, під мотивом ми

розумітимемо «внутрішнє спонукання особис�

тості до того чи іншого виду активності (діяль�

ність, спілкування, поведінка), що пов’язано із

задоволенням певної потреби» [7, с. 85].

Успішність навчальної діяльності залежить від

багатьох факторів психологічного і педагогічно�

го характеру. Беззаперечним є надзвичайно ве�

ликий вплив сили навчальної мотивації та її

структури на успішність навчальної діяльності.

Численні дослідження встановлюють наявність

залежності ефективності діяльності від сили мо�

тивації: що вища сила мотивації, то вища резуль�

тативність діяльності; саме наявність у студентів

сформованої професійної мотивації відрізняє

сильних студентів від невстигаючих [7].

З огляду на це можна стверджувати, що фор�

мування позитивної мотивації студентів до обра�

ної майбутньої професії виступає одним із про�

відних факторів підвищення рівня якості їхньої

навчальної діяльності: формування інтересу до

змісту обраної професійної діяльності, перева�

жання позитивного ставлення до праці в галузі

професійної діяльності.

Зазначимо, що мотив може характеризувати�

ся не тільки кількісно (сильний�слабкий), але

й якісно. Дослідники А. О. Реан [7], Ю. Л. Тро�

фімов [5] та інші розрізняють позитивні мотиви

(мотиви успіху, досягнення) та негативні (моти�

ви уникнення, захисту). Очевидним є те, що по�

зитивні мотиви більш ефективні, ніж негативні,

навіть якщо за силою (кількісний показник) во�

ни не відрізняються.

Х. Хекхаузен називав такі мотиви мотивами

досягнення. За його словами, «мотивація досяг�

нення, таким чином, може бути визначена як

спроба збільшити або зберегти максимально

високими здібності людини до всіх видів діяль�

ності, до яких можуть бути застосовані критерії

успішності і де виконання такої діяльності може

привести до успіху або невдачі» [11, с. 92–93]. За

визначенням багатьох дослідників, мотивація на

успіх належить до позитивної мотивації. За такою

мотивацією, людина, яка розпочинає справу, має

на увазі досягнення чогось конструктивного, по�

зитивного. В основу активності особистості по�

кладені надія на успіх і потреба в досягненні

успіху. Відповідно до цього, здійснюється ціле�

полягання та планування особистої діяльності.

Мотивація на уникнення невдачі належить до

негативної мотивації. За даним типом мотивації

активність людини є потребою уникнути зриву,

покарання, невдачі. Розпочинаючи справу, лю�

дина заздалегідь очікує можливого неуспіху і не

розмірковує про способи досягнення успіху,

тобто вже завчасно планує захисну реакцію, яка

може перешкоджати досягненню позитивного

результату праці.

За А. О. Реаном, особистості, які мотивовані

на успіх, активні, ініціативні. Якщо перед ними

постають перепони — шукають способи їх подо�

лання. Такі особистості відрізняються наполег�

ливістю в досягненні мети; схильні планувати

своє майбутнє на віддалену перспективу, віддають

перевагу середнім за складністю або дещо зави�

щеним, але реально здійсненим цілям, а нере�

алістично високі відхиляють, тобто ризикують

помірковано. При виконанні завдань проблемно�

го характеру, в умовах дефіциту часу, результа�

тивність їхньої діяльності, як правило, зростає.

Особистості мотивовані на уникнення невдачі

в діяльності менш ініціативні. Вони зазвичай

відмовляються від виконання відповідальних

завдань; віддають перевагу протилежним цілям:

обирають завдання або занижено легкі, або за�

надто високі за складністю. При виконанні зав�

дань проблемного характеру, в умовах дефіциту

часу, результативність їхньої діяльності значно

знижується. Такі особистості відрізняються, як

правило, меншою наполегливістю в досягненні

мети; схильні планувати своє майбутнє на ко�

роткий проміжок часу. У разі невдачі при вико�

нанні певного завдання його привабливість, як

правило, знижується, іноді до відмови від вико�

нання цього завдання [7, с. 89–91].

Необхідно зауважити, що і перед особистос�

тями, які мотивовані на досягнення успіху, і пе�

ред особистостями, які мотивовані на уникнення

невдач, постає проблема адаптації до нових, змі�

нених умов, якими, зокрема, є система навчан�

ня у ВНЗ для студента�першокурсника. У цьому

випадку порушуються процеси планування,

прийняття рішень, самоконтролю, тобто процеси

саморегуляції та самоуправління. Самоуправлін�

ня можна розглядати як здатність людини до

цілеспрямованої зміни своєї діяльності і пове�

дінки, довільного керування своїими формами

активності: спілкуванням, діяльністю та пережи�

ваннями. Самоуправління — процес, спрямова�

ний на створення нового, який передбачає пошук

нових рішень і засобів досягнення мети. Навіть

значний успіх, який перевищує запланований,

може викликати певні запитання і вимагати від

особистості адаптації до нової ситуації. Як вже
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зазначалося, все це є підґрунтям для формування

новоутворень (психічних якостей): змінюються

уявлення про власні здібності, формуються нові

риси характеру (інтелектуальні, вольові, емо�

ційні) тощо.

Однак поділ мотивів тільки на позитивні (мо�

тиви успіху, досягнення) та негативні (мотиви

уникнення, захисту) не є достатнім. У психології

також виокремлюють мотиви внутрішні і зовніш�

ні. Якщо для особистості має значення саме

діяльність (наприклад, якщо під час навчання за�

довольняється пізнавальна потреба), то говорять

про внутрішню мотивацію. Якщо ж значущими

є інші потреби (наприклад, матеріальна винаго�

рода, визнання власних заслуг, значущість для

інших людей, бажання виправдати очікування ко�

лективу тощо), то говорять про зовнішні мотиви.

Очевидно, що формування у студентів саме

внутрішньої мотивації є невід’ємним елементом

процесу адаптації до професійного навчання

у ВНЗ і безпосередньо впливає на процес по�

дальшого професійного становлення майбутніх

фахівців. Саме внутрішні мотиви пов’язані із

прагненням особистості до самоповаги, з потре�

бою в самореалізації, і це вимагає цілеспрямова�

ного формування тих особистісних якостей, які

необхідні для успішного виконання майбутньої

професійної діяльності. Це надасть майбутнім

фахівцям можливість розкрити особистісний по�

тенціал, досягти професійного та творчого зрос�

тання, знайти місце в житті.

Для виявлення закономірностей формування

навчальних мотивів та визначення впливу факто�

ра мотивації на успішність перебігу адаптаційного

процесу до системи навчання у ВНЗ нами було

проведено експериментальне дослідження, в яко�

му взяли участь студенти І курсу Криворізького

економічного інституту КНЕУ ім. В. Гетьмана

(129 осіб). Отримані дані розкривають структуру

мотивації студентів�першокурсників і свідчать

про необхідність втручання у процес її формуван�

ня, зокрема формування позитивних внутрішніх

мотивів. Були використані такі психодіагностичні

методи: дослідження домінуючої мотивації та

міри готовності до ризику (методика «Досліджен�

ня мотивації на досягнення успіху Т. Элерса», ме�

тодика «Дослідження мотивації на уникнення

невдач» Т. Элерса, методика «Дослідження міри

готовності до ризику» Шуберта), визначення

структури навчальної мотивації (методика

«Мотивація навчальної діяльності» А. О. Реана,

В. А. Якуніна), дослідження здатності до само�

управління поведінки (тест�опитувальник

«Здатність до самоуправління» Н. Пейсахова).

За результатами дослідження домінуючої мо�

тивації було виявлено, що показники розділи�

лися таким чином: 38,0% студентів мотивовані

на досягнення успіху (переважними є помірно

високий і середній рівні мотивації); 44,8% сту�

дентів — на уникнення невдач, демонструючи

при цьому високий рівень мотивації; і лише 17,2%

студентів діють ситуативно (показники рівня

мотивації в цьому разі — середні та низькі). При

цьому незалежно від напряму мотивації випро�

бувані віддають перевагу середньому або по�

мірно високому рівню ризику (відповідно 48,3%

і 41,4%). Можна припустити, що достатньо високі

показники рівня готовності до ризику зумовле�

ні тим, що студенти�першокурсники здійснюють

навчальну діяльність у новій для них ситуації, не

мають готових способів реалізації поставленої

мети і, відповідно, змоги ретельно продумати по�

дальші кроки, тому змушені діяти необмірковано.

Дослідження структури мотивації навчальної

діяльності відбувалося з використанням пе�

реліку мотивів, який респонденти повинні були

містити за ступенем зменшення впливу на

успішність навчальної діяльності: стати високо�

кваліфікованим спеціалістом; отримати диплом;

успішно продовжити навчання на наступних

курсах; успішно навчатися, складати іспити на

«добре» і «відмінно»; постійно отримувати сти�

пендію; набути глибоких та міцних знань; бути

постійно готовим до чергового заняття; не запус�

кати вивчення навчальних предметів; не відста�

вати від однокурсників; забезпечити успішність

майбутньої професійної діяльності; виконувати

вимоги викладачів; досягти поваги викладачів;

бути прикладом для однокурсників; досягти

схвалення батьків та оточуючих; уникнути осу�

ду та догани за погане навчання; отримати інте�

лектуальне задоволення.

У результаті опрацювання отриманих даних ми

дійшли таких висновків. Переважна більшість

студентів�першокурсників найважливішими

мотивами вважають: стати висококваліфікова�

ним спеціалістом (79,3%), забезпечити успішність

майбутньої професійної діяльності (68,9%),

успішно навчатися, складати іспити на «добре»

і «відмінно» (51,7%), набути глибоких та міцних

знань (48,3%), отримати диплом (48,3%),

постійно отримувати стипендію (41,4%), досяг�

ти поваги викладачів (41,4%), досягти схвален�

ня батьків та оточуючих (37,9%). Незважаючи

на те, що внутрішня готовність до майбутньої

професійної діяльності перебуває на достатньо

високому рівні, можна говорити також про зна�

чущість для студентів�першокурсників зовніш�

ньої мотивації. Адже такі необхідні для успішної

системної навчальної діяльності мотиви розташу�

валися на останніх місцях: не запускати вивчення

навчальних предметів (24,1%), успішно продов�

жити навчання на наступних курсах (20,7%),

отримати інтелектуальне задоволення (20,7%),

бути постійно готовим до наступного заняття

(6,9%), виконувати вимоги викладачів (3,4%).
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Узагальнюючи результати дослідження, можна

зробити висновок, що студенти І курсу демонст�

рують сформованість внутрішньої позитивної мо�

тивації на отримання результату, але при цьому

в них немає внутрішньої позитивної мотивації на

процес досягнення мети, тобто на здійснення на�

вчально�професійної діяльності. Відповідно

студентам�першокурсникам необхідно оволоді�

ти способами цієї діяльності. Отже, виникає супе�

речність між необхідністю реалізації діяльності

та несформованістю способів для цієї реалізації.

Таким чином, формування прийомів, навичок

і вмінь навчально�професійної діяльності і є зав�

данням адаптаційного процесу на І курсі навчан�

ня у ВНЗ.

Методика «Дослідження здатності до само�

управління» Н. Пейсахова дає можливість ви�

значити рівень сформованості системи само�

управління діяльністю не тільки загалом, але й її

окремих етапів: аналіз протиріч (формування

суб’єктивної моделі ситуації); прогнозування

(формування моделі�прогнозу, що базований на

аналізі особистого досвіду, на аналізі протиріч між

минулим і теперішнім); цілепокладання (фор�

мування суб’єктивної моделі бажаного, перехід

від припущення принципової можливості здійс�

нити зміни до припущень про вірогідні резуль�

тати); планування (формування моделі засобів

досягнення мети і послідовності їх використан�

ня); критерії оцінювання якості (вирішення пи�

тань, якими повинні бути показники, що дають

підстави оцінити успіхи в реалізації плану);

прийняття рішення (перехід від плану до дій);

самоконтроль (збирання інформації про те, як

просувається виконання плану в реальному спіл�

куванні, поведінці, діяльності); коригування (змі�

на реальних дій, поведінки, спілкування, пережи�

вань, а також самої системи самоуправління).

Кількісно�якісний аналіз здатності до само�

управління поведінки показав, що її розвиток

у студентів�першокурсників перебуває переважно

на середньому рівні. При цьому важливо зазна�

чити, що достатня кількість досліджуваних ма�

ють показник розвитку таких ланок, як «аналіз

протиріч», «прогнозування» на рівні «вище серед�

нього» (відповідно 20,7% і 34,4%) або «середній»

(58,5% і 44,8%), але при цьому система реалізації

запланованого не сформована, про що свідчать

показники «середній» або «нижче середнього»

на етапах: «планування» (34,1% і 38,1%), «прий�

няття рішень» (55,2% і 20,7%), «самоконтроль»

(65,4% і 13,8%) та «коригування» (62,1% і 13,8%).

Співвіднесення результатів дослідження мо�

тивації та здатності до самоуправління свідчать

про негативний вплив високого ступеня ризику та

невизначеності навчальних мотивів на цілісність

системи самоуправління: особистість не в змозі

раціонально оцінити конкретну ситуацію та вра�

хувати свою актуальну операціональну готовність

до навчальної діяльності. На нашу думку, це поз�

начається на формуванні у студентів�першокурс�

ників адаптивності, яка є системною психічною

властивістю особистості і полягає у здатності

суб’єкта до подолання внутрішніх і зовнішніх

протиріч; у відповідності рівня і способів діяль�

ності вимогам професії, а також очікуванням про�

фесійного соціального оточення; у самореалізації

та у вільному вираженні особистісних здібностей.

Отже, кількісно�якісний аналіз проведеного

експериментального дослідження надав змогу

зробити наступні висновки. Існує проблема

адаптації студентів�першокурсників до навчан�

ня у ВНЗ, вони повинні адаптуватися не тільки до

умов навчальної діяльності, групи, колективу, але

й до постійної зміни навчальних стереотипів:

зростає самостійність студентів, що зумовлює

можливість активно впливати на організацію

навчального процесу (самостійно обирати види

навчальної роботи, контролювати свій рівень під�

готовки, своєчасно вносити корективи в навчаль�

ну роботу). Означену проблему можна розв’язати

лише за умов організації системи заходів з інди�

відуальної психодіагностики студентів та з фор�

мування прийомів, навичок та вмінь навчання

у системі вищої школи.
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У статті наведено теоретичний аналіз існую!
чих у сучасній науці підходів до вивчення проблеми
адаптації студентів до навчання у вищих навчаль!
них закладах. Подано порівняльну характеристику
складових процесу адаптації. Визначено необхід!
ність вивчення питання адаптації іноземних сту!
дентів до навчання у ВНЗ України.

Ключові слова: адаптація студентів до навчання

у вищих навчальних закладах, адаптація інозем�

них студентів.

В статье приведен теоретический анализ су!
ществующих подходов к изучению адаптации
студентов к обучению в высших учебных заведени!
ях; сравнительная характеристика составляющих
процесса адаптации студентов. Определена необ!
ходимость исследования проблемы адаптации
иностранных студентов в вузах Украины.

Ключевые слова: адаптация студентов к обу�

чению в высших учебных заведениях, адапта�

ция иностранных студентов.

The article introduces the existing in the contempo!
rary science ways to study adaptation of the students to
get knowledge in high schools; gives the comparative
characteristics of components of the process of adapta!
tion; determines the necessity to study adaptation of
foreign students getting higher education in Ukraine.

Key words: adaptation of the students to studying

in high schools, adaptation of foreign students. 

Актуальність проблеми. Система вищої освіти

змінюється вельми швидко: виникають нові ме�

тоди, методики і підходи до навчання, розвива�

ються нові галузі, відкриваються нові спеціаль�

ності, зростає престижність одних професій

і зменшується інших, змінюються тенденції на�

буття вищої освіти. Але такою ж актуальною зали�

шається проблема адаптації студентів до навчання

у вищих навчальних закладах. Адже вчорашній

школяр, приходячи в університет, так само від�

чуває невпевненість у подальших діях, хвилюван�

ня перед новим досвідом тощо, які і є складовими

процесу адаптації. І цей процес продовжується

набуттям нового соціального статусу, звикан�

ням до нових умов і ритму життя і навчання, ви�

робленням нових умінь і навичок, здобуванням

нового досвіду, формуванням нових особистісних

якостей як окремого індивіда, так і в ролі члена

нового соціуму (студенти, викладачі, сусіди у гур�

тожитку) тощо.

Проблемі адаптації студентів до навчання

у ВНЗ приділялося багато уваги і не тільки

представниками психології. Цим питанням

цікавляться і філософи, і соціологи, і біологи,

і фізіологи, і педагоги. Але від цього актуальність

і необхідність дослідження даної проблеми не

знижується. Існують певні протиріччя в багатьох

аспектах вивчення проблеми адаптації студентів

до навчання у ВНЗ, починаючи з визначення

цього поняття, виділення стадій, чинників, меха�

нізмів цього процесу, продовжуючи виробленням

ефективних стратегій, методів, засобів і прийо�

мів для успішної адаптації. 

Вирішення питання адаптації студентів до

навчання у ВНЗ хвилює цілу низку вітчизняних

науковців. Це, зокрема, Т. В. Алексєєва,

О. П. Венгер, В. Г. Гамов, О. Д. Гречишкіна,

Г. П. Левківська, Є. О. Резнікова, О. Г. Солоду�

хова, Ф. Г. Хайруллін, А. В. Фурман та ін., які

досліджували проблему адаптації студентів до

навчання у ВНЗ; Н. М. Дятленко, Л. Гармаш,

Н. Коцур, Л. В. Клочек, Л. В. Косарєва,

Н. В. Любченко, О. В. Прудська, І. М. Шаповал

та ін., які вивчали адаптацію студентів�першо�

курсників до навчання у ВНЗ; І. Д. Бех, М. Ві�

євська, Л. Красовська, Н. В. Фролова та ін., котрі

займалися проблемою соціально�психологічної

адаптації підлітка до нових умов навчання; педа�

гогічні аспекти адаптації студентів досліджують�

ся у працях В. С. Штифурак, В. С. Сорочинсь�

кої та ін.; труднощі початкового етапу навчання

і чинники, що впливають на процес адаптації,

у своїх роботах розкривають А. Д. Андрєєва,

Ю. О. Бохонкова, С. А. Гапонова, В. Д. Остро�

ва, О. В. Прудська; В. П. Каземіренко та інші

науковці розробили програму дослідження со�

ціально�психологічних чинників адаптації мо�

лоді до навчання у ВНЗ та майбутньої професії.

Ціла низка вчених (М. Вієвська, Л. Красовська,

О. О. Стягунова, Н. М. Дятленко, О. В. Маріна,

Л. Гармаш, Н. Коцур, Т. В. Буяльська, М. Д. При�

щак та ін.) роблять акцент на важливості адапта�

ції першокурсників до навчання, адже саме вони

відчувають різку зміну багатьох аспектів свого

життя і вваєають, що успішність перебігу проце�

су адаптації є запорукою успішного подальшого
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функціонування у певній структурі у певному

соціумі. 

При дослідженні адаптації студентів до на�

вчання у вищих навчальних закладах йдеться

переважно про адаптацію національних студен�

тів, тобто тих, які просто змінюють місце навчан�

ня, принаймні місце проживання (із меншого

міста чи селиша — до більшого міста). Але за ос�

танні декілька років значно посилилася міграція

іноземців до України з метою отримання вищої

освіти. І, на жаль, ані викладацько�професорсь�

кий склад, ані система вищої освіти України не

були готові приймати закордонних гостей і на�

давати їм не тільки ту освіту, за якою вони при�

їхали, а й психологічну допомогу щодо їхньої

адаптації до навчання в цих ВНЗ. Звісно, вивчен�

ня цієї проблеми якоюсь мірою почало розвива�

тися, але дуже повільно. Тому на даному етапі

розвитку нашої країни, зокрема системи вищої

освіти України, необхідно враховувати і той

факт, який студент навчається і адаптацію якого
студента вивчають. 

Тож проблема адаптації студентів (взагалі) до

навчання у вищих навчальних закладах потребує

подальшого дослідження. А ось питання адап�

тації іноземних студентів до навчання у вищих

навчальних закладах України необхідно ретель�

но і наполегливо вивчати.

Мета статті: аналіз існуючих підходів у су�

часній науці до вивчення адаптації студентів до

навчання у вищих навчальних закладах, зокре�

ма адаптації іноземних студентів до навчання

у ВНЗ України.

Результати теоретичного аналізу проблеми дослі;
дження. С. О. Ворожбит [1, c. 74] розуміє адапта�

цію до навчання у ВНЗ як комплексний, динаміч�

ний процес, зумовлений взаємодією суб’єктивних

і об’єктивних соціально�психологічних, психіч�

них, психофізіологічних і фізіологічних чинни�

ків. А. Д. Андрєєва [2, c. 194], В. І. Слободчиков

[3, c. 69] наголошують, що адаптація до навчан�

ня у ВНЗ становить складне багатоаспектне

включення студентів у нову систему вимог

і контролю, новий колектив, а для деяких і нове

середовище. М. І. Вітковська та І. В. Троцук

[4, c. 2] виділяють окремо соціальну адаптацію

як пристосування індивіда до групи, всього сту�

дентського колективу; прийняття нормативно�

правових вимог перебування у ВНЗ; осмислене

прийняття норм моралі та культури; адаптація

до проживання у гуртожитку. А також говорять

про біологічну адаптацію як адаптацію організму

до нових умов (кліматичних, побутових, санітар�

них), режиму праці й сну, фізичних та нервових

навантажень; режим і якість харчування.

Ф. Г. Хайруллін [5, c. 2], розуміючи адаптацію, як

звикання, пристосування особистості до нового

оточення, виділяє два види адаптації залежно від

характеру ставлення особистості до умов і зміс�

ту конкретної діяльності. Отже, це: 

— творча адаптація — повне пристосування до

навчального процесу (здобуття глибоких і міцних

знань, формування творчого мислення і нави�

чок майбутнього фахівця, загальна активність

у пізнавальній діяльності);

— формальна адаптація — пристосування не

для успішного оволодіння знаннями, а для до�

ведення справи до кінця — одержання диплома. 

Прийшовши у стіни вищого навчального

закладу, абітурієнт зустрічається із низкою труд�

нощів. Так, вчені (Ю. О. Бохонкова [6, c. 17],

А. М. Мамедов [7, c. 155], М. Вієвська, Л. Кра�

совська [8, c. 48] та ін.) виділяють з них найпо�

ширеніші: переживання, пов’язані з перехідним

періодом: від шкільного до дорослого життя;

невизначеність мотивації вибору професії; него�

товність до самостійного життя, налагодження

побуту (особливо для нерезидентів); психологіч�

на неготовність до відповідальності за себе, свої

вчинки, прийняття рішень; відсутні або недостат�

ньо розвинені навички самостійної роботи; на�

вчальне навантаження, що є значним і нерівно�

мірним; невміння регулювати час, відведений

на навчання і відпочинок; відсутність навичок

самоконтролю, саморегуляції поведінки та ді�

яльності; нерозвинені вольові якості студентів,

що, як правило, поєднуються із залежністю від

близької мотивації; несформованість мотивації

навчання в обраній професії.

Виникнення цих труднощів можна пояснити

низкою особливостей: входженням у новий ко�

лектив зі зміною соціальної ролі; збільшенням

фізичних і моральних навантажень; зміною ритму

життя, звичок, деяких цінностей; посиленням

відповідальності за свої дії.

Учені виділяють цілий ряд складових, що вхо�

дять до процесу адаптації студентів до навчання

у ВНЗ. Інакше кажучи адаптація студентів до

нових умов навчання (див. табл. 1) є складним

багатофакторним процес, який передбачає і під�

вищення освітнього рівня, і вміння встановлю�

вати контакт із ровесниками та педагогами. 

Процес адаптації студента довготривалий,

адже він відбувається впродовж усього періоду

навчання. Тільки відбувається він неоднорідно,

з певними загостреннями і спадами. І, на нашу

думку, дуже важливим є спостереження за пе�

ребігом цього процесу задля виявлення певних

закономірностей і вироблення відповідних за�

собів і методів полегшення його перебігу. 

Т. Цепеліна [12, с. 55], О. О. Стягунова [9, с. 21]

виділяють такі критерії успішної адаптації сту�

дентів першого курсу до навчання в умовах ВНЗ:

— пізнавальний (дидактичний) — відповід�

ність навчальних і професійних інтересів;

стійка потреба у знаннях із фахових дисциплін;
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наявність певних знань із майбутньої професійної

діяльності; порівняння попереднього досвіду

спілкування з учасниками групи, функціону�

вання у попередньому соціумі із теперішнім, із

наявною системою ціннісних орієнтацій і уста�

новок;

— емоційний — стійке позитивне та зацікав�

лене ставлення до обраного фаху; позитивна

оцінка нової групи, прийняття групових норм,

в результаті чого відбувається поступова іден�

тифікація індивіда з цією групою;

— діяльнісний (чи практичний) — стійка по�

треба в діяльності, максимально наближеної до

майбутньої професії; активна позиція при опа�

нуванні професійно значущих дисциплін; прий�

няття активної участі в житті студентського ко�

лективу;

— вольовий — упевненість як у подоланні

труднощів, пов’язаних з оволодінням професій�

ною діяльністю, так і у вирішенні проблемних

ситуацій на соціальному і побутовому рівнях. 

Доцільно зауважити, що кожен студент адап�

тується по�різному і, як зазначив А. А. Налчаджян

[13, с. 51], ліміти його адаптивних можливостей

не безмежні. І для того, щоб досягти стану адап�

тованості, необхідно вибирати певний вид по�

ведінки і певні внутрішні умови (розвиненість

адаптивних механізмів, певний загальний рівень

психічної зрілості тощо). Адаптованість як ре�

зультат процесу адаптації студентів до навчання

у вищому навчальному закладі може досягатися

з різною динамікою, мати різний вихідний вид.

Так, за А. А. Налчаджян, з яким погоджуються

чимало вітчизняних учених, можна виокремити

такі види адаптованості: тимчасова ситуативна
адаптованість, яка може легко перейти у стан

дезадаптованості в результаті внутрішніх психіч�

них змін (наприклад, актуалізації нових потреб

і установок) чи змін деяких аспектів ситуації;

стійка ситуативна адаптованість — довготрива�

ла адаптованість в окремих типових ситуаціях,

в яких індивід опиняється досить часто; загаль!
на адаптованість.

Однак учені розходяться в думці з приводу

часу, коли досягається кінцевий результат, тобто

коли студент досягає стану загальної адаптова�

ності. 

М. Вієвська і Л. Красовська [8, с. 49] вважа�

ють, що рівня загальної адаптованості (чи повної

компенсації) студент набуває після першої сесії

після отримання позитивних результатів.

А. Ф. Федоренко [14, с. 8], Т. В. Алексєєва [15,

с. 15] та інші вчені стверджують, що повністю

адаптованим студента можна вважати в кінці

ІІІ курсу. За словами А. А. Налчаджяна [13, с. 51],

загальна адаптованість ніколи не буває повною,

і в цьому контексті може вважатись як потенцій�

на здатність адаптуватися в широкому спектрі ти�

пових ситуацій, які найчастіше трапляються в да�

ному соціальному оточенні в певний історичний

період. Ми погоджуємось із останнім тверджен�

ням і вважаємо, що тільки той студент, який до�

сяг гарних результатів у навчанні, набув стійко�

го соціального статусу серед однолітків, здобув

певний авторитет у викладачів, вправно і впевне�

но діє у типових побутових і соціальних ситуаціях,

може вважатися таким, що досяг загальної адап�

тованості. Але поєднання всіх складових загальної

адаптованості трапляється досить рідко. 

Порівняно нещодавно питання адаптації

іноземних студентів до навчання у вітчизняних

ВНЗ почало цікавити науковців Росії і України,

серед яких В. Б. Антонова, О. В. Зиньковський,

М. О. Іванова, Н. А. Тіткова, І. О. Мушарапова,

С. Ю. Родонова, М. І. Вітковська, І. В. Троцук,

І. В. Ширяєва та ін. Звісно, найбільше ця проб�

лема розроблена науковцями тих країн, куди здав�

на їхали іноземці здобувати вищу освіту  — це

США, Франція, Германія, Великобританія, Ка�

нада, Бельгія, Японія та ін.
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Таблиця 1— Порівняльна характеристика підходів до визначення складових процесу адаптації студентів до нав;
чання у ВНЗ 

№
з/п

Складові процесу адаптації
студентів до навчання у ВНЗ

Сутність складових процесу адаптації студентів до навчання у ВНЗ
Автори позицій

наукових
досліджень

1 Формальна адаптація

Суспільна адаптація

Дидактична адаптація

Пізнавально�інформативне пристосування студентів до нового

оточення, структури, змісту та вимог ВНЗ

Процес внутрішньої інтеграції груп студентів�першокурсників

та їхня інтеграція у студентське оточення

Підготовка студентів до форм і методів навчальної роботи у ВНЗ

О. О. Стягунова

[9, c. 20]

2 Професійно�фахова адапта�

ція

Пристосування

Соціально�фахова

Пристосування до змісту, умов та самостійної організації нав�

чальної діяльності, формування навичок та спрямувань у нав�

чальній і науковій роботі

Активне чи пасивне — до оточення, побудова стосунків і взаємин

у студентській групі, формування стилю особистісної поведінки

Прийняття суспільних вимог до майбутньої професійної діяльності

В. П. Каземіренко

[10, с. 77], 

Н. М. Дятленко

[11, c. 3]



Процесс адаптації іноземних студентів має

свою специфіку і відбувається важче, ніж місце�

вих студентів. Адже система факторів і мотивів,

які впливають на цей процес, складніша, труд�

нощі інші, і особливості подолання їх відмінні.

Адаптацію, як було вже зазначено, розуміємо як

багаторівневий, динамічний процесс, пов’язаний

із певною перебудовою особистості у рамках

включеності у нові соціальні ролі. І. В. Ширяєва

[16, с. 9] розуміє адаптацію іноземних студентів
як формування стійкої системи відношень до

всіх компонентів педагогічної системи, що за�

безпечує адекватну поведінку, сприяє досягнен�

ню цілей педагогічної системи. 

За твердженнями М. І. Вітковської та І. В. Тро�

цук [4, с. 4], процес адаптації студентів�іноземців

до нового мовного середовища включає кілька

етапів: входження в студентське середовище;

засвоєння основних норм інтернаціонального

колектива, вироблення особистої поведінки;

формування стійкого позитивного відношення

до майбутньої професії, подолання «мовного

бар’єру», посилення відчуття академічного

рівноправ’я. 

Учені (М. І. Вітковська, І. В. Троцук [4, с. 7],

С. Ю. Родонова [17, с. 3]) визначають такі крите�

рії готовності іноземних студентів до навчання

у вищих навчальних закладах іншої країни:

когнітивний — розуміння студентами мети свого

навчання, зв’язку навчання із майбутньою про�

фесійною діяльністю, знання структури і вмісту

предметної галузі знань; мотиваційний — праг�

нення до самостійності, стійкий інтерес до пред�

метної галузі знань, бажання повністю оволодіти

мовою спеціальності; операціональний — во�

лодіння лінгвістичним апаратом для засвоєння

професійно�значущої інформації, володіння

навичками самостійної навчальної діяльності;

емоційно!вольовий — особистісне ставлення до

характеру і результату навчання, вміння будувати

міжособистісні відносини, вироблення певних

комунікативних навичок, вміння виявляти і до�

лати труднощі, наявність позитивних ціннісних

орієнтацій і моральних якостей, впевненість

в успіху, висока самоорганізація, отримання за�

доволення від самостійного здобуття професій�

но значущої інформації; інформаційний — мов�

на, прагматична і предметна компетенція.

Процес адаптації іноземних студентів до на�

вчання у ВНЗ України набагато складніший

процесу адаптації вітчизняних студентів, адже,

крім тих етапів, труднощів, критеріїв готовності

до навчання та багатьох інших складових цього

процесу, студент�іноземець стикається з цілою

низкою додаткових, пов’язаних із перебуванням

не в рідній країні, недосконалим володінням

українською мовою, відсутністю друзів і знайо�

мих на початковому етапі перебування, відда�

леністю від батьків, незнанням або поверховим

знанням традицій і звичаїв, специфіки населен�

ня України тощо. Ця проблема має багато ас�

пектів і перспектив для дослідження.

Висновки та перспективи подальшого дослі;
дження. Провівши теоретичні дослідження ми

дійшли висновку, що незважаючи на певну кіль�

кість наукових праць з проблеми адаптації сту�

дентів до навчання у вищих навчальних закладах,

вона розроблена недостатньо. У різних царинах

психології існують різні погляди на дану проб�

лему, де акцент робиться на різні домінуючі ком�

поненти даного феномену. Але більша проблема

спостерігається у вивченні проблеми іноземних

студентів до навчання у ВНЗ України. Це пи�

тання нове у галузі психології, а тому вимагає

більш досконалого не тільки теоретичного,

а й практичного вивчення, що й є метою нашої

подальшої наукової діяльності.
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У статті проаналізовано психолого!педагогічну
літературу з метою висвітлення питань профе!
сіоналізму, компетентності, кваліфікації в діяль!
ності психолога. На підставі власних висновків
і узагальнень побудовано модель особистісного
досвіду психолога, яка вміщує такі складові: а) ка!
тегоріальний простір; б) компоненти; в) функції,
які характеризують роль кожного компонента.

Ключові слова: професіоналізм, компетент�

ність, кваліфікація, особистісний досвід психо�

лога, категоріальний простір, компоненти

особистісного досвіду психолога (ціннісний до�

свід, досвід рефлексії, операціональний досвід,

досвід спілкування та діалогічної взаємодії).

В статье проанализирована психолого!педаго!
гическая литература с целью описания сущности
профессионализма, компетентности, квалифика!
ции в деятельности психолога. На основании собст!
венных выводов и обобщений сконструирована мо!
дель личностного опыта психолога, которая
содержит следующие составляющие: категориаль!
ное пространство; компоненты; функции, кото!
рые характеризируют роль каждого компонента.

Ключевые слова: профессионализм, компе�

тентность, квалификация, личностный опыт

психолога, категориальное пространство, ком�

поненты личностного опыта психолога (ценно�

стный опыт, опыт рефлексии, операциональ�

ный опыт, опыт общения и диалогического

взаимодействия).

In this article scientific pedagogical and psychologi!
cal literature was analyzed. The definitions of profes!
sionalism, competence, qualification in the activity of
psychologist were presented. It was build the model of
personal experience of the psychologist. This model
includes such structural components, as: categorical
space; components; functions which characterize the
role of each component. 

Key words: professionalism, competence, qualifi�

cation, personal experience of the psychologist, ca�

tegorical space, components of personal experience

of the psychologist (value experience, reflexive expe�

rience, operational experience, experience of com�

munication ad dialogical interaction).

У науковій літературі неодноразово зазнача�

лося, що ефективність професійної діяльності

психологів забезпечується багатьма факторами.

Окрім якісної професійної підготовки (оволодін�

ня необхідною системою знань, практичними на�

вичками, технологією та методами професійної

діяльності), важливим є врахування індивідуаль�

но�психологічних особливостей фахівця (здат�

ності до професійної діяльності, сформованості

професійно�важливих якостей, системи цінніс�

них орієнтацій тощо). При виділенні професій�

но�важливих якостей, необхідних для роботи

фахівців із спеціальності «практичний психо�

лог», серед дослідників є певні розбіжності що�

до переваг тих чи інших якостей, а загалом існу�

ють певні сумніви стосовно конкретних вимог до

психофізіологічних особливостей працівника,

що визначають його професійну придатність.

Проте у низці праць [4, 5, 9] науковці виділяють

такі професійно�важливі якості та особливості

фахівця в галузі психології, як любов до людей та

бажання допомагати їм; здатність до самоаналізу

й аналізу інших, адекватна самооцінка, сенси�

тивність, емпатійність, толерантність; комуні�

кативні вміння (слухати іншого, встановлювати

контакт, здійснювати рефлексію особистої діяль�

ності); знати і мати певні властивості психічних

процесів (здатність до тривалої концентрації,

широти та обсягу уваги, оперативності та гнуч�

кості процесів сприймання та мислення); во�

лодіти навичками психічної саморегуляції; мати

сформованість системи професійних ціннісних

орієнтацій та мотиваційних структур тощо. 

З�поміж найбільш значущих особистісних

якостей практичного психолога науковці най�

частіше називають «емоційність» (А. В. Прохо�

ров, Т. Г. Сиріцо, В. П. Трусов та ін.), това�

риськість (Н. В. Кузьміна, В. І. Генецинський

та ін.), пластичність поведінки (Н. В. Кузьміна

та ін.), здатність розуміти учнів та керувати ни�

ми (Е. А. Гришин, Ф. Н. Гоноболін та ін.), лю�

бов до дітей (Ш. А. Амонашвілі, І. М. Поспєлов

та ін.), емпатію (В. Н. Козієв та ін.), соціальну

зрілість особистості (І. А. Зязюн, Н. П. Лєбєдик
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та ін.) тощо. Професіоналізм психолога, на думку

багатьох авторів [4; 5; 9], залежить, насамперед,

від комунікативних умінь фахівця, від розвитку

рефлексії, потреби в самореалізації та самовдос�

коналенні, особливостей самовираження, само�

актуалізації тощо.

Психолог, на відміну від фахівців інших галу�

зей, також повинен мати свій, неподібний, інди�

відуальний, ми б сказали специфічний особис�

тісний досвід. К. Роджерс називає такий досвід

«постання особою», «свобода бути», «мужність

бути», «учіння бути вільним» [3, с. 38].

Цей досвід, стверджує К.Роджерс, має низку

характеристик. Клієнт рухається від стану, коли

він боїться своїх внутрішніх почуттів і захищаєть�

ся від них, до стану, коли дозволяє цим почут�

тям бути, існувати в ньому як прийнятим ним

самим елементом самого себе. Недоторкання до

деяких аспектів свого досвіду поступається

місцем більш вільній внутрішній комунікації,

кращому усвідомленню того, що відбувається

в самій людині у проміжку між двома часовими

моментами. Клієнт каже: «Насправді я не такий

лагідний і терплячий, яким намагаюся вигляда�

ти. Часом я роздратований і різкий з людьми,

а іноді почуваюся егоїстом. І я не знаю, чому

маю удавати, що я не такий, який я є насправді»

[3, с. 46].

Але, на жаль, проблему розвитку особистіс�

ного досвіду психолога недостатньою мірою роз�

крито в науковій літературі. Крім того, залишаєть�

ся не до кінця розв’язаним питання структури

особистісного досвіду майбутнього фахівця. То�

му завданнями нашої статті є:

1. Проаналізувати психолого�педагогічну літе�

ратуру з метою висвітлення питань професіо�

налізму, компетентності, кваліфікації в діяль�

ності фахівця, що дасть змогу акцентувати увагу

безпосередньо на проблемі розвитку особистіс�

ного досвіду майбутнього психолога.

2. На базві власних висновків і узагальнень

побудувати модель особистісного досвіду пси�

холога, яка вміщує такі складові: а) категоріаль�

ний простір; б) компоненти; в) функції, які ха�

рактеризують роль кожного компонента.

У межах нашого дослідження слід передусім

розглянути питання визначення професіона�

лізму, компетентності, кваліфікації в діяльності

фахівця, що дасть змогу акцентувати увагу без�

посередньо на проблемі розвитку особистісного

досвіду майбутнього психолога.

Термін «професіоналізм» використовується

в науковій літературі в різних сенсах:

1) професіоналізм як певні нормативні вимоги

професії до особистості людини — це сукупність

особистісних характеристик людини, необхідних

для успішного виконання праці. Отже, це так

званий нормативний професіоналізм;

2) професіоналізм як мінімальний необхідний

набір психічних якостей, тобто професіоналізм

як внутрішня характеристика особистості лю�

дини. Це реальний професіоналізм [4].

У психологічній літературі компетентність

постає у вигляді індивідуальної характеристики

ступеня відповідності вимогам професії; пси�

хічного стану, який дає змогу самостійно та від�

повідально виконувати ту чи іншу діяльність;

здатності людини виконувати певні трудові

функції — так звана дієва компетентність. Що�

до останньої, то про неї можна говорити з огля�

ду на результати праці [5].

Професіоналізм — це не лише досягнення ви�

соких професійних результатів, але й наявність

певних психологічних компонентів її особистос�

ті — внутрішнього ставлення людини до праці,

розвиток її психічних якостей. Тому виокрем�

люють дві сторони професіоналізму:

1. Мотиваційна сфера, що вміщує такі складові:

захопленість, менталітет, смисл, спрямованість

професії на допомогу іншим людям, бажання

залишатися в професії; розуміння значущості

професії; професійний світогляд; володіння

етичними нормами професії; професійне дома�

гання; професійне покликання; професійні на�

міри; професійні мотиви (не тільки зовнішні —

цікавість до заробітку, але й внутрішні — бажання

самореалізації); наявність реальних для людини

мотивів; мотивація високих рівнів досягнення

у власній діяльності; індивідуальність як само�

бутність професійного світогляду, системи оці�

нок, ставлень; позиція професіонала — визнання

себе як професіонала; прагнення розвивати себе

як професіонала, використання всіх шансів для

професійного зростання, цілепокладання, моти�

вація до різних видів підвищення кваліфікації;

готовність до гнучкої переорієнтації як в своїй

професії, так і поза її межами; внутрішній локус

професійного контролю (причин успіху/не�

успіху); гармонійність всіх етапів професіоналі�

зації, починаючи від адаптації і завершуючи

майстерністю; відсутність конфліктних ситуацій

і ситуацій когнітивного дисонансу; задоволе�

ність діяльністю та усвідомлення відповідності

свого рівня домагань, результатів, які людина

вже досягла, вимогам власної професії.

2. Операціональна сфера, що вміщує: професій�

ні та психологічні знання про власну діяльність;

професійне самопізнання, образ професіонала;

професійні та психологічні дії, способи, прийоми,

вміння, навички, техніки діяльності людей;

професійна навченість, здатність до навчання,

вмілість, майстерність; професійні здібності

(загальні та спеціальні), професійна придат�

ність; професійне мислення; результативність,

ефективність діяльності; психологічна цінність

результатів діяльності; працездатність; досягнен�
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ня високого статусу в професії, посади, кате�

горії; оволодіння на високому рівні прийомами

професійного зростання; оволодіння декілько�

ма видами діяльності, спілкування в межах про�

фесії; самокомпенсація суб’єктом діяльності

певних недостатньо розвинених здібностей, якос�

тей іншими, не менш важливими; використання

способів реалізації професійної діяльності в мін�

ливих та особливих, екстремальних ситуаціях;

оволодіння новими способами професійної

діяльності, здатність до творчості та іннова�

ції в професійній сфері; залучення інтересу су�

спільства до результатів власної діяльності

[4; 5].

Ураховуючи особливості професійного ста�

новлення майбутніх психологів, а також існуючі

в науковій літературі уявлення щодо структури

особистісного досвіду людини, О. К. Осницький

пропонує такі компоненти досвіду практичного

психолога: 1) ціннісний досвід (пов’язаний, пе�

редусім із формуванням інтересів, етичних

норм, ідеалів, переконань). Його функції —

орієнтувати і спрямовувати зусилля психолога

з метою допомоги клієнтові; 2) досвід рефлексії

(що накопичується шляхом співвідношення

фахівцем знань про свої можливості та можливі

перетворення в оточуючому світі та в самому собі

з огляду на вимоги до діяльності й завдання, що

розв’язуються психологом). Функція досвіду

рефлексії — встановлювати взаємозв’язки всіх

компонентів суб’єктного досвіду особистості;

3) досвід активізації (передбачає попередню

підготовленість, оперативну адаптацію до умов

діяльності, які постійно змінюються, врахування

нестандартних ситуацій та бажаного рівня до�

сягнення успіху). Цей досвід орієнтує психолога

у власних можливостях і допомагає кращою мі�

рою спрямовувати власні зусилля на розв’язан�

ня значущих завдань; 4) оперативний досвід

(містить загальнотрудові, професійні знання та

вміння, а також уміння саморегулювання). Та�

кий досвід синтезує існуючі засоби перетворен�

ня ситуацій та власні можливості психолога;

5) досвід співпраці (існує у разі взаємодії з інши�

ми учасниками спільної діяльності). Цей досвід

сприяє об’єднанню зусиль психолога та клієнта,

спільному розв’язанню завдань і передбачає ви�

никнення попередньої позитивної установки на

співпрацю [10].

Н. В. Чепелєва вважає індивідуальний досвід

буття особистості відображенням картини світу,

яка сприймається самою людиною як певним

чином змодельована інтерпретаційна смислова

система. Остання репрезентується суб’єктом

для самого себе та для інших у формі наративу.

Наратив, у свою чергу, виступає ідеальним

транслятором особистісного досвіду, що дає лю�

дині можливість осмислити і усвідомити його

в межах особистісної інтерперсональної сфери

[11, с. 102–108].

О. М. Лактіонов також зазначає, що у нара�

тиві особистості втілюються особливості комп�

лексу інтерпретацій, що створюють тріаду «Я —

інші люди — світ», і це тією чи іншою мірою зу�

мовлює розвиток досвіду людини [6]. Близькою

до цієї позиції є думка І. В. Нікітіної, яка аналі�

зує особистісний досвід через реалізацію смис�

лового виміру людини. Авторка презентує його

як простір «освітленості» особистості смислом

(неначе сонцем). Людина, формуючись у триви�

мірному просторі (минуле, теперішнє і майбут�

нє, або кількість, якість, глибина), розвивається

так само (набуваючи життєвого смислу), як де�

рево росте під сонцем.

Особистісний досвід людини висвітлюється

засобами реконструктивної інтерпретації, яку

Н. Ф. Литовченко розглядає як ситуацію відтво�

рення суб’єктивного локусу переживання особис�

тістю психологічної ситуації, а також її реальних

параметрів і детермінант. Тому особистісний

досвід чітко висвітлюється через техніку «роз�

повіді про себе», коли зворотний зв’язок, що

стимулюється психологом, активізує нарації

клієнта. Н. Ф. Литовченко стверджує, що особ�

лива «своєрідність процесу породження нарати�

ву полягає в тому, що клієнт, претендуючи на

об’єктивність у висвітленні подій, намагається

максимально точно в усіх деталях передати ха�

рактеристики реальної життєвої ситуації, але

фактично транслює власні суб’єктивні надцінні

смисли цієї ситуації» [7, с. 198]. У такому транс�

льованому клієнтом наративі людина приймає

образ «динамічного тексту самого себе», вважає

П. Рікер, а «інтегруючі враження» постають

засобом відтворення особистісного досвіду

(К. Роджерс).

На розвиток особистісного досвіду майбутніх

психологів значно впливають переживання. Ад�

же, зазначає О. Ф. Бондаренко, психолог завжди

зіштовхується з переживаннями у своїй профе�

сійній діяльності. Тому, підкреслює вчений, пе�

реживання виявляються не лише актуалізаторами

активності суб’єкта з метою чи то розв’язання

проблемних завдань, чи знаходження смислу

у будь�якій ситуації, а й постають складною ін�

тегральною діяльністю людини [2].

С. Д. Максименко говорить про розвиток

особистісного досвіду в процесі так званого

трансіндивідуального дискурсу [8]. У даному разі,

зауважує дослідник, досить інформативною

є концепція Ж. Лакана щодо трьох основних

регістрів психіки — Реального, Уявного і Сим�

волічного. Дана концепція виходить із того, що

розвиток людських (свідомих) форм відображен�

ня дійсності цілком детермінується сферами

суспільства і культури.
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Отже, структура трансльованого клієнтом на�

ративу постає проекцією особистісного досвіду

та надає можливість психологу співвідносити

реальні події життя клієнта з його актуальними

переживаннями та проблемами. Кожен наратив

має одну або декілька тем, які, в свою чергу, утво�

рюються з сукупності текстових елементів, що

репрезентують ієрархічну смислову структуру

тексту [11].

Тому, зазначає Н. Ф. Литовченко, «психологу�

професіоналу недостатньо «прояснити» текст,

відтворити його смислову структуру; справді

творчий процес інтерпретації передбачає обо�

в’язкове врахування множинності смислів на�

ративу та роботу з різноманітними контекста�

ми, в яких створюється та функціонує «текст»

клієнта, тобто диференціацію у ході аналізу всіх

смислових елементів дискурсу клієнта відповід�

но до різноманітних контекстів та відтворення

всіх зв’язків між цими елементами» [7, с. 206].

Н. Ф. Литовченко розглядає інтерпретацію у про�

цесі надання психологічної допомоги і як процес,

і як окремий етап, і прийом, і техніку в діяльності

психолога. При цьому операціональний аспект

інтерпретації забезпечує когнітивне оперування

(структурування та переструктурування смис�

лової інтерпретації, компресію, семантичне

зважування, згортання і розгортання висловлю�

вання, диференціацію смислів, теоретизування

тощо), прогнозування (формулювання гіпотез та

їх верифікацію), діалог (встановлення зв’язків

з різними контекстами) [7, с. 226–227].

Отже, аналіз наукової психолого�педагогіч�

ної літератури дає змогу стверджувати, що роз�

вивати особистісний досвід майбутнього психо�

лога слід в процесі професійної підготовки

у вищій школі. Професіоналізм фахівця залежить

передусім від його комунікативних вмінь, роз�

витку рефлексії, потреби в самореалізації та

самовдосконаленні, особливостей самовира�

ження, самоактуалізації тощо. Безперечно,

сформованість цих чи інших важливих для пси�

холога якостей значно впливають на процес

розвитку його особистісного досвіду, хоча

б в результаті того, що тією чи іншою мірою сти�

мулюють цей розвиток. З іншого боку, сам по

собі особистісний досвід вміщує певні підструк�

турні компоненти (зокрема, досвід рефлексії,

досвід самооцінювання та ін.), які створюють

цілісну модель досвіду людини. Опишемо цю мо�

дель більш детально. Ми вважаємо, що модель

особистісного досвіду психолога вміщує такі

складові: а) категоріальний простір; б) компо�

ненти; в) функції, які характеризують роль кож�

ного компонента.

Категоріальний простір особистісного досвіду

складається з таких підструктур, як «життєді!
яльність» та «професіоналізація майбутнього

фахівця». Перша підструктура є найбільш значу�

щою для формування особистісного досвіду

психолога, адже особистісний досвід є перетво�

реною формою життєдіяльності. Під час свого

життя людина в результаті особистої активності

та діяльності стає активним чи пасивним учас�

ником різних ситуацій, які й сприяють форму�

ванню її особистісного досвіду. Щодо другої під�

структури, а саме професіоналізації майбутнього

психолога, то мається на увазі створення умов

для ампліфікації особистісного досвіду фахівця.

Одним з основних засобів ампліфікації вва�

жається наратив, іншим — психологічний тре�

нінг, під час якого відбувається моделювання

ситуацій, в які людина не потрапляла в реально�

му житті, але «проживає» їх протягом тренінгової

роботи, що й сприяє розвитку в неї особистіс�

ного досвіду.

До компонентів особистісного досвіду ми від�

носимо: 1) ціннісний досвід; 2) досвід рефлексії;

3) операціональний досвід; 4) досвід спілкування

та діалогічної взаємодії.

Ціннісний досвід вміщує ідеальні норми, на які

особистість орієнтується і до яких прагне в про�

цесі своєї життєдіяльності. Ціннісне становлен�

ня є визначальним у формуванні особистісних

поглядів і переконань, адже лише особистісно�

значущі цінності можуть стати основою тих чи

інших переконань. Компонент «ціннісний до�

свід» виконує пізнавальну функцію, адже сприяє

пізнанню людиною невід’ємних для неї об’єктів

та суб’єктів, їх співвіднесення зі сформованою

ціннісною системою особистості, інтегративну

функцію (визначення спільних рис, властивос�

тей, які об’єднують окремі явища, предмети, що

так чи інакше входять до сфери особистісного

досвіду людини) та смисловизначальну функцію

(надання цінностям певного смислу).

Проаналізуємо зміст наступного компонента

особистісного досвіду — досвід рефлексії. Термін

«рефлексія» в перекладі з латинської означає

«відображення». Це — осмислення людиною

особистих дій і законів їх здійснення, діяльність,

спрямована на самопізнання, адже рефлексія

розкриває специфіку духовного світу людини.

Це — самоаналіз, роздуми та розмірковування

людини щодо власного душевного стану. Ком�

понент «досвід рефлексії» виконує функцію пі�

знання людиною самої себе (пізнавальна тощо),

смисловизначальну (визначення смислу своєї

діяльності з огляду на самоставлення, самооцінку

та самоприйняття), цілевизначальну (співвідне�

сення свого «Я — реального» з «Я — ідеальним»,

досягнення якого слід прагнути в майбутньо�

му), коригувальну (здійснення впливу на власне

життя, свою діяльність та особистість).

Наступним компонентом особистісного досві�

ду ми вважаємо операціональний досвід. Даний
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компонент вміщує такі складові, як досвід са�

мореалізації, самовизначення, самоактуалізації

та досвід активності. Центральним поняттям

серед названих, безперечно, постає феномен са�

мовизначення, яке розглядається в науковій

літературі як структура вчинку самовизначення

в суб’єктно�генетичній парадигмі. Операціональ�

ний компонент особистісного досвіду виконує

такі функції: диференційну (виокремлення вчин�

ків, дій та ситуацій, що сприяли становленню

особистісного досвіду людини), інтегративну

(визначення дій, вчинків, що сприяли становлен�

ню того чи іншого досвіду особистості), смисло�

визначальну (встановлення причинно�наслід�

ковних зв’язків між діями суб’єкта, життєвими

ситуаціями, які призвели до утворення особистіс�

ного досвіду людини, а також утворення смислів

на підставі отриманого досвіду, співвідношення

з ідеальним, абсолютним смислом), збереження

(збереження досвіду, його «кодування»), пізна�

вальну (забезпечує отримання людиною нового

особистісного досвіду).

І, нарешті, останній компонент особистісно�

го досвіду — це досвід спілкування та діалогічної
взаємодії. Під час участі у спілкуванні з іншими

людьми суб’єкт отримує досвід володіння пев�

ними якостями, найбільш значущими для ор�

ганізації комунікації як виду діяльності. Це такі

якості, як контактність, комунікабельність,

стриманість, вміння контролювати себе під час

взаємодії, здатність розуміти людей, впевненість

у собі, авторитетність, здатність вислуховувати

і враховувати думки інших тощо. Компонент

особистісного досвіду «досвід спілкування та

діалогічної взаємодії» виконує комунікативну

функцію (забезпечення досвіду співробітницт�

ва, взаємодії, обміну інформації між людьми,

оцінки власних комунікативних здібностей, на

підставі яких формується комунікативна ком�

петентність), пізнавальну (досвід отримання

інформації від інших людей), перцептивну (до�

свід сприймання інформації від суб’єктів по

діалогічній взаємодії).

На нашу думку, лише за умов формування всіх

компонентів особистісного досвіду психолога фа�

хівець буде здійснювати висококваліфіковану

допомогу клієнтам, адже така структура досвіду

даватиме змогу спеціалісту «володіти» так званим

емфатичним розумінням (за К. Роджерсом).

Останнє зумовлено передусім тим, що коли

психотерапевт сприймає власні почуття та осо�

бистісні наміри, «сенси», потяги, властиві клі�

єнтові саме в цей конкретний момент, то він по�

винен відчути їх «із середини», побачити ці

наміри, «сенси», потяги такими, якими «вони

постають перед клієнтом, і успішно передати

клієнтові щось із цього розуміння» [3, с. 46].
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У статті розглянуто психолого!педагогічні умо!
ви формування у студентів!психологів прийомів
розуміння психологічної ситуації клієнта. Наведені
експериментальні результати впровадження спец!
курсу «Техніка розуміння психологічної ситуації клі!
єнта», розробленого автором з метою вдосконален!
ня професійної підготовки майбутніх психологів.

Ключові слова: психологічна ситуація клієн�

та, прийом розуміння, текстуальний простір

психологічної ситуації клієнта, розуміння�дія.

В статье рассмотрены психолого!педагогичес!
кие условия формирования у студентов!психологов
приемов понимания психологической ситуации кли!
ента. Приведены экспериментальные результаты
внедрения спецкурса «Техника понимания психо!
логической ситуации клиента», разработанного
автором с целью усовершенствования профессио!
нальной подготовки будущих психологов.

Ключевые слова: психологическая ситуация

клиента, прием понимания, текстуальное про�

странство психологической ситуации клиента,

понимание�действие.

The article reveals the psychological and pedagogic
terms of training student!psychologists to comprehend the
psychological situation of the client. The experimental
results of implementing the special course «Compre!
hending the psychological situation of the client»
developed by the author for the purpose of improving
the vocational training of future psychologist, were pro!
duced in the given article.

Key words: psychological situation of the client,

methods of comprehension, textual space of the

client’s psychological situation, comprehension�

action.

Істотним показником гуманізації суспільства

є зростання інтересу до психології, до професії

«психолог». В останні роки потреба українців

в психологах виявляється як у зростанні попиту

на професійну діяльність практичних психо�

логів — спеціалістів з прикладної психології

(педагогічної, медичної, політичної, психології

бізнесу, спорту і т. ін.), так і практикуючих пси�

хологів — працівників психологічних служб, які

працюють за різними напрямками. Дедалі біль�

ше людей прагнуть здобути професію «психо�

лог». Причому, ця професія цікавить не тільки

юнаків, які вперше у житті вирішують проблеми

професійного самовизначення, а й дорослих, які

бажають отримати нову професію. Збільшуєть�

ся кількість освітянських установ з підготовки

психологів. Зростають вимоги саме до профе�

сіоналізму, до рівня підготовки та конкуренто�

спроможності психолога�практика.

Збільшення в суспільстві попиту на професій�

ну діяльність саме психолога�практика коригує

розвиток самої психології, приводить до необ�

хідності вирішення нових теоретичних і прак�

тичних завдань, вимагає від науковців перегля�

ду змісту і форм професійного навчання. 

Погоджуючись з ідеєю Н. І. Пов’якель, понят�

тя «психолог�практик» ми будемо використову�

вати як більш широке щодо понять «практичний

психолог» і «практикуючий психолог» [1]. На

відміну від «психолога�теоретика», «психолог�

практик», особливо початківець, у своїй профе�

сійній діяльності часто опиняється в таких

умовах, коли отримані в межах базового навчан�

ня, переважно академічні, знання важко засто�

совуються. Слід, до речі, зазначити, що дис�

кусійні питання щодо особливостей підготовки

психологів�практиків були досить ретельно 

розглянуті в працях Г. С. Абрамової, Ю. Є. Альо�

шиної, О. Ф. Бондаренка, Ж. П. Вірної, І. В. Дуб�

ровіної, С. Д. Максименка, В. Г. Панка, Н. І. По�

в’якель, М. С. Пряжнікова, О. П. Саннікової,

Є. Є. Сапогової, Н. В. Чепелєвої, Н. Ф. Шевчен�

ко, Т. В. Яценко та ін. Вчені неодноразово наголо�

шували на тому, що підготовка психолога�прак�

тика не має обмежуватись фундаментальною

теоретичною основою, яка поєднується з доволі

фрагментарною психологічною практикою. Ще

меншої користі приносить психологічна практи�

ка, яка відірвана від загальної системи та логіки

навчання. Актуальним залишається питання

про розроблення таких навчальних курсів, що їх

зміст, організаційні форми та методи будуть

спрямовані на конкретні психолого�педагогічні

цілі, які визначатимуться напрямом майбутньої

діяльності психолога�практика та змістом про�

фесійно�психологічних завдань. 
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Одне з ключових місць у системі напрямів про�

фесійної діяльності психолога�практика нале�

жить психологічному консультуванню. Останнє

є базовою складовою інших видів психологічної

допомоги і, водночас, значною мірою визначає

зміст професійно�психологічних завдань психо�

лога�практика. Головне завдання консультанта

полягає в тому, щоб допомогти людині переос�

мислити власний досвід [2; 4]. Процеси розумін�

ня відіграють у психологічному консультуванні

значну роль, вони, практично, становлять основу

діяльності психолога�консультанта. Це у свою

чергу, зумовлює необхідність у підвищенні ефек�

тивності процесу розуміння в діяльності прак�

тичного психолога, удосконалюванні підготовки

студентів�психологів для здійснення цього проце�

су, зокрема, формуванні в них прийомів розумін�

ня психологічної ситуації клієнта (далі — ПСК).

Ураховуючи викладене, мета нашого дослі�

дження полягає у визначені та експерименталь�

ному випробовуванні психолого�педагогічних

умов навчання студентів�психологів, які б за�

безпечили формування прийомів розуміння

ПСК і, в свою чергу, сприяли б підвищенню

рівня розуміння ПСК — основи професійної

діяльності практикуючих психологів.

Теоретичним підґрунтям дослідження слугу�

вали базові положення психологічних теорій

оптимізації навчання, які в наш час можна наз�

вати класичними: теорії поетапного формування

розумових дій (П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализі�

на), теорії змістовного узагальнення (В. В. Да�

видов), теорії проблемного навчання (В. Оконь,

І. Я. Лернер, О. М. Матюшкін); сучасні моделі

навчання, які набули визнання в останні роки —

діалогічнного навчання, контекстного, індуктив�

ного тощо; а також наукові уявлення про розумін�

ня та особливості розуміння ПСК з методоло�

гічних позицій когнітивного (Дж. Брансфорд,

О. О. Брудний, В. В.Знаков Г. С. Костюк,

С. Д. Максименко, В. О. Моляко, Д. Рамельхат,

А. А. Смирнов, О. М. Соколов, О. К. Тихомиров,

П. У. Торндайк), психолінгвістичного, зокрема

семантичного (М. І. Жинкін, А. Л. Нікіфоров),

соціально�психологічного (О. О. Бодальов,

С. В. Кондратьева, В. Н. Куніцина, Г. М. Ку�

чинський, Н. І. Шевандрін), психогерменев�

тичного (Н.В.Чепелєва) підходів.

Ураховуючи теоретичні положення зазначених

напрямів наукових досліджень, з метою форму�

вання у студентів�психологів прийомів розу�

міння ПСК та забезпечення підвищення їхньої

функціональності, слід створити наступні пси�

холого�педагогічні умови:

1. Розробити систему навчальних завдань,

розв’язання яких дає змогу студентам виділяти

й аналізувати істотні умови використання різних

прийомів розуміння ПСК, що, в свою чергу,

сприяє виділенню та засвоєнню ними загальних

способів відповідних розуміння�дій як їхньої

загальної орієнтувальної основи.

2. Створити навчальні ситуації, в яких студен�

ти�психологи змушені виконувати специфічні

навчальні дії розуміння, спрямовані на відтво�

рення відношення речей як загального підгрунтя

окремих проявів досліджуваної системи, фіксу�

вати знайдене загальне відношення.

3. Під час вирішення навчальних завдань ви�

магати від студента вербалізації смислового по�

ля прийому розуміння ПСК залежно від значу�

щого контексту, співвіднесення цілей та змісту

простих і складних дій, співвіднесення їх теоре�

тично заданого смислу і такого, що виник під час

фактичного засвоєння, встановлення діючого

зв’язку між орієнтовним, виконавським та смис�

ловим компонентами розуміння�дії.

4. Зміст навчальних завдань повинен макси�

мально збігатися зі змістом завдань професійної

діяльності. Навчальні завдання повинні носити

проблемний характер, вимагати від студентів

проведення аналізу умов, пробуджувати пізна�

вальну потребу відкриття нового, надавати до�

свіду певну програмовану спрямованость, роз�

вивати вміння терпляче ставитися до ситуації

невизначеності, формулювати гіпотези, одночас�

но утримувати в «полі зору» декілька можливих

шляхів розв’язання, оцінювати обрані шляхи,

приймати рішення, доводити, перевіряти пра�

вильність розв’язання.

5. Під час проведення занять шляхом активі�

зації мовленнєво�розумової діяльності за допо�

могою системи проблемних питань забезпечити

безпосередню взаємодію всіх учасників пізна�

вальної діяльності з об’єктом пізнання. Проб�

лемні питання повинні сприяти актуалізації

особистісних смислів учасників діалогу з нас�

тупним перетворенням цих смислів за рахунок

їх взаємовідношень з елементами колективного

поля свідомості.

6. Створювати ситуації обговорення студен�

тами особливостей збагачення особистого досві�

ду, пережитого під час розв’язання навчальних

задач на когнітивному, емоційному, поведінко�

вому рівнях, що дає їм змогу осмислити свою

поведінку в контексті як стереотипів і тенден�

цій, так і професійних значень і смислів.

Сучасні наукові уявлення про природу розу�

міння, зокрема психогерменевтичні, дають змогу

певним чином конкретизувати означені умови.

Так, умови завдання бажано подавати до уваги

студентів у вигляді наративу (або його фрагмен�

та) клієнта, від першої особи, в усній формі,

краще у формі ділової гри. Така форма подання

навчального завдання наближає сприйняття її

студентом до сприйняття ПСК в реальних умо�

вах професійної діяльності, водночас виявляє її
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мінливість, незавершеність, проблемність, різ�

норівневість, контекстуальне богатство, вимага�

тиме від студента індуктивного, гіпотетико�де�

дуктивного, конвергентного мислення.

Система навчальних завдань може бути ство�

рена відповідно до виділених зон текстуального

простору ПСК [5]. Розв’язання серії завдань зі

схожею предметною основою орієнтування,

зокрема з фрагментами текстів, які належать до

однієї зони текстуального простору ПСК, спри�

ятиме, на нашу думку, виділенню й аналізу іс�

тотних умов використання певних способів ви�

конання розуміння�дій, спрямованих на цю

зону, виділенню загального у відношеннях між

ними. Це, в свою чергу, дасть змогу вивести за�

гальний смисл відповідної групи прийомів. Здат�

ність відносити різноманітні текстові елементи

наративу ПСК до певних зон текстуального

простору спростить вибір студентом�психоло�

гом способу розумової дії щодо них із великої

кількості описаних науковцями і, можливо, вже

засвоєних теоретично. Крім того, вирішення

великої кількості завдань, в яких умовою висту�

пають схожі текстові елементи, сприятимуть

формуванню навички застосування відповідних

способів розумових дій, закріплення зв’язку

між орієнтувальною та виконавською частина�

ми прийому розуміння ПСК.

Пред’явлення і розв’язання навчальних зав�

дань у формі ділової гри вимагає від студента

навичок дискурсивного аналізу тексту ПСК

з урахуванням не тільки контекстуальних особ�

ливостей повідомлення клієнта, а й особливос�

тей самої ситуації контультування: вдносин між

клієнтом і консультантом, їхніх очікувань, уста�

новок, настрою і т. ін. 

Визнання діалогу як основного механізму

розуміння вказує на наявність у кожному акті ро�

зуміння одночасного використання елементів

тексту клієнта і психолога. Успішність розумін�

ня�дії залежатиме від якості зв’язків між ними

як на когнітивному, так і на смисловому рівнях.

При актуалізації різних аспектів власного

семіотичного простору, студенту�психологу не�

обхідні не тільки навички рефлексії його окре�

мих елементів, але й розрізнення, виокремлення

власне професійних значень і смислів.

З метою реалізації означених психолого�пе�

дадагогічних умов, і перевірки доречності їх

створення для вирішення завдань формування

в майбутніх психологів прийомів розуміння ПСК

клієнта, було розроблено спеціальний курс

«Техніка розуміння психологічної ситуації клі�

єнта». Мета спецкурсу полягала в сприянні засво�

єнню студентами теоретичних положень сучасної

психологічної науки про природу розуміння,

особливості розуміння психологічної ситуації

клієнта, його місце в діяльності психолога�

практика; формуванню у студентів�психологів

прийомів розуміння ПСК як складових еле�

ментів техніки психологічного консультування. 

Для перевірки доцільності впровадженння

зазначеного спецкурсу в систему підготовки

майбутніх психологів�практиків було проведе�

но формувальний експеримент, який складався

з чотирьох серій. Для його проведення було сфор�

мовано чотири пари груп. На підставі аналізу

даних, одержаних під час константувального

експерименту, проведеного раніше, в кожній парі

було визначено контрольну та експеремекн�

тальну групи. Взагалі у формувальному експе�

рименті було задіяно 149 студентів�психологів:

66 — брали участь в експериментальних групах,

83 — у контрольних. У першій і третій серіях

брали участь студенти�психологи, які на початку

експерименту завершували навчання на ІІІ кур�

сі, у другій і четвертій серіях — на IV курсі. Ос�

новна особливість навчання полягала в тому, що

до початку експерименту третьокурстники не

вивчали предмет «Психологічне консультуван�

ня» на відміну від студентів IV курсу. 

В якості досліджуваних ознак виступали:

рівень розуміння ПСК як функція проблемного

аналізу наративу клієнта; рівень розуміння

ПСК як вміння збагнути її цілісний смисл; кіль�

кість використаних прийомів розуміння ПСК;

дивергентність мислення; діалогічна спрямова�

ність особистості у спілкуванні. Підставою

обрання для аналізу двох останніх ознак слугу�

вали такі аргументи: 

— показники цих ознак були отримані за до�

помогою стандартизованих методик;

— отримані величини коефіцієнтів кореляціі

статистично довели, що між даними ознаками

та рівнем розуміння ПСК існує зв’язок сильні�

ший, ніж з іншими ознаками, які було проана�

лізовано в попередньому констатувальному

експерименті. 

Порівняльний аналіз середніх величин обра�

них ознак дав змогу у кожній парі групу з біль�

шими показниками визначити як контрольну

(група 1), з меншими — як експериментальну

(група 2) (табл. 1). 

Висновок про відсутність істотних відміннос�

тей у рівнях досліджуваних ознак у кожній парі

груп було досліджено за критерієм U — Манна —

Вітні [3]. Одержані під час аналізу емпіричні

значення критерію Uемп значно перевищували

критичні значення U0,05, що надавало можли�

вість приймати нульову гіпотезу при кожному

вимврюванні: рівень ознаки в групі 2 не нижчий

за рівень ознаки в групі 1.

З учасниками експериментальних груп про�

водили заняття відповідно до програми спец�

курсу «Техніка розуміння психологічної ситуації

клієнта», що розрахований на 72 години і стано�
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вить два кредити, з них 6 годин — лекцій, 24 —

практичних занять, 10 — індивідуальних, 30 —

самостійної роботи, 2 — підсумковий контроль.

Після вивчення курсу «Техніка розуміння

психологічної ситуації клієнта» майбутні психо�

логи�практики повинні знати:
— теоретичні положення щодо психологічної

природи розуміння, механізмів і закономірностей

перебігу процесу розуміння, його характеристик;

— суттєві ознаки, структурні особливості

ПСК;

— особливості розуміння ПСК в умовах си�

туації психологічного консультування;

— основні прийоми розуміння ПСК (їх мета,

спрямованість, психологічний смисл, зміст і про�

цедура використання)

та уміти:
— створювати діалогічні стосунки в навчаль�

них ситуаціях і ділових іграх;

— орієнтуватись у змісті і структурі ПСК;

— створювати орієнтувальну основу прийомів

ПСК;

— визначати смисловий, цільовий, виконавсь�

кий компоненти в структурі орієнтування та їх

взаємоз’язки;

— доцільно застосовувати прийоми розумін�

ня відповідно до особливостей структурних еле�

ментів ПСК.

Після проведення формувального експери�

менту в кожній групі були виконані контрольні

зрізи. Аналіз отриманих даних (табл. 2) дає змо�

гу констатувати, що за період проведення фор�

мувального експерименту кількість прийомів

розуміння ПСК, які використовують студенти,

збільшилась як в контрольних, так і в експери�

ментавльних групах. Поза тим, слід зазначити,

що в експериментальних групах відбулися більш

суттєві зміни.

Аналіз отриманих даних дає підстави ствер�

джувати, що в експериентальних групах, по�

рівняно з контрольними, зпідвищився і рівень

розуміння ПСК. Крім того, спостерігається

збільшення рівня розвитку дивергентності мис�

лення і діалогічності спрямованості особистості

в спілкуванні (СОС), які також сприяють роз�

витку розуміння ПСК. 

Під час формувального експерименту відбу�

лися істотні зміни досліджуваних ознак як у сту�

дентів IV курсу (ІІ і IV серії), так і третьокурс�

ників (І і ІІІ серії).

Як статистичний показник істотності експери�

ментальних дій було обрано критерій T. Вілкок�

сона. Цей критерій надає можливість довести, що

умови, створені під час формувального експе�

рименту, призвели до статистично достовірних

змін (зсувів) у показниках вимірюваних ознак.

Так, зіставлення показників, отриманих для од�

них і тих самих випробуваних, але в різний

час — до і після проведення формувального

експерименту, — дає часовий зсув. Статистично

достовірні зсуви надають змогу стверджувати,

що експериментальні дії були істотними. Ста�

тистична гіпотеза для кожної групи виглядала

таким чином:

— Н0: інтенсивність зсувів показників дослі�

джуваних ознак у типовому напрямку не переви�

щує зсувів у нетиповому напрямку (для Т�Кри�

терію Н0 приймають за умови Teмп > Tкp);

— Н1: інтенсивність зсувів показників дослі�

джуваних ознак у типовому напрямку перевищує

зсуви у нетиповому напрямку (Н1 приймають за

умови Teмп < Tкp).
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»Таблиця 1 — Аналіз відмінностей у рівнях досліджуваних ознак за критерієм U — Манна — Вітні

Досліджувана ознака
Статистична

одиниця

І серія ІІ серія ІІІ серія IV серія

Експер.
група (2)

Контр.
група (1)

Експер.
група (2) 

Контр.
група (1)

Експер.
група (2)

Контр.
група (1)

Експер.
група (2) 

Контр.
група (1)

Рівень розуміння ПСК як

функція проблемного

аналізу наративу клієнта

Сер. арифм.

по групі
5,6 6,5 5,9 6,2 5,2 7,9 6 6,7

Ueмп 67,5 194 73,5 256,5

Рівень розуміння

ПСК як вміння збагнути

її цілісний смисл

Сер. арифм.

по групі
0,91 1,33 0,68 0,76 0,67 0,85 0,81 0,96

Ueмп 57,5 201,5 87 253

Кількість використаних

прийомів розуміння ПСК

Сер. арифм.

по групі
7,3 8,2 7,1 8,1 5,8 6,7 6,4 7,6

Ueмп 64 201,5 88 240

Дивергентність мислення Сер. арифм.

по групі
167,6 166,6 150,5 151,5 153,8 177,8 165,2 169,1

Ueмп 76 236,5 75,5 263,5

Діалогічна СОС Сер. арифм.

по групі
36,5 31 29,6 31,3 36,7 43,2 36 41,2

Ueмп 97,5 229,5 40,5 234,5

U0,05 для груп серії 50 150 69 188



Враховуючи результати проведеного нами до�

слідження, можна зробити наступні висновки.

Формування прийомів розуміння ПСК відбу�

вається як в психолого�педагогічних умовах, що

є традиційними для професійного навчання сту�

дентів�психологів у ВНЗ, так і в спеціально ство�

рених умовах формувального експерименту. Поза

тим, психолого�педагогічні умови, запропоновані

в експерименті, сприяють формуванню прийо�

мів розуміння ПСК більш істотно, ніж умови,

що були створені при традиційному навчанні. 

Урахування визначених психолого�педагогіч�

них умов під час вузівського навчання майбут�

ніх психологів дає змогу не тільки збільшувати

кількість використаних прийомів розуміння

ПСК, а й підвищувати загальний рівень розумін�

ня ПСК, розвивати дивергентність мислення

і діалогічність СОС і, таким чином, вдоскона�

лювати підготовку студентів�психологів до про�

фесійної діяльності психолога�практика.
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Таблиця 2 — Середнє арифметичне показників досліджуваної ознаки по групі до і після проведення формуваль;
ного експерименту

Досліджувана ознака
Етап форму;

вального
експерименту

І серія ІІ серія ІІІ серія IV серія

Контр.
група (1)

Експер.
група (2) 

Контр.
група (1)

Експер.
група (2)

Контр.
група (1)

Експер.
група (2) 

Контр.
група (1)

Експер.
група (2)

Рівень розуміння ПСК

як функція проблемного

аналізу наративу клієнта

І зріз 6,5 5,6 6,2 5,9 7,9 5,2 6,7 6

ІІ зріз 8,9 11 9,7 12,3 7,2 16,5 8 14

Рівень розуміння

ПСК як вміння збагнути

її цілісний смисл

І зріз 1,3 0,9 0,8 0,7 0,9 0,7 1 0,8

ІІ зріз 1,4 1,7 1,4 1,9 1,3 2,3 1,5 2

Кількість використаних

прийомів розуміння

ПСК

І зріз 8,2 7,3 8,1 7,1 6,7 5,8 7,6 6,4

ІІ зріз 10,2 12,9 9,9 14,5 8,3 16,5 8 15,9

Дивергентність мислення І зріз 31 36,5 31,3 29,6 43,2 33,7 41,2 36

ІІ зріз 39,2 49 34 45,4 37,5 51,6 43,6 48,4

Діалогічна СОС І зріз 166,6 167,6 151,5 150,5 177,8 153 169,1 165,2

ІІ зріз 196,1 185 172,4 159,2 193,4 218 174,7 190,3

Таблиця 3 — Результати перевірки істотності експериментальних змін за критерієм Вілкоксона T

Досліджувана ознака

Статис;
тична 

одиниця

І серія ІІ серія ІІІ серія IV серія

Контр.
група (1)

Експер.
група (2)

Контр.
група (1)

Експер.
група (2)

Контр.
група (1)

Експер.
група (2)

Контр.
група (1)

Експер.
група (2)

Рівень розуміння ПСК як

функція проблемного аналізу

наративу клієнта

Teмп 37 0 36,5 12,5 82 0 125,5 9,5

Рівень розуміння ПСК як

вміння збагнути її цілісний

смисл

Teмп 35,5 0 35 0 48 0 46,5 4

Кількість використаних

прийомів розуміння ПСК
Teмп 29,5 0 64 12,5 34,5 0 84 2

Дивергентність мислення Teмп 31,5 2 89 5 105 1 124 10

Діалогічна СОС Teмп 23 21 37 87 57,5 4 116,5 31,5

T0,05 30 13 67 75 60 17 119 67

T0,01 19 7 49 55 43 9 92 49



Розглянуто когнітивні стилі як результат ін!
тегративної взаємодії пізнавальної та особистісних
складових суб’єкта. Досліджено та проаналізовано
особливості структурних компонентів темперамен!
ту та показників вербального інтелекту телефон!
них операторів з різними когнітивними стилями.

Ключові слова: когнітивні стилі, вербальний

інтелект, операціональні здібності, професійне

мислення.

Рассмотрены когнитивные стили как результат
интегративного взаимодействия познавательной
и личностных составляющих субъекта. Исследо!
ваны и проанализированы особенности структур!
ных компонентов темперамента и показателей
вербального интеллекта телефонных операторов
с разными когнитивными стилями. 

Ключевые слова: когнитивные стили, вербаль�

ный интеллект, операциональни способности,

профессиональное мышление.

Cognitive styles are interpreted as a result of the
integrative interaction of realization and personality
components of the subject. The indicators of the struc!
tural components of temperament are researched and
analyzed along with the indicators of verbal intellect of
telephone operators with different cognitive styles.

Key words: Cognitive styles, verbal intellect,

operational capabilities, professional thinking.

Постановка проблеми. Актуальність теми дослі�

дження випливає з нової епохи технічного прог�

ресу, величезної кількості інформації та швидкос�

ті її поширення. Ще п’ять років тому поняття

Колл�центр (Call�центр) було відоме лише не�

значній кількості професіоналів, а сьогодні попит

на послуги українських call�центрів надагато зріс.

Кількість таких компаній в Україні вже переви�

щила середній показник у Східній Європі — по�

над 500. Проте, згідно зі статистикою, в середньо�

му лише один з восьми претендентів відповідає

необхідним вимогам щодо ефективності своєї

роботи.

На нашу думку, ефективність професійної ді�

яльності телефонних консультантів прямо зале�

жить від індивідуальних особливостей опрацю�

вання цієї інформації на всіх етапах.

Останніми роками проведено чимало дослі�

джень вітчизняними психологами стосовно ана�

лізу параметрів когнітивних стилів та їх впливу

на різні аспекти діяльності (Ю. П. Черненький,

Г. В. Куценко, В. В. Федько, С. І. Бондар,

А. А. Студенікін, О. П. Пісоцький, Н. І. По�

в’якель). Однак ці дослідження не торкаються

професійної діяльності телефонних операторів,

хоча специфіка роботи телефонних консультан�

тів полягає в необхідності за короткий час отри�

мати великий обсяг інформації, опрацювати її,

прийняти рішення та передати інформацію

в доступній і оптимальній для клієнта формі. Це

ставить високі вимоги до швидкості, повноти та

якості опрацювання інформації та зумовлює не�

обхідність у дослідженні психологічних меха�

нізмів і чинників ефективності опрацювання

інформації. Саме тому, як нам видається, є перс�

пективним отримати інформацію стосовно особ�

ливостей структурних компонентів темпераменту

та показників вербального інтелекту телефонних

операторів з різними когнітивними стилями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ро�

сійські науковці В. М. Русалов, О. Г. Асмолов,

С. Є. Париліс, В. О. Колга розглядають когнітив�

ний стиль як біологічну властивість, що є засобом

для вирішення завдань згідно з ціннісно�смис�

ловими установками індивіда. Тобто когнітив�

ний стиль входить до властивостей індивідуаль�

ності і корелює з темпераментом. Таким чином

когнітивно�стильові параметри є залежними від

особливостей нервової системи людини.

Наприклад, В. М. Русалов говорить про

зв’язок когнітивних стилів і структурних компо�

нентів темпераменту, оскільки перші, як струк�

тури нижчого рівня, є включені в другі (структу�

ри вищого рівня). «Психодинамічні властивості

індивідуальності, а саме біологічно�обумовлені

властивості темпераменту, є, ймовірно, висхідни�

ми «примітивними» конструктами, які лежать

в основі розвитку більш складних особистісних

конструктів і які формують своєрідність

когнітивної підсистеми особистості» [5, с. 122].

Згідно з думкою В. О. Колга, «Когнітивні

стилі — це суб’єктивна реальність, яка прони�

зує всі рівні індивідуальності, починаючи від
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особливостей мозкового апарату, неусвідомлених

механізмів захисту і завершуючи особливостя�

ми спілкування і характеру» [2, с. 156].

Є. І. Маствіліскер та Г. Є. Дикопольська дово�

дять кореляцію когнітивних стилів зі всіма рів�

нями індивідуальних властивостей і стверджують

їх вплив щодо індивідуального стилю діяльності

та наступну залежність від нього [3].

Отже, підсумовуючи викладене, когнітивні

стилі розглядаються невіддільно у структурі ін�

дивідуальності.

Проте, є науковці, які твердять про належ�

ність когнітивного стилю до пізнавальної сфери

(Н. І. Пов’якель. І. Г. Скотнікова В. В. Селіва�

нов), оскільки, розмежовуючи поняття когні�

тивних стилів та інтелектуальних здібностей,

вони доходять висновку, що не завжди можна їх

чітко розділяти. Але оскільки спосіб діяльності

безумовно здійснює вплив на результат, когні�

тивні стилі впливають на характер здібностей. 

Позаяк продуктивність діяльності залежить від

способу її здійснення, взаємозв’язок когнітив�

но�стильових параметрів і показників інтелекту

набуває особливого значення, особливо стосов�

но їх впливу на професійну діяльність, зокрема

на професійний розвиток, професійне мислен�

ня, професійну придатність, успішність і т. ін.

І хоча когнітивні стилі не впливають на кіль�

кість інтелектуального продукту, від них залежить

ефективність певних видів діяльності і якість

інтелектуального продукту, оскільки кожна сфе�

ра діяльності ставить свої вимоги до індивідуаль�

них характеристик особистості.

На нашу думку, співвідношення зв’язків ког�

нітивних стилів і показників інтелекту визначає

продуктивні аспекти когнітивно�інтелектуаль�

ної взаємодії, які ми називаємо операціональ�

ними здібностями. Знаючи їх, можна передба�

чити професійну придатність людини, а також

встановити оптимальні показники для різних

видів професійної діяльності.

У психологічній енциклопедії інтелект розумі�

ється як «Систематизована сукупність здібнос�

тей чи функцій для обробки різних видів інфор�

мації різними способами» [4, с. 408]. А оскільки

під способами опрацювання інформації розу�

міються когнітивні стилі, наведене визначення

підтверджує думку про когнітивні стилі як про�

відні чинники інтелекту.

До того ж, опираючись на думку Є. П. Ільїна,

когнітивні стилі  відносно стійкі засоби пізна�

вальної діяльності, пізнавальних стратегій, що

виявляються своєрідними прийомами отриман�

ня й опрацювання інформації, засобами конт�

ролю та способами її відтворення [1].

Отже, підсумовуючи викладене, когнітивні

стилі — відносно стійка об’єктивна характерис�

тика психічних процесів, що є своєрідним ре�

зультатом інтегративної взаємодії пізнавальної

і особистісної складових суб’єкта (особи).

Невирішені частини загальної проблеми: Про�

фесійне мислення — це вищий рівень фахового

мислення, який значною мірою визначається

операціональними здібностями (які формуються

в результаті співвідношення зв’язків когнітив�

них стилів і показників інтелекту) як його прог�

ностичними показниками. А показники про�

дуктивного професійного мислення потребують

високого розвитку важливих професійних умінь,

що базуються на способах опрацювання інфор�

мації. Відтак, професійна успішність людини

значною мірою обумовлена особистісними

факторами, а не професійними.

Ураховуючи актуальність і перспективність

означеної проблеми у дослідженні особливостей

операціональних здібностей, як визначальних

чинників створення професійного потенціалу

та продуктивної професійної праці, наше дослі�

дження полягатиме в аналізі операціональних

здібностей як провідних характеристик професій�

ного мислення телефонних операторів різних

Колл�центрів.

Мета: дослідити психодинамічні властивості

індивідуальності та показники вербального ін�

телекту у телефонних консультантів із різними

когнітивними стилями.

Виклад основного матеріалу дослідження та об;
ґрунтування результатів. В опитуванні взяли участь

телефонні оператори різних Колл�центрів, орі�

єнтованих на надання інформації, підтримку

клієнтів (оператори, як працюють виключно на

вхідних дзвінках). Загальна кількість досліджу�

ваних — 128 осіб. Були використані методики:

методика «Визначення когнітивно�діяльнісного

стилю» (Л. Ребекка), тест на визначення творчих

здібностей (Х. Зіверт), тест структури інтелекту

(Р. Амтхауера) (вербальний субтест), методика

«Фігури Готтшальдта», тест на дослідження

швидкості мислення, тест на дослідження гнуч�

кості мислення.

Для поділу опитаних на групи був використа�

ний кластерний аналіз за методом k!середніх

за когнітивно�стильовими показниками (див.

рис. 1). У результаті цього отримано три класте�

ри, які були піддані однофакторному диспер�

сійному аналізу при p < 0,05.

Кластер 1 об’єднав осіб, які набрали вищі по�

казники за такими шкалами методики «Визна�

чення когнітивно�діяльнісного стилю»: «Зорове

сприймання» (М = 17,36; F = 8,51: р < 0,000),

«Інтровертований тип» (М = 12,61; F = 12,40: р <
< 0,000), «Логічно�мислячий стиль» (М = 22,54;

F = 37,59; р < 0,000), «Регламентований тип»

(М = 24,96; F = 29,16; р < 0,000). А також нижчі

значення за шкалами: методики на визначення

творчих здібностей: «Дивергентне мислення»
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(М = 27,01; F = 19,45; р < 0,000), методики на

«Визначення гнучкості мислення» (М = 16,82;

F = 10,73; р < 0,000), методики на «Визначення

швидкості мислення» (М = 21,25; F = 7,61; р <
< 0,001). Отримані результати надали нам підста�

ви назвати цей кластер «Особи, в яких переважає

конкретна та рефлексивна концептуалізація із

зоровою репрезентативною системою».

Отож, телефонним операторам, в яких пере�

важає абстрактний і рефлексивний когнітивні

стилі, притаманне прагнення до високого ступеня

організації праці з обов’язковим знанням того,

що конкретно слід робити в певний момент,

є зорієнтованість на результат та бажання досяг�

ти його раніше або у визначений термін. У них

низький рівень до: швидкості мислення, здатності

переходу від одного аспекту проблеми до іншого,

використання різноманітної стратегії рішень,

вміння створювати оригінальні ідеї. Віддають

перевагу праці незалежно від колективу.

До кластеру 2 увійшли ті опитані, які набра�

ли вищі бали за шкалами методик: «Визначення

когнітивно�діяльнісного стилю»: «Кінестетичне

сприймання» (М = 12,90; F = 14,27; р < 0,000),

«Слухове сприймання» (М = 17,08; F = 31,72; р <
< 0,000), «Екстравертований тип» (М = 21,06; 

F = 10,57; р < 0,000), «Інтуїтивно�думаючий

стиль» (М = 20,37; F = 33,65; р < 0,000), «Нерегла�

ментований тип» (М = 14,90; F = 22,37; р < 0,000);

методики на визначення творчих здібностей:

«Дивергентне мислення» (М = 40,35; F = 19,45;

р < 0,000), «Винахідливість» (М = 14,33; F = 4,27;

р < 0,016); методики на «Визначення гнучкості

мислення» (М = 21,74; F = 10,73; р < 0,000), ме�

тодики на «Визначення швидкості мислення»

(М = 25,71; F = 7,61; р < 0,001). А також нижчі

значення за шкалами методики: «Визначення

когнітивно�діяльнісного стилю»: «Інтровертова�

ний тип» (М = 8,16; F = 12,40: р < 0,000), «Логічно�

мислячий стиль» (М = 16,00; F = 37,59; р < 0,000),

«Регламентований тип» (М = 17,55; F = 29,16; 

р < 0,000). На підставі наведених даних цей клас�

тер ми назвали: «Особи, в яких переважає абст�

рактна та імпульсивна концептуалізація із слу�

ховою та кінестетичною репрезентативною

системами».

Відтак, телефонні консультанти, в яких пере�

важає абстрактний та імпульсивний когнітивні

стилі, зорієнтовані на майбутнє, легко засвою�

ють нові напрямки в роботі, віддають перевагу

вільному міркуванню, уникаючи жорстких пра�

вил та інструкцій. Захоплені самим процесом

опрацювання інформації. У них високий рівень

до: швидкості мислення, здатності переходу від

одного аспекту проблеми до іншого, використан�

ня різноманітної стратегії рішень, вміння створю�

вати оригінальні ідеї та швидкого і неординар�

ного реагування в різних ситуаціях. Віддають

перевагу праці, взаємодіючи із людьми.

Дані кластерного й однофакторного диспер�

сійного аналізів для кластера 3 свідчать про те,

що особи, які увійшли до нього, набрали нижчі

значення за шкалами методики: «Визначення

когнітивно�діяльнісного стилю»: «Кінестетичне

сприймання» (М = 9,24; F = 14,27; р < 0,000),

«Слухове сприймання» (М = 12,84; F = 31,72; р <
< 0,000), «Зорове сприймання» (М = 13,90; F =

= 8,51: р < 0,000), «Екстравертований тип» (М =
= 16,86; F = 10,57; р < 0,000), «Інтуїтивно�дума�

ючий стиль» (М = 13,86; F = 33,65; р < 0,000),

«Нерегламентований тип» (М = 10,92; F = 22,37;

р < 0,000); методики на визначення творчих

здібностей: «Винахідливість» (М = 11,71; F = 4,27;

р < 0,016). Тому цей кластер ми назвали «Особи,

які схильні до конкретного когнітивного стилю

з невираженою репрезентативною системою».
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Рис. 1 — Графік кластерного аналізу за методом k;середніх для трьох груп досліджуваних
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Отож, телефонні оператори, які виявляють

схильність до конкретної диференціації, віддають

перевагу жорстким правилам та інструкціям,

структуруванню праці, керуючим вказівкам.

У них низький рівень здатності до швидкого та

неординарного реагування в різних ситуаціях.

Схильні до праці незалежно від колективу. 

Що стосується структурних компонентів тем�

пераменту та показників вербального інтелекту,

які віднесені до першого кластеру, то виявилося,

що сюди належать нижчі показники за шкалами

методик «Опитувальник структури темперамен�

ту»: «Соціальна ергічність» (М = 7,21; F = 9,85;

р < 0,000), «Пластичність» (М = 7,28; F = 7,55;

р < 0,000), «Соціальна пластичність» (М = 3,82;

F = 11,21; р < 0,000), «Соціальний темп» (М =
= 6,89; F = 15,49; р < 0,000); «Тест структури інте�

лекту (вербальний субтест)»: «Виключення сло�

ва» (М = 9,21; F = 11,50; р < 0,000), «Аналогії»

(М = 6,14; F = 8,57; р < 0,000), «Узагальнення»

(М = 9,25; F = 4,85; р < 0,009). Шкала «Емоцій�

ність» за методикою «Опитувальник структури

темпераменту» має найбільше значення (М = 7,89;

F = 1,11; р < 0,014). 

Тобто до кластеру 1 увійшли телефонні кон�

сультанти, які виявляють соціальну пасивність

і незначну потребу в соціальних контактах, ма�

ють низький рівень готовності до соціальних

контактів, повільну вербалізацію. Схильні до мо�

нотонної та консервативної праці, є чутливими

до невдач, виявляють відчуття невпевненості та

тривоги щодо роботи. Показники вербального

інтелекту характеризуються низькими показни�

ками щодо: чіткості висловлювання словесних

значень, реактивності, здатності комбінувати,

рухливості мислення, розуміння відношень, здат�

ності до абстракції, утворенню понять, вміння

грамотно висловлювати думки.

Структурні компоненти темпераменту та по�

казники вербального інтелекту для другого

кластеру характеризуються високими балами за

шкалами методик: «Опитувальник структури

темпераменту»: «Соціальна ергічність» М = 9,61;

F = 9,85; р < 0,000), «Пластичність» (М = 9,59;

F = 7,55; р < 0,000), «Соціальна пластичність»

(М = 6,18; F = 11,21; р < 0,000), «Темп» (М = 9,10;

F = 7,61; р < 0,000), «Соціальний темп» (М = 9,53;

F = 15,49; р < 0,000); «Тест структури інтелекту

(вербальний субтест)»: «Доповнення речень»

(М = 12,29; F = 6,49; р < 0,002). «Виключення

слова» (М = 12,12; F = 11,50; р < 0,000), «Ана�

логії» (М = 8,70; F = 8,57; р < 0,000), «Узагаль�

нення» (М = 12,39; F = 4,85; р < 0,009). Шкала

«Емоційність» за методикою «Опитувальник

структури темпераменту» має найменше зна�

чення (М = 5,57; F = 1,11; р < 0,014).

Відтак, ми можемо охарактеризувати телефон�

них операторів, які увійшли до другого кластеру,

як таких, що мають потребу в соціальних контак�

тах, володіють широким набором комунікативних

програм, легко переключаються в процесі спілку�

вання та діяльності, характеризуються швидкіс�

тю переходу від одних способів мислення на інші,

мають високу швидкість виконання операцій та

мовнорухову швидкість. Є емоційно стійкими

при невдачах та впевнені у собі. Щодо вербаль�

ного інтелекту, то усі показники є найвищими. 

Що стосується структурних компонентів тем�

пераменту та показників вербального інтелекту

телефонних операторів, які віднесені до третьо�

го кластера, то виявилось, що вони переважно

володіють середніми показниками, окрім шкал:

«Темп» (М = 7,08; F = 7,61; р < 0,000) та «Допов�

нення речень» (М = 10,49; F = 6,49; р < 0,002),

що мають найменше значення.

Тобто до кластеру 3 увійшли телефонні кон�

сультанти, які виявляють низьку швидкість ви�

конання операцій, низький рівень відчуття ре�

альності та самостійності мислення.

Приналежність досліджуваних до трьох груп:

кластер 1, кластер 2, кластер 3 — перевірено за

допомогою дискримінантного аналізу. Класи�

фікаційна матриця має вигляд, що показаний

у табл. 1. Як випливає з табл. 1, усі групи мають

високий відсоток коректності класифікації. 

Висновки та перспективи. Телефонні операто�

ри, в яких переважає конкретна та рефлексивна

концептуалізація із зоровою репрезентативною

системою, є соціально�пасивними та емоціно

нестійкими, виявляють низькі показники вер�

бального інтелекту. 

Телефонні консультанти, в яких переважає

абстрактна й імпульсивна концептуалізація із

слуховою та кінестетичною репрезентативною

системами, є комунікабельними та емоційно стій�

кими, виявляють високі показники вербального

інтелекту. 

Телефонні оператори, які схильні до конкрет�

ного когнітивного стилю з невираженою репре�

зентативною системою, характеризуються

низькою швидкістю виконання операцій та не�

самостійністю мислення.

На підставі розглянутих результатів можна

припустити, що портрет успішого телефонного

оператора найкраще репрезентує группа осіб із

абстрактною й імпульсивною концептуаліза�

цією, в яких переважає слухова та кінестетична

репрезентативні системи, оскільки ефективний

консультант повинен вміти швидко засвоювати

постійно�оновлювальну інформацію, говорити

чітко та коротко і водночас виявляти гнучкість

при зміні ситуації, мати грамотне ділове мовлен�

ня, бути стресостійким. 

Результати досліджень є підставою для ствер�

дження наявності типологічних відмінностей осіб

із різними когнітивними стилями. Визначення
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оптимальних для телефонних консультантів ког�

нітивних стилів потребує аналізу характеру зв’яз�

ку між операціональними здібностями та про�

фесійною взаємодією з урахуванням зовнішньої

оцінки якості й ефективності роботи телефон�

них консультантів. 
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»Таблиця 1 — Класифікаційна матриця для телефонних консультантів із різною стильовою концептуалізацією

Корект;
ність, %

Кластер 1
р = ,21875

Кластер 2
р = ,39844

Кластер 3
р = ,38281

Особи, в яких переважає конкретна і рефлексивна концептуалізація із

зоровою репрезентативною системою (кластер 1)

96,42857 27 0 1

Особи, в яких переважає абстрактна і імпульсивна концептуалізація зі

слуховою та кінестетичною репрезентативною системами (кластер 2)

98,03922 0 50 1

Особи, які схильні до конкретного когнітивного стилю з невираже�

ною репрезентативною системою (кластер 3)

97,95918 1 0 48

Загальна кількість 97,65625 28 50 50



У статті запропоновані шляхи формування та
розвитку особистості викладача вищого технічно!
го навчального закладу під час психолого!педаго!
гічної підготовки магістрів відповідно до сучасних
вимог.

Ключові слова: особистість викладача, діало�

гічний підхід, саморозвиток, самовдосконален�

ня, педагогічні здібності, «Я�концепція».

В статье предложены пути формирования и раз!
вития личности преподавателя высшего техничес!
кого учебного заведения во время психолого!педа!
гогической подготовки магистров в современных
условиях.

Ключевые слова: личность преподавателя,

диалогический поход, саморазвитие, самосо�

вершенствование, педагогические способнос�

ти, «Я�концепция».

The article suggested ways of creating a personal
trainer and development of higher technical educa!
tional institution in the process of psychological and
pedagogical training of masters to modern standards.

Key words: personality teacher, dialogical

approach, self development, self improvement, ped�

agogical skills, self�concept.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Здобуття освітньо�кваліфікаційного

рівня «магістр» в технічному вищому навчаль�

ному закладі передбачає вивчення циклу психо�

лого�педагогічних дисциплін, завдання яких не

лише озброїти майбутніх фахівців психолого�

педагогічними знаннями для використання

в професійній діяльності, а й підготувати випуск�

ників до педагогічної діяльності, яку передбачає

університетська освіта. У зв’язку з цим форму�

вання особистості викладача вищого навчального

закладу, особливо технічного, є актуальною про�

блемою. Адже викладачу психолого�педагогіч�

них дисциплін за обмаль часу потрібно вказати

студентам орієнтири формування особистості

викладача вищого технічного навчального за�

кладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор. У своєму дослідженні пробле�

ми формування особистості викладача вищого

технічного навчального закладу під час психо�

лого�педагогічної підготовки ми спиралися на

дослідження С. О. Сисоєвої [7], яка висвітлює

проблеми розвитку особистості фахівця в кон�

тексті сучасних цивілізаційних змін; В. В. Рибал�

ки [6], який торкається проблем психологічної

структури особистості як основи систематизації

професійно важливих якостей фахівця; Г. О. Бал�

ла [1], праці якого присвячено проблемам осо�

бистісного розвитку студента вищого навчаль�

ного закладу, зокрема особливостям гуманізації

професійної підготовки; З. Н. Курлянд [3],

Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченка [4], які розробля�

ють теорію і методику педагогіки вищої школи.

Виділення невирішених частин загальної пробле;
ми, котрим присвячується означена стаття. Проб�

лему формування особистості викладача вищого

технічного навчального закладу під час психо�

лого�педагогічної підготовки висвітлено в на�

уковій літературі недостатньо, а тому потребує

ретельного і багатобічного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдан;
ня). Метою цієї публікації є окреслення шляхів

формування особистості викладача вищого тех�

нічного навчального закладу під час психолого�

педагогічної підготовки.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов;
ним обґрунтуванням отриманих наукових результа;
тів. Професійна підготовка фахівця технічного

вищого навчального закладу вимагає високого

рівня знань з фундаментальних дисциплін. Але

особистісно�професійне становлення майбутніх

інженерів передбачає й психолого�педагогічну

складову цього процесу. Тому центральна магіст�

раль гуманізації в процесі психолого�педаго�

гічної підготовки магістрів технічного вищого

навчального закладу має проходити через зміст

освіти: від фізики і математики та інших природ�

ничо�технічних (інженерних, технологічних)

дисциплін до філософії, педагогіки, психології,

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

400

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА
ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ

Світлана Якубовська, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри українознавства, 

педагогіки і психології Національного університету водного господарства 

та природокористування

УДК 37.015.3



соціології, правознавства, до всієї гуманітарної

складової системи освіти у вузькому значенні

цього поняття. Перед фахівцями стоїть нелегке

завдання. Адже диплом магістра надає мож�

ливість випускникам реалізувати себе і в педа�

гогічній діяльності. Відтак виникає необхідність

окреслити шляхи формування особистості ви�

кладача вищого технічного навчального закладу

відповідно до сучасних вимог.

В умовах значних змін в освітній галузі особли�

вого значення набуває професійна компетент�

ність сучасного педагога, переорієнтація його

мислення на усвідомлення сучасних вимог до пе�

дагогічної діяльності. Здатність педагога відпо�

відати цим вимогам, на думку С. О. Сисоєвої,

має глибоко суб’єктивний характер і тісно

пов’язана з особистісними якостями самого пе�

дагога, які мають відповідати новим вимогам до

професійної діяльності, а саме [7, с. 14]: 

⎯ вміння, адаптувавшись до реалій сьогоден�

ня, відчути принципово нову аудиторію в на�

вчальному закладі — бути готовим до діалогу зі

студентами. На думку Л. О. Мільто [2, с. 126],

діалогічний підхід забезпечує пріоритет суб’єкт�

суб’єктних відносин викладача зі студентами, які

базуються на відкритості та довірі та перетворю�

ють керівну позицію викладача на рівноправні,

партнерські відносини зі студентами: викладач

не навчає і не виховує, а актуалізує, стимулює

прагнення студента до творчого розвитку і, го�

ловне, створює умови для самореалізації й само�

актуалізації особистості. У системі вищої освіти

повинен формуватися не абстрактний фахівець

із набором певних фахових якостей, а професіо�

нал з яскравою творчою індивідуальністю. Тому

викладач має не просто ставити перед собою

певні педагогічні завдання, а й прагнути їх внут�

рішнього сприйняття студентами;

⎯ постійне самовдосконалення і саморозви�

ток власної особистості. Розвиток і самореаліза�

ція викладача вищого навчального закладу зале�

жить від його діяльності з досягненням вершин

професіоналізму в акмеологічному розумінні —

це система, яка складається з чотирьох взаємо�

пов’язаних підсистем: професіоналізму особис�

тості, професіоналізму діяльності, нормативності

діяльності і поведінки та продуктивної «Я�Кон�

цепції». Таким чином, становлення професіо�

налізму і розвиток викладача передбачають

формування професійного покликання, отри�

мання спеціальної освіти, формування профе�

сійної майстерності.

Отже, оволодіння педагогічною спеціальністю

означає сьогодні не тільки наявність багатоком�

понентного складу інтегративних професійних

знань і вмінь, а й особистісний вимір педагога,

адже особистість викладача сприяє визріванню

особистісних якостей у студента. Позаяк, на

думку Г. О. Балла [1, с. 147], гуманізація профе�

сійної освіти передбачає віддання переваги осо�

бистісному началу перед вузькопрофесійним.

В. В. Рибалка [6, с. 449] зазначає, що на базі

професійних і структурно�психологічних моде�

лей особистості можна значно ефективніше

здійснювати психологічний відбір кандидатів,

формувати більш повноцінний особистісний

орієнтир для постановки професійного навчан�

ня, проводити оптимальну розстановку кадрів,

виявлятись і реалізувати продуктивний по�

тенціал працівників.

Відтак у процесі формування та розвитку осо�

бистості викладача вищого технічного навчально�

го закладу відповідно до сучасних вимог особ�

ливу увагу слід приділити таким структурним

компонентам особистості майбутнього педагога,

як педагогічні здібності та «Я�концепція». Що

стосується останнього, то, як стверджує В. В. Ри�

балка [6, с. 439], без самосвідомості як «ядра»

особистості неможливе жодне уявлення про

структуру особистості.

Таким чином, серед педагогічних здібностей,

запропонованих Н. В. Кузьміною [4, с. 294], що

сприятимуть розвитку діалогу зі студентами,

можна виділити такі:

⎯ прихильність до студентів — це основа

у структурі педагогічних здібностей. Йдеться

про любов до студентів, прихильне ставлення до

них, бажання спілкуватися та працювати з ними.

Студенти вельми спостережливі і тонко це відчу�

вають. Зазвичай вони відповідають взаємністю,

якщо відчувають прихильність до себе;

⎯ витримка і самоконтроль. Для викладача

важливо у будь�якій непередбаченій ситуації

володіти собою, управляти власними емоціями,

не втрачати контролю над своєю поведінкою.

Велике значення має здатність швидко орієнту�

ватися, вирішувати, як потрібно поводитися

в конкретних умовах; 

⎯ здатність постійно перебувати на занятті

в оптимальному стані. Щоб не трапилося, ви�

кладач завжди повинен заходити до аудиторії

оптимістично налаштованим, у доброму гуморі,

стримуючи негативні емоції. Це надзвичайно

важливо, адже психічне самопочуття студентів за�

лежить від настрою викладача, який є сильним

психогенним чинником. Якщо викладач зайшов

до аудиторії похмурим, незадоволеним — це від�

разу несприятливо позначається на емоційно�

вольовій сфері студентів, гальмує їхню пізна�

вальну активність на занятті;

⎯ комунікативна здатність — це здатність

викладача вибирати правильний стиль педаго�

гічного спілкування і модель взаємин зі студен�

тами (групою або окремим студентом), врахову�

ючи їхні вікові й індивідуальні психологічні

особливості. У цьому разі викладачеві необхідно
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утримуватися від двох крайнощів. Не слід як від�

чужено ставитися до студентів, постійно під�

креслювати відмінність у соціальному статусі,

тримати їх «на дистанції», так і не припускатися

й протилежної помилки — дозволяти псевдод�

ружні стосунки зі студентами, стирати будь�яку

соціально�психологічну межу між собою та ними;

⎯ соціально�перцептивні здібності — це пе�

дагогічна спостережливість, здатність проникати

у внутрішній світ студента. Соціально�перцеп�

тивна проникливість пов’язана з тонким розу�

мінням особистості студента та його тимчасово�

го психічного стану. Здібний викладач за ледве

помітними ознаками, незначними проявами по�

ведінки і діяльності студента помічає найдрібні�

ші зміни в його внутрішньому світі, правильно

інтерпретує, що означають ці зміни;

⎯ сугестивна здатність — це здатність стави�

ти педагогічні вимоги і домагатися їх виконання

шляхом вольового емоційно�інформаційного

впливу на студентів. Сугестивна здатність зале�

жить від розвитку волі викладача, великої впев�

неності у собі, почуття відповідальності за на�

вчання та виховання студентів; педагогічний

такт виявляється у здатності викладача знаходи�

ти найдоцільніші міри впливу на студентів, зва�

жаючи на їхні вікові й індивідуальні психо�

логічні особливості та залежно від конкретної

педагогічної ситуації. Суть педагогічного такту

полягає в умілому поєднанні поваги до студента

та вимогливості до нього, довіри та систематич�

ного педагогічного контролю;

⎯ психологічна компетентність — обов’яз�

кова передумова ефективності професійно�пе�

дагогічної діяльності викладача, високий рівень

якої він може досягнути під час засвоєння пев�

ного обсягу психологічних знань й оволодіння

технологією педагогічного управління, зокрема

вдосконалюючи психолого�педагогічні впливи

навчально�виховного змісту. 

У дослідженні О. В. Полуніної [5, с. 16] вияв�

лені базові складники структури психологічної

компетентності викладача вищого навчального

закладу, показниками яких є вміння викладача

психологічно осмислювати й розв’язувати педа�

гогічні ситуації, його активність в інноваційній

діяльності, емпатійність (емоційна, когнітивна,

дійова), рефлексивність, інтернальність, мотива�

ція досягнення, схильність до професійно�пси�

хологічного саморозвитку. Важливе значення,

до того ж, відіграє висока мотивація педагога до

оволодіння психологічними знаннями. Досяг�

нення вищого рівня психологічної компетент�

ності викладача є передумовою активізації й фа�

силітації ним процесу учіння студента, розвитку

його навчальної рефлексії і формування пози�

тивних мотивів навчання та здатності до про�

фесійної самоосвіти.

Проявом психологічної компетентності ви�

кладача є педагогічна уява, яка виражається у пе�

редбаченні ним наслідків своїх педагогічних

дій, у проектуванні особистісного розвитку сту�

дентів. Вона пов’язана з уявленням про те, що зі

студента буде в майбутньому та за яких умов це

можливо, прогнозуванням розвитку тих чи ін�

ших його якостей.

Викладач високого рівня педагогічної майс�

терності може розподіляти увагу між декількома

об’єктами або видами педагогічної діяльності.

Так, наприклад, під час лекції він уважно стежить

за змістом навчального матеріалу, який викладає

студентам, висловлює власні думки, водночас

тримає в полі зору всю групу, реагує на ознаки її

втомленості, неуважності, нерозуміння і, зреш�

тою, слідкує за власною поведінкою (мовою, по�

ставою, жестами, мімікою). 

Наступний важливий структурний елемент,

самотвірний компонент особистості викладача

вищого технічного навчального закладу — його

«Я�концепція». Практика свідчить, що недо�

оцінка ролі й особливостей «Я�концепції» май�

бутнього викладача вищого технічного навчаль�

ного закладу призводить до суттєвих вад в його

навчально�професійній діяльності, оскільки не

забезпечуються соціально�психологічні умови

актуалізації творчого потенціалу майбутнього

фахівця, стимулювання його професійного ста�

новлення й особистісного зростання.

Загострюючи проблему, можна стверджувати,

що зміцнення та формування позитивної «Я�

концепції» майбутнього викладача вищого

технічного навчального закладу — це завдання

вищої психолого�педагогічної ідеології порівняно

з традиційним формуванням лише професійних

здібностей, методичної та теоретичної підготов�

ки майбутнього фахівця [3, с. 412]. 

Позитивна «Я�концепція» майбутнього пе�

дагога характеризується такими емпіричними

показниками, як висока когнітивна складність

і диференційованість «Образу�Я»; професійно�

рольова ідентифікація («Я — майбутній педа�

гог», «Я — практикант» тощо); наявність власне

особистісних компонентів у структурі уявлень

про себе (любов до студентів, їх прийняття і ро�

зуміння, повага до іншого тощо); внутрішня

цілісність і узгодженість між модульностями

«Я�реальне», «Я�ідеальне», «Я�дзеркальне»;

відносна стійкість, стабільність уявлень про се�

бе як проособистість і майбутнього педагога;

переважання серед них моральних суджень і за�

гальний позитивний їх характер.

Майбутні педагоги з позитивною «Я�концеп�

цією» відрізняються високою (здебільшого адек�

ватною) самооцінкою педагогічних здібностей,

особистісних якостей і наслідків своєї навчаль�

но�професійної діяльності; високим рівнем
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самоповаги й автосимпатії, самокритичністю

(але в міру). 

Здебільшого вони очікують на позитивне

ставлення до себе з боку авторитетних осіб,

емоційно стійкі, з низьким рівнем особистісної

і реактивної тривожності. Їм притаманна висо�

ка активізація вчинку самобачення, наявність

позитивних мотивів навчально�професійного

й особистісного самовдосконалення, здатність до

вольової дії щодо подолання вад власного «Я»;

домінування інтернальних (внутрішніх) тенден�

цій локусу�контролю.

Людина з позитивною «Я�концепцією» відпо�

відально усвідомлює свої потреби та намагається

їх реалізувати, але робить це за власним бажан�

ням, тому відчуває внутрішню свободу. У змісті

«Образу�Я» наявні професійні якості і настано�

ви, що свідчить про професійну спрямованість

особистості студента та є важливою особистіс�

но�психологічною передумовою професійної

адаптації молодого викладача.

Професійно�рольова ідентифікація («Я�май�

бутній викладач», «Я�практикант» тощо) впливає

на поведінковий складник «Я�концепції». «Я�

викладач!» це дає студентові відносно жорсткий

стрижень і орієнтує його на необхідність під�

твердити уявлення про професійно�орієнтоване

власне «Я».

Майбутні викладачі з позитивною «Я�кон�

цепцією» активніші у навчанні, успішно ово�

лодівають навичками самоосвіти, намагаються

сформувати риси особистості, які притаманні

професійній моделі.

Таким чином, позитивна «Я�концепція»

сприяє розкриттю та реалізації внутрішніх мож�

ливостей майбутнього викладача вищого тех�

нічного навчального закладу в напрямку його

успішної професійної, зокрема й педагогічної,

підготовки. Для студентів із негативною «Я�кон�

цепцією» характерним є відсутність вираженого

інтересу до професійного аспекту «Я», пасивність

самопізнання, невмотивованість навчально�про�

фесійного самоствердження і самореалізації;

приреченість власного «Я», безпорадність у роз�

в’язанні суперечностей «Образу�Я»; домінування

екстернальних (зовнішніх) тенденцій локусу�

контролю (пошук винуватця власних негараздів).

Отже, формування «Я�концепції» майбутнього

викладача варто розглядати в контексті загаль�

них психологічних умов у період вивчення ним

дисциплін психолого�педагогічного циклу, а ді�

агностика та врахування її особливостей робить

процес особистісного зростання майбутнього

викладача педагогічно керованим.

Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших досліджень у цьому напрямку. Отже,

формування і розвиток особистості магістра як

викладача вищого технічного навчального закла�

ду під час психолого�педагогічної підготовки до�

цільно здійснювати шляхом розвитку особис�

тісних і комунікативних здібностей, позитивної

«Я�концепції» з метою забезпечення реалізації

нових вимог до професійної діяльності педагога —

діалогічного підходу, постійного самовдоскона�

лення і саморозвитку власної особистості.

Проблема формування особистості викладача

технічного ВНЗ тісно пов’язана з проблемою

формування педагогічної компетентності як про�

фесійної в підготовці магістрів технічного вищого

навчального закладу. Остання є маловивченою

і перспективною для подальших досліджень.
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За оцінками шкільних психологів здійснено
аналіз професійної взаємодії психолога та педаго!
га у загальноосвітніх закладах, відображено чин!
ники, які визначають їх співпрацю.

Ключові слова: психолог, педагог, взаємодія,

чинники, зв’язок.

По оценкам школьных психологов осуществлен
анализ профессионального взаимодействия психо!
лога и педагога в общеобразовательных учрежде!
ниях, отображены факторы, которые определя!
ют их взаимодействие. 

Ключевые слова: психолог, педагог, взаимо�

действие, факторы, связь. 

According to the investigation of school psychologists
the analysis of the professional interaction between the
teacher and the psychologist in the educational institu!
tions is carried out. The factors, that determine this
interaction are discussed. 

Key words: psychologist, teacher, Interaction, in�

teraction, factors.

Реформування системи освіти та непрості

умови сучасної суспільної ситуації актуалізують

роль практичних психологів в оптимізації нав�

чально�виховного процесу, висуваючи перед

ними низку таких завдань:

— дослідження проблем оптимізації всіх сто�

рін навчання та виховання у конкретному закладі

освіти;

— сприяння гуманізації навчально�виховно�

го процесу;

— виявлення умов і факторів ефективної про�

фесіоналізації кожної людини з урахуванням ін�

дивідуальних особливостей та реальних потреб

суспільства;

— психолого�педагогічне забезпечення осві�

тянських завдань;

— сприяння психічному та психологічному

здоров’ю всіх учасників педагогічного процесу.

Виконуючи функцію оптимізації спільної ді�

яльності учасників навчально�виховного процесу

в школі, психолог виступає посередником у сис�

темі взаємостосунків між ними. Він повинен

діагностувати стан цієї системи, виокремлюва�

ти питання, що стосуються умов її функціону�

вання, приймати відповідні рішення, будувати

стратегію і тактику втілення їх у життя.

Важливою умовою успішного вирішення озна�

чених завдань дослідники вважають саме опти�

мальну професійну взаємодію психолога і педа�

гогічного колективу, відмічаючи при цьому

принципову різницю між педагогічним, тобто

методичним, підходом до навчального процесу та

власне психологічним. Л. С. Виготський з цього

приводу писав: «Завданням педологічного

аналізу педагогічного процесу є не поетапне

висвітлення акту навчання, а аналіз тих проце�

сів внутрішнього розвитку, що пробуджуються

й народжуються шкільним навчанням і від яких

залежить ефективність або неефективність про�

цесів шкільного навчання … Завдання педоло�

гічного аналізу полягають у тому, щоб показати

для кожного предмета й для кожного відрізка

навчання, що робиться в голові дитини в про�

цесі навчання» [4].

На думку І. В. Дубровіної, «психологу важливо

залучити до вирішення проблем педагогічний

колектив і батьків», «добитися розуміння вчите�

лем проблем учнів, пробитися крізь стіну установ�

ки по відношенню до даної дитини»; «справж�

нім способом вирішення багатьох проблем

є така організація діяльності і така поведінка пси�

холога, що педагог ніби сам веде психологічну

роботу серед своїх учнів, сам прагне не тільки

знати, але й, певною мірою, розуміти суть пси�

хічних явищ, що протікають в них» [13].

Водночас аналіз джерел наукової літератури

виявив, що є низка факторів, які ускладнюють

взаємодію психолога та педагогічного колекти�

ву на сучасному етапі розвитку освіти. Отже це:

— принципова розбіжність у професійній мен�

тальності педагогів і психологів [7; 8];

— невизначеність нормативної бази діяль�

ності практичних психологів [3; 9; 10];

— стереотипність очікувань педагогів щодо

функцій шкільного психолога [2; 5];

— недостатній професійний рівень самих

психологів [12; 15].

Феномен відчуженості та деформоване уяв�

лення один про одного — найбільш небезпечні

наслідки суперечностей, що характеризують
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традиційну систему професійних стосунків пси�

холога та педагога. Тому вони потребують ґрун�

товного дослідження, узагальнення результатів

та їх використання у створенні нового підґрунтя

професійної взаємодії фахівців.

Метою статті є характеристика особливостей

взаємодії шкільних психологів і педагогів в умо�

вах чинної практики їхніх професійних стосунків

та оцінки цієї взаємодії психологами.

У дослідженні взяли участь 195 практичних

психологів, методистів�психологів, керівників

психологічних служб системи освіти з різних

регіонів України. Опитування проводилося гру�

повим методом, анонімно, зі згоди респондентів.

Основною методикою дослідження було обрано

авторський опитувальник. Статистичний аналіз

зв’язку здійснено з використанням критерію

Спірмена [16].

За своїми завданнями та функціями даний

етап дослідження вважається пошуковим, спря�

мованим на виявлення якісно�специфічних

особливостей організації взаємодії психолога

і педагога. Його результати — це водночас і зав�

дання для наступного, власне експерименталь�

ного етапу.

За характером своєї діяльності психолог і пе�

дагог взаємопов’язані та взаємозалежні, маючи

при цьому посадовий розподіл функцій, що ви�

магає чіткого і повного уявлення один про од�

ного і про себе як учасника спільної діяльності.

Під уявленням про іншого розуміється соціаль�

но�перцептивний образ як результат усвідом�

лення його участі у процесі виконання спільної

діяльності. Уявлення про себе — результат усві�

домлення власної участі у спільній роботі.

Відповідаючи на запитання щодо місії пси�

холога у школі, тільки 15% практичних психо�

логів включають до неї професійну допомогу

педагогам.

У 30% випадків психологи намагаються самос�

тійно виконати роботу, яку необхідно виконувати

разом з педагогами, тобто спостерігається уни�

кання взаємодії. Імовірно, це зумовлено прак�

тикою, зокрема специфічною формою реакції на

труднощі взаємодії (неспівпадання очікувань,

незбіг результатами співпраці, стосунками, що

складаються, тощо).

Серед психологів і педагогів, які працюють

в освітніх закладах, є досвідчені професіонали,

проте багато з них (за нашими спостереженнями)

відчувають труднощі у взаємодії один з одним

і проходять тривалий шлях «спроб і помилок»,

перш ніж стати компетентними партнерами.

Під труднощами у взаємодії психолога і пе�

дагога ми розуміємо суб’єктивний стан напру�

ження, невдоволення, спричинений ситуаціями

взаємодії і залежний від низки зовнішніх та внут�

рішніх факторів. До ситуацій спільної діяльності,

в яких зазвичай виникають труднощі у взаємодії

та спілкуванні з учителями, психологи зарахо�

вують ситуації, які вимагають від педагога зміни

його установок, практичної реалізації рекомен�

дацій психолога, проведення спільних корек�

ційних занять, розподіл обов’язків, обговорення

результатів діагностики щодо конкретного уч�

ня. У цьому контексті також: робота з педагога�

ми�пенсіонерами («не бажають витрачати на це

час»), робота, пов’язана з посередництвом

у конфліктних ситуаціях (вчитель — учень).

Інформативними є відповіді психологів на

запитання «Що, на Вашу думку, ускладнює

співпрацю педагога і психолога?»:

— нерозуміння педагогом діяльності психо�

лога — 15%;

— віковий бар’єр — 11%;

— особистісні якості психолога і педагога —

9%;

— брак часу для співпраці — 8%;

— розбіжність у поглядах на розвиток учня —

7%;

— небажання співпрацювати — 6%;

— несприйняття педагогом психолога — 6%;

— упереджене ставлення до психолога — 5%;

— недовіра до психолога — 5%;

— брак досвіду роботи у психолога — 4%;

— недостатній рівень компетентності психо�

лога — 3%;

— надмірність документації — 3%;

— низький рівень психологічної культури

педагогів — 2%;

— відсутність умов праці у психолога — 2%.

Отже, нами встановлено такі види труднощів

у взаємодії психолога та педагога:

а) викликані специфікою самої діяльності що�

до організації взаємодії;

б) викликані факторами, що впливають на

зміну цілей, змісту, форм і методів навчання та

виховання учнів;

в) зумовлені особливостями стилю управлін�

ня керівників закладів освіти;

г) зумовлені особливостями професійно�осо�

бистісних рис як психолога, так і педагога.

З’ясувалося, що психологи здебільшого не

відчувають труднощів у реалізації змістовного

аспекту взаємодії з педагогом. Аналіз планів ро�

боти психологів свідчить, що більшість з них

мають чітке уявлення про основні напрями на�

вчально�виховного процесу, розуміють сутність

взаємодії з педагогом. Натомість отримані дані

дають змогу передбачити, що багато психологів

відчувають серйозні труднощі в реалізації «опе�

раційних» аспектів взаємодії з педагогом, тобто

їм складно запроваджувати зміст своєї роботи

у практику діяльності педагога.

Аналіз результатів дослідження доповнено

шляхом з’ясування наявності кореляційного
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зв’язку між показниками взаємодії психолога

з педагогічним колективом навчального закладу

і такими характеристиками, як вік, стать, стаж

роботи, освіта, заклад (табл. 1).

Виявлено кореляційний зв’язок між віком та

забезпеченістю психолога кабінетом (r1 = 0,23,

р < 0,05); між віком та управлінською підтрим�

кою діяльності психолога (r2 = 0,23, р < 0,05).

Імовірно, з підвищенням віку, набуттям певного

досвіду зростають можливості психолога пере�

конати адміністрацію освітнього закладу в необ�

хідності управлінської підтримки та створення

умов для виконання основних видів роботи.

Значущий зв’язок (r3 = 0,42, р < 0,05) між ві�

ком і частотою звернень педагогів до психолога

за допомогою і зв’язок між віком та відвідуван�

ням уроків педагогів (r4 = 0,25, р < 0,05) свідчать

про зростання довіри до психолога в міру зрос�

тання віку.

Практичні психологи визнають, що звертання

вчителів по допомогу зростає одночасно із поси�

ленням співпраці (r5 = 0,25, р < 0,05), із зростан�

ням віку самого психолога (його педагогічного чи

психологічного стажу роботи) (r6 = 0,42, р < 0,05),

мотивованістю фахом (r7 = 0,15, р < 0,05), узго�

дженістю планування власної діяльності та робо�

ти школи (r8 = 0,25, р < 0,05), а також наявністю

підтримки адміністрації (r9 = 0,27, р < 0,05). 

Позитивні оцінки наявності співпраці відпо�

відають зростанню частоти відвідування уроків

психологом (r10 = 0,35, р < 0,05), узгодженості

планування психолога та освітньої установи

(r11 = 0,52, р < 0,05) і посиленню підтримки

адміністрації (r12 = 0,28, р < 0,05). 

Підсилення позитивного сприйняття психо�

логом педагога узгоджується із інтернальністю

локусу контролю психолога (r13 = 0,20, р < 0,05),

зростанням його віку (стажу) (r14 = 0,19, р < 0,05),

наявністю відповідних умов праці (r15 = 0,16,

р < 0,05). Можна припустити, що оптимістично

налаштований психолог упевненіший у своїх

діях і готовий брати на себе відповідальність за

конкретну ситуацію.

Г. С. Абрамова зазначає, що психолог, впли�

ваючи на іншу людину, сам є носієм індивідуаль�

ної свідомості [1,42], носієм професійної етики

і тому повинен бути вільним від будь�яких оцін�

них категорій. Позиція психолога припускає ре�

алістичний оптимізм, відкритість до нового

особистісного досвіду, для розвитку. Спонтан�

ність розглядається як професійно важлива риса

психолога, бо лише за допомоги спонтанності,

звичайної експресії можна викликати в людині

відповідну емоційну реакцію. Психологу потрібно

володіти великою внутрішньою дисципліною,

щоб втриматися від негайної поради, дії, осу�

дження, потрібно весь час бути в напруженні,

щоб аналізувати та відтворювати в своєму

уявленні внутрішній світ клієнта. При цьому

Г. С. Абрамова розглядає психолога як особис�

тість із втіленням таких рис, як оптимізм, жит�

тєвий успіх, щастя, з умінням швидко і виваже�

но приймати рішення, відповідати за результати

цих рішень.

Виявлено, що узгодженість планування ро�

боти психолога та освітньої установи, зростання

підтримки адміністрації відповідає зменшенню

кількості виробничих конфліктів. Це можна по�

яснити тим, що під час узгодження й затвер�

дження плану обговорюються дії як самого пси�

холога, так і адміністрації щодо управлінської

підтримки його роботи. Якщо така підтримка

(у формі розпоряджень, наказів, особистої участі

директора) не здійснюється, психологічна ро�

бота реалізовується на рівні особистих домовле�

ностей, прохань, компромісів, що ставить пси�

холога в неадекватне його статусу принижене

становище в педагогічному колективі та спри�

чинює непорозуміння. 

Отже, аналіз можливих факторів впливу на

якість взаємодії практичного психолога і педа�

гога загальноосвітнього навчального закладу

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

406

Таблиця 1 — Показники кореляційного зв’язку чинників психолого;педагогічної взаємодії за Спірменом (n = 195)

Примітка: * — р < 0,05.

Чинники взаємодії
Звертання
до вчителів
по допомогу

На;
явність

співпраці

Відвідуван;
ня уроків
вчителів

Пози;
тивізм

Відсутність
конфліктів

Локус
контро;

лю
Вік

Узгодження
планування

Наявність співпраці 0,25* 1 0,38* 0,11 0,16 0,05 0,17 0,52*

Відвідування уроків вчителів 0,38* 0,35* 1 0,13 0,013 0,10 0,25* 0,29*

Локус контролю 0,16 0,05 0,10 0,20* –0,03 1 0,08 0,12

Вік 0,42* 0,17 0,25* 0,19* 0,09 0,08 1 0,13

Педагогічний стаж 0,37* 0,14 0,21* 0,18* 0,06 0,05 0,84* 0,11

Психологічний стаж 0,46* 0,14 0,18* 0,13 –0,13 0,14 0,71* 0,13

Наявність кабінету 0,18 0,14 0,14 0,16* 0,00 0,17* 0,23* 0,12

Задоволеність професією 0,15* 0,05 0,18* 0,11 0,04 0,00 0,11 0,00

Узгодження планування 0,25* 0,52* 0,29* 0,04 0,20* 0,12 0,13 1

Підтримка адміністрацією 0,27* 0,28* 0,23* 0,10 0,19* 0,12 0,23* 0,34*



показав, що серед 20 ймовірних чинників пов’я�

заними із ефективністю співпраці виявились 9:

відвідування уроків вчителів, локус контролю,

вік (стаж), наявність кабінету практичного пси�

холога, задоволеність професією, узгодження

планування роботи психолога та освітнього зак�

ладу, підтримка адміністрацією, звертання вчи�

телів по допомогу, позитивне сприйняття педа�

гога, відсутність конфліктів.

Отримані результати дають можливість про�

довжити дослідження з метою створення моделі

готовності психолога до взаємодії з педаго�

гічним колективом закладу освіти та розробки

критеріїв такої готовності. 
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У статті досліджується становлення психо!
логічної думки в контексті освітньої!виховної ді!
яльності Кам’янець!Подільського державного ук!
раїнського університету (1918–1921 рр.). 

Ключові слова: психологія, особистість, освіт�

ньо�виховний процес, духовність, Поділля.

В статье исследуется становления психологи!
ческой мысли в контексте образовательно!воспи!
тательной деятельности Каменец!Подольского
государственного украинского университета
(1918–1921 гг.). 

Ключевые слова: психология, личность, об�

разовательно�воспитательный процесс, духов�

ность, Подолье.

The article examines the development of psychologi!
cal thought in the context of education and educational
activities Kamenets!Podilsky Ukrainian State Univer!
sity (1918–1921 period). 

Key words: psychology, personality, education

and training process, spirituality, Podillya.

Утвердження національної самосвідомості,

становлення та розвиток наукових знань базу�

ється на національному, суспільно�історичному

ґрунті, на конкретних історичних прикладах,

подіях, фактах, біографіях людей — творців на�

уки. Саме життєпис особистості, в якому роз�

крито її різноманітні позитивні якості, мотивація

вчинків, суть, мета і досягнення творчої діяль�

ності, мають найбільший вплив на формування

вагомих світоглядів, ознайомлення та внесення

нових надбань у загальнонаукову справу [4, с. 3]. 

На початку ХХ ст., важливою особливістю іс�

торії становлення психологічної науки на Поділ�

лі є те, що було створено умови для розвитку

національної освітньої системи, а саме у 1918 р.

відбулося заснування й організація діяльності Ка�

м’янець�Подільського державного українського

університету. Дослідження історії виникнення

психологічних ідей відомих діячів дає можливість

осмислити, якими шляхами і яких труднощів

зазнавала передова психологічна думка. На По�

діллі до таких представників, в контексті історії

діяльності Кам’янець�Подільського державного

українського університету (1918–1921 рр.), не�

обхідно віднести видатних учених І. І. Огієнка,

С. В. Балея, Л. Т. Білецького, В. В. Зеньковсько�

го та ін. [4, с. 35]. Саме їхній науковий доробок

може слугувати важливим джерелом для пізнання

духовного життя подільського населення і бути

цінним матеріалом для розуміння та розкриття

народних поглядів і думок у становленні та роз�

витку психології на Поділлі. 

Найяскравішою і найбільш діяльною постаттю

у психолого�педагогічній діяльності на Поділлі

був Іван Іванович Огієнко (1882–1972), визнач�

ний український вчений, педагог, релігійний, гро�

мадський та державний діяч, поет, перекладач,

лінгвіст, філософ, етнограф, історик. І. І. Огієнко

належить до тих небагатьох подільських освітніх

діячів, які скеровували свої зусилля на духовний

розвиток особистості. Він пропонував педаго�

гічній громаді Кам’янець�Подільського держав�

ного українського університету розглядати цей

розвиток як процес індивідуально�особистісного

прилучення до християнської спадщини наро�

ду, опанування загальнолюдськими цінностями

і соціокультурним досвідом людства у процесі

духовно�практичної діяльності і самостійного

творчого розвитку [7]. 

І. І. Огієнко залишив величезну наукову спад�

щину. Про це яскраво свідчить бібліографія його

наукових праць, яка сягає понад 1500–2000 най�

менувань. Ці знання використовуються і до сьо�

годення в різних галузях гуманітарної науки:

культурології, філософії, психології та ін. [4; 7]. 

Досліджуючи творчу спадщину І. І. Огієнка,

І. О. Кучинська зазначає: «Ставлячи завдання

самовдосконалення людини І. І. Огієнко, вка�

зує напрями, за якими вона має вирішуватись:

1. Розширення свідомості; 2. Розвиток духовних

почуттів; 3. Ствердження взаємної толерант�

ності і співпраці також є надзвичайно актуаль�

ним завданням» [7, с. 48]. 

Дослідження наукових праць, психологічної,

філологічної, педагогічної, історичної та філо�

софської спадщини І. І. Огієнка на Поділлі дали

змогу визначити соціокультурні витоки й істо�

ричні передумови становлення проблеми роз�

витку духовності особистості в теорії і практиці

психолого�педагогічної думки кінця ХІХ — по�

чатку ХХ століття. Принцип духовності, за

І. І. Огієнком, передбачає глибоке психолого�

дидактичне адаптування змісту освітньо�вихов�

ного процесу до соціокультурного простору, що
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забезпечує інтенсивну внутрішню роботу викла�

дача і студента над самим собою, максимально

реалізує їхні емоційно�психологічні та духовно�

вольові резерви на базі досвіду, культури, віри,

національної мови і традиціях поколінь [7]. 

І. І. Огієнко вважав, що принципово важли�

вим в освітянсько�виховному процесі має бути

спрямованість на те, щоб підготувати особистість

до справді людського життя, зміст якого полягає

у моральному самовдосконаленні. Лише особис�

тість з високим почуттям власної гідності, по�

рядності, здатності до милосердя, взаємоповаги

та взаємодопомоги, з бажанням до всебічного

розвитку, на думку І. І. Огієнка, може стати ком�

петентним спеціалістом у будь�якій галузі знань.

За словами І. І. Огієнка, використання власних

можливостей працювати на користь свого наро�

ду, розвивати свої здібності, актуалізувати

творчі начала приведе особистість до самовдос�

коналення [4; 7].

Виступаючи перед подільською молоддю,

І. І. Огієнко акцентував увагу на тому, що люди�

на відчує себе особистістю, якщо буде бачити

результат своєї роботи в дії. Саме свідоме, творче

ставлення до праці підвищує рівень духовно�

практичної і морально�психологічної підготовки

людини до самостійного життя, формує у моло�

дого покоління усвідомлену потребу в праці.

Праця, констатував вчений, — головне джерело

матеріальної і духовної культури, основа вихо�

вання особистості [7, с. 31–39]. Праця, людське

мовлення і суспільне життя — це головні факто�

ри, що визначили розвиток психіки людини.

До найактуальніших соціальних аспектів су�

спільного життя відносять проблему розвитку та

виховання особистості, яка на думку С. Д. Мак�

сименка, завжди потребує глибокого наукового

обґрунтування психологічної сутності чинників

цього процесу. Розвиток особистості є складним

процесом, в якому рівні розвитку постійно

змінюються, а щоб сприяти своєчасному зарод�

женню та успішному розвитку прогресивного,

нового в дитини на всіх етапах формування її як

особистості, треба знати особливості як фізич�

ного, так і духовного її розвитку [5].

І. І. Огієнко організовував свою діяльність на

духовних принципах виховання, які розглядав як

наукову основу освітньо�виховної роботи, опо�

ру, які дозволяють педагогу не лише розв’язува�

ти конкретні психолого�педагогічні завдання,

а й також допомагає зорієнтуватись у складних

ситуаціях, завжди бачити зв’язок між проміжни�

ми завданнями і кінцевою метою, свідомо узго�

джувати мету і засоби виховання та навчання.

Обґрунтовані І. І. Огієнком духовні принципи

розвитку особистості (принцип духовної спрямо�

ваності виховання, спадкоємності християнсько�

му ідеалу, корисності для суспільства, ідейності,

самовдосконалення особистості) відображають

основні протиріччя та тенденції становлення та

розвитку духовної особистості [7].

І. І. Огієнко стверджував, що чітке визначення

мети і змісту освітньо�виховного процесу має

велике теоретичне і практичне значення. Він

відмічав, що педагог повинен вміти проектува�

ти особистість дитини. Але для цього необхідно

детально уявити, якою вона повинна бути, і які

якості у неї треба насамперед формувати [4; 7].

Узагальнюючи психолого�педагогічні погляди

І. І. Огієнка, слід зазначити, що запропоновані

ним шляхи та засоби розвитку духовних ціннос�

тей особистості є духовними за своєю сутністю,

спрямованими на пробудження внутрішніх пси�

хічних можливостей і здібностей, на врахування

інтересів і потреб людини, її вікових та інди�

відуальних особливостей. І. І. Огієнко відмічав,

що національна школа, крім освітньої функції,

має забезпечувати формування національного

духу дітей, їхньої культури та соціальної свідо�

мості [4; 9]. 

Велику увагу привертає і діяльність вітчизня�

ного психолога кінця ХIХ — середини ХХ ст.

В. В. Зеньковського, інтерес якого зосереджу�

вався на суб’єктно�особистісній проблематиці.

Психолог, педагог, філософ, богослов, церковний

та державний діяч Василь Васильович Зеньковсь�

кий народився в м. Проскурові Подільської гу�

бернії (нині м. Хмельницький) [1]. 

Науковий доробок В. В. Зеньковського дуже

різноманітний. Він розглядав питання з психо�

логії, педагогіки, філософії, історії філософії,

релігії, апологетики, літератури, культури та

ін. В. Летцев стверджує, що центральним і, без

сумніву, таким, що пов’язує його універсальні

наукові інтереси, був інтерес до проблеми особис�

тості. Починаючи з перших праць із психології

та педагогіки і завершуючи пізніми релігійно�

філософськими творами, «особистість» була або

безпосереднім предметом, або ключовим по�

няттям його досліджень [1; 6]. 

Вивчення В. В. Зеньковським предмета пси�

хології зумовило публікацію праці «Принцип ін�

дивідуальності у психології та педагогіці» (1911),

де він запропонував концепцію цілісності осо�

бистості. Розглядаючи особистість у контексті

давньої суперечки між універсалізмом та інди�

відуалізмом, В. В. Зеньковський стверджував,

що гуманістичний універсалізм, гаслом якого бу�

ло виховання загальнолюдського в особистості,

зосередив увагу лише на загальному, що однома�

нітно повторюється в душі. «Проте за загальним

у душі, відмічає В. В. Зеньковський, є ще інди�

відуальне, за ними обома невиразно вимальо�

вується і сама індивідуальність у всій таємниці

свого цілісного буття». «І якщо індивідуальне не

вщерть заповнює нашу особистість, а постає
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в якомусь непростеженому сплетінні із загаль�

ним, універсальним, то все ж індивідуальність

є найважливіша, глибока і найдорожча для нас

таїна природи — у ній (індивідуальності) схо�

дяться і всі загадки, і надії, і задуми наші. Відтак

принцип індивідуальності, — зазначає В. В. Зень�

ковський, має стати корінним принципом педа�

гогіки, і якщо він буде продуманий до кінця, то

стане ясно, що він не усуває, а підпорядковує

собі принцип універсалізму» [1; 9]. 

Становлення В. В. Зеньковського як особис�

тості, державного та громадського діяча, фор�

мування наукових зацікавлень, характеру його

національної свідомості, власної суб’єктно�осо�

бистісної концепції, напрямів освітньої та су�

спільної діяльності визначаються його похо�

дженням, родинним вихованням у дусі традицій

подільської культури та православної віри,

впливом соціокультурних та науково�теоретич�

них концепцій кінця ХІХ — першої половини

ХХ століття. Зі спогадів його студента В. Асмуса

дізнаємось про особливість читань його лекцій�

них курсів з психології та логіки: «Вони полягали

у тому, що В. Зеньковський читав психологію як

філософську науку. Психологічні теорії і поняття,

якими він володів, доводились до їх філософських

принципів, основ і джерел. Він широко, щедро

й майстерно користувався філософським матеріа�

лом, висвітлював філософські переконання вчен�

ня психології, які без такого залучення філо�

софії могли б здаватися вузькоспеціальними

психологічними. В результаті весь виклад ставав

надзвичайно жвавим і цікавим, а психологія ста�

вала наукою, всі знання якої наповнювалися фі�

лософським змістом. При такому методі викла�

ду Зеньковський постійно повинен був вводити

у тканину своєї психології не тільки історич�

ний, але й сучасний, навіть «сьогоднішній» ма�

теріал філософських і спеціальних психологіч�

них вчень» [1, с. 91].

В. В. Зеньковський займався науковими до�

слідженнями в галузі дитячої і юнацької психо�

логії, а також педагогіки. «Соціальне виховання,

його задачі й шляхи» (1918) була однією з перших

праць, в якій розглядаються проблеми духовно�

го виховання. В. В. Зеньковський сформулював

завдання соціального виховання, розкрив со�

ціальні сили і рушії в душі дитини і тим самим

показав можливості, шляхи й засоби соціального

виховання. Принцип особистої орієнтації вихов�

ного процесу стає одним із провідних у практич�

ній діяльності педагога. Особистісна орієнтація

виховного процесу вимагала визнання і поваги

до дитячої індивідуальності. Тому педагог, на дум�

ку В. В. Зеньковського, має будувати виховний

процес, враховуючи і спостерігаючи в буденності

людини її духовні завдання, можливості творчо�

го розвитку особистості і розкриття даних її та�

лантів [1]. Видання педагогічних праць поста�

вило вченого у шерегу відомих соціальних педа�

гогів початку ХХ ст.

Наукові зацікавлення дитячою психологією

В. В. Зеньковського сприяли становленню та

розвитку психологічних і педагогічних знань,

що належать до важливих складових загального

контексту історії психології в Україні та, зокре�

ма, на Поділлі. 

Центральне місце у системі наук про дитину

В. Зеньковський відводив психології дитинства,

яка, на його думку, має вивчати душевне життя

дитини, з’ясовувати психічну своєрідність ди�

тинства. Він вважав, що висновки та принципи

психології дитинства повинні справляти ке�

рівний вплив на інші науки про дитину, і якщо

ці умови не здійснюються, то це пояснюється,

за автором, з одного боку, слабким розвитком

загальної антропології (загального вчення про

людину), з іншого боку — повільним розвитком

самої психології дитинства. За В. Зеньковським:

«Принципово ключ до дитинства, до теоретичних

і практичних проблем його полягає в психічній

своєрідності дитинства. Чим далі посуваємось

ми в розумінні душевного життя дитини, чим

ясніше виступають перед нами її особливості,

тим краще зображується центральне положення

психології дитинства в системі наук про дити�

ну» [6, с. 17].

Велике значення В. В. Зеньковський приділяє

освіті, яка мала стати доступною й обов’язко�

вою. На думку автора, освіта повинна сприяти

не тільки розквіту особистості, але й зробити її

здатною до соціального життя. В. В. Зеньковсь�

кий розуміє соціальне виховання як таке, що веде

до суспільства соціального партнерства: «Соціаль�

не виховання має мати соціальний ідеал, в якому

не тільки закладено творчу, перетворюючу силу,

але й виразно проступає мета, до якої прагне

людство. Лише у світлі соціального ідеалу може

бути правильно організовано і поставлено со�

ціальне виховання, може бути осмислено те

прагнення людини до соціального спілкування,

яке притаманне їй із самого початку її існуван�

ня» [6, с. 301]. В. В. Зеньковський відзначав, що

людина ніколи не може бути поза соціальних

зв’язків, поза соціального середовища, але й пе�

дагогічний вплив не може бути вдалим, якщо

буде трактувати дитину як закриту індивідуаль�

ність [6, с. 304].

Однією з найважливіших проблем соціально�

го виховання і шкільного навчання В. В. Зень�

ковський вважав проблему співвідношення по�

чуття і розуму, емоційного й інтелектуального

в особистості дитини. Душа, за В. В. Зеньковсь�

ким, має ієрархічну, а не гармонійну будову. І в цій

ієрархії інтелект не посідає першого місця,

оскільки здоров’я душі залежить від інтелекту.
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Але інтелект черпає енергію з емоційної сфери,

в ній знаходить стимул і творчість. Автор обсто�

ював і наголошував на «центральності в людині

її морального, духовного життя». З цього слідує,

що «всі педагогічні зусилля, які взагалі здійсню�

вані, мають бути направлені на те, щоб юна осо�

ба змогла «знайти себе» і творчо перетворити

свій склад як взаємодію спадковості, соціальних

і духовних впливів» [1]. Його державно�громад�

ська та релігійна діяльність надала можливість для

створення богословського факультету у Кам’я�

нець�Подільському державному українському

університеті, що зумовило тенденцію зміцнен�

ня релігійної свідомості у суспільній думці на�

роду. 

Для розвитку свідомості людина повинна

жити серед людей, постійно спілкуватися з ни�

ми, займатися різними видами діяльності. Це

означає, що свідомість може розвиватися лише

в суспільстві. Суспільна свідомість є сукупністю

ідеальних форм (понять, суджень, поглядів, по�

чуттів, ідей, уявлень, теорій), які охоплюють і від�

творюють суспільне буття, вони випрацьовані

людством у процесі освоєння природи і соціаль�

ної історії. Суспільна свідомість, таким чином, не

тільки відображає суспільне буття, а й творить

його, здійснюючи випереджальну, прогностич�

ну функцію щодо суспільного буття. Виперед�

жальна роль суспільної свідомості саме і прояв�

ляється в її соціальній активності [5].

Вагомим внеском у розвиток психологічних

знань на Поділлі відіграла активна педагогічна

діяльність С. В. Балея в Кам’янець�Подільському

державному українському університеті. Видат�

ний український і польський психолог, психо�

аналітик, доктор філософії та медицини, педагог

своїми численними статтями і фундаменталь�

ними працями сформував основу психології

виховання, персонології, розвив вчення психо�

аналізу, не обмежуючись ідеями З. Фройда,

а розглядаючи його ширше, схиляючись до гли�

бинної психології А. Адлера і К. Г. Юнга, чим

створив ґрунтовну для свого часу наукову теорію

особистості в Україні і Польщі, яка не втратила

своєї цінності і в сьогоденні [3]. 

У логічно пов’язаному різноманітті науково�

го доробку С. В. Балея ми маємо можливість,

виявити такі сфери його діяльності, як загальна

психологія; емпірична, експериментальна пси�

хологія; дитяча психологія; психологія особис�

тості; психологія творчості; психологія розвитку

людини; педагогічна психологія виховання;

соціальна психологія. На думку професора

М. М. Верникова, такий підхід можна назвати

цілісносинтетичним методом сцієнтистського

характеру, який вимагає широкої обізнаності

у предметі своїх досліджень, ерудиції, що було

й притаманно С. В. Балею [4; 7].

Наукову спадщину С. В. Балея становить ве�

лика кількість праць з медицини, психології,

логіки, педагогіки, філософії, психоаналізу, які

написані українською, польською та німецькою

мовами. Характеризуючи праці С. В. Балея,

М. Верников відмічає: «Науковий доробок ака�

деміка, вимірюється не кількістю праць, а їх фун�

даментальністю. У нього їх десь більше 50. Але

ці статті і великі за обсягом, фундаментальні за

змістом монографії, які синтезують експеримен�

тальний і теоретичний досвід, а також на основі

власних ідей, закладають підвалини цілої галузі

знань». Серед них: «Замітка про вплив гіпнози

на сон» (1924); «Трійця в творчості Шевченка»

(1925); «Горячка і свідомість» (1926); «Психоло�

гія підліткового віку» (1931, 1932, 1935); «Нарис

психології виховання» (1938, 1947, 1951, 1958);

«Характерологія і типологія дітей і молоді» (1946);

«Психологічна проблематика підліткового віку»

(1950) та багато інших [2; 3].

Власне визначення предмета психології

С. В. Балей подає у посібнику «Нарис психології»

в 1922 р. [2]. Це був перший посібник з психології,

який виданий українською мовою. С. В. Балей

зазначає: «Психологія займається суб’єктивни�

ми явищами, іншими словами, світом так, як

він уявляється людині залежно від становища,

яке вона в ньому займає. Психологія — це наука

про свідомість, бо наша свідомість проявляється

саме у тому, що ми спостерігаємо, думаємо, ба�

жаємо, любимо, ненавидимо і т. п. Психологія —

це наука про душу, якщо слово «душа» вживати

як назву «на загал психічних явищ, що їх якась

одиниця переживає» [2, с. 53]. Психічні явища,

відмічає С. В. Балей, — це внутрішні, суб’єктивні

переживання людини, недоступні для зовніш�

нього спостереження.

І. В. Данилюк прослідковує, що характерним

для поглядів С. В. Балея є описова, емпірична

психологія, яка не ставить перед собою завдан�

ня досліджувати докорінні причини психічних

явищ, задовольняючись їх поверховим описом,

разом з експериментальним методом, який обме�

жується інтроспекціонізмом, таким чином, жод�

ною мірою не виходить за межі психофізичного

паралелізму [3, с. 32].

С. В. Балей багато часу приділяв вивченню

психології дитини. Психічний розвиток дитини

С. В. Балей розглядав як постійний процес

пізнання навколишнього світу з властивим йо�

му способом для кожного вікового періоду.

С. Балей наголошував у педагогічній психології

на необхідності психологічної опіки над учнем:

«Було б неправильно думати що всі передумови,

з яких походить концепція психології опіки, ма�

ють винятково психологічний характер». «Вік

дитини» приносив із собою певні культурні гас�

ла, певну загальну зміну перспектив у поглядах
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на дитину як члена людського суспільства. Дити�

на, на думку С. Балея, була ніби піднесена у своїй

вартості [3, с. 32–34]. При вихованні дитини,

підкреслював С. Балей, педагоги повинні «вра�

ховувати її фізичні і духовні потреби, її зацікав�

лення і здібності, і то не в середньостатистичній

формі, а в її індивідуальному прояві, що харак�

теризує особистість як єдину в своєму роді» [3].

Емоційно�вольова сторона, на думку С. Балея,

також відіграє важливу роль, як й інтелектуаль�

на. При цьому до уваги повинні братися не лише

актуальні прояви психіки, а й також приховані

потенційні можливості. Необхідно зауважити,

що С. Балей зробив вагомий вклад у вивчення

проблем дитячої та педагогічної психології, звер�

нувши увагу на виявлення сприятливих психо�

логічних факторів, які впливають на процес

навчання, стосунки між педагогами й учнями та

їхні індивідуально�психологічні відмінності. Та�

ким чином, вивчення наукової спадщини

С. В. Балея є безцінним внеском у становлення

згаданих галузей науки, які дають можливість

встановити умови зародження та рівень розвитку

психологічної думки на Поділлі на початку ХХ ст. 

До подільських науковців, які активно спри�

яли розвитку психологічної думки на ниві Ка�

м’янець�Подільського державного українського

університету у 1918–1920 pp., слід віднести

і Л. Т. Білецького [162, с. 170]. 

Починаючи з 1919 р. Л. Т. Білецький прочи�

тав у Кам’янець�Подільському державному ук�

раїнському університеті курс лекцій з педаго�

гіки та психології, що було дуже важливим для

розвитку історії психології й педагогічної пси�

хології. Конспект лекцій, який зберігається

у Державному архіві Хмельницької області, дає

нам можливість простежити стан і розвиток пси�

холого�педагогічних поглядів, що були актуаль�

ні на початок ХХ століття на Поділлі [4].

Л. Т. Білецький у своїх лекціях з психології по�

давав накопичені наукові досягнення, які існува�

ли на той час. Зокрема, він звертався до фактів

психології в межах філософських вчень. Л. Т. Бі�

лецький стверджував, що педагогіка базується

на природничо�науковій базі психології. Але вона

відриває людину від справжнього життя. Звідси

була спроба створити психологію, яка досліджу�

вала б психологічну життєдіяльність людини за�

галом. Це вивчала філософія. Психологія дослі�

джувала людську особистість і наскільки якісно

вона проявляється. Сама ж психологія дитинства,

фіксує Л. Т. Білецький, виникла в науці у ХVІІІ ст.

[8, арк. 9].

Педагогічний матеріал Л. Т. Білецький пода�

вав на прикладі західно�європейських країн.

Він вважав, що англійська школа є кращою

в методичному плані, німецька — в кількісному.

Висвітлюючи напрямки, які помічалися на той

час, він віддавав перевагу гербартіанському, як

одному з найістотніших і найдосконаліших шкіл.

Школа Гербарт, або так званий гербартіанський

напрямок у науковій педагогіці, Л. Т. Білецький

характеризував як такий, що існує до цього часу

і, звертаючись до нього, зосереджував увагу на

психолого�педагогічні ідеї Гербарта про чотири�

ступінчасту структуру уроку, виховне навчання,

систему розвивальних вправ. 

Головний психолого�педагогічний елемент

шкільної діяльності на початку ХХ ст. був спря�

мований на легкість й цікавість матеріалу для

запам’ятовування (лабораторний метод) та спри�

яння розвитку творчого потенціалу, для якого

потрібно застосовувати педагогічний талант (ге�

нетичний метод). За Л. Т. Білецьким: 1) вимога

не обтяжувати пам’ять сирим матеріалом, оскіль�

ки це заважає дитині аналізувати та практично

використовувати засвоєний матеріал. Дитина

лише формально запам’ятовує інформацію, яку

може потім відтворити, а не практично оперувати

поняттями та термінами; 2) «відчуження школи,

то життю на благо». Шкільні знання і уміння

мають бути розмежовані; 3) вимога — назад до

природи, осягати природу, спостерігати, навча�

ти дитину та розвивати те, що властиве її при�

роді. Потрібно наблизити дитину ближче до

мистецтва: дозволити їй займатися художньою

роботою. Потрібно більше змушувати також до

трудової діяльності, що допоможе забезпечити

розвиток цілісної особистості. Адже мистецтво

розвиває естетичні почуття та вміння цінувати

красу, а трудова школа — спрямовує особистість

у світ праці та здобування різних практичних

і теоретичних навичок [8, арк. 3].

Отже, провідні шляхи та засоби оптимізації

впливу суспільства на освітньо�духовний розви�

ток особистості подільські науковці впроваджу�

ють через власний психолого�педагогічний

досвід, рідномовне навчання та виховання, са�

моаналіз, самоспостереження, самовдоскона�

лення, самовиховання, самоосвіту, залучення до

мистецтва, художньої літератури, науково�педа�

гогічної і методичної літератури, філософських

джерел, релігію, особистісно�духовне спілкуван�

ня, дослідницьку і культурно�просвітницьку ді�

яльність на теренах Кам’янець�Подільського

державного українського університету на по�

чатку ХХ століття.
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У статті розглядається соціальна робота
з людьми похилого віку. Досліджено старіння су!
спільства як наслідок демографічної кризи. Розкри!
то соціальні, психологічні та фізіологічні характе!
ристики цієї категорії людей. Висвітлено головні
проблеми які супроводять життя людей похилого
віку. Охарактеризовано принципи, форми та ме!
тоди соціальної роботи, що спрямовані на цю ка!
тегорію українського суспільства.

Ключові слова: люди похилого віку, старість,

соціальна робота, принципи соціальної роботи,

соціальна політика. 

В статье рассматривается социальная работа
с людьми пожилого возраста. Исследовано старе!
ние общества як последствия демографического
кризиса. Раскрыты социальные, психологические
и физиологические характеристики этой катего!
рии людей. Очерчены главные проблемы, сопровож!
дающие жизнь людей пожилого возраста. Охарак!
теризовано принципы, формы и методы социальной
работы, которые направлены на эту категорию
украинского общества 

Ключевые слова: люди пожилого возраста, ста�

рость, социальная работа, принципы социальной

работы, социальная политика.

The article discusses social work with older people.
Investigated the effects of an aging society yak demo!
graphic crisis. Revealed the social, psychological and
physiological characteristics of this category of people.
Showing the main problems that accompany the life of
older people. Characterized by the principles, forms
and methods of social work aimed at this category of
Ukrainian society.

Key words: Elderly, aging, social work, the prin�

ciples of social work, social policy. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими та практични;
ми завданнями. Головною особливістю та харак�

терною ознакою ХХІ століття є демографічна

ситуація, яка докорінно змінила вікову структу�

ра населення більшості країн світу, зокрема Ук�

раїни, що характеризується малою чисельністю

дітей, молоді та високою чисельністю людей

похилого віку. 

Проблеми соціальної роботи з людьми похило�

го віку нині перебувають у центрі уваги багатьох

соціальних інститутів і дослідницьких програм,

спрямованих на наукове обґрунтування та роз�

роблення стратегій забезпечення достатнього

рівня життя даної вікової групи.

Аналіз останніх досліджень, в яких започаткова;
не розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор. Специфікою соціальної роботи з людьми

похилого віку займається велика когорта на�

уковців, серед яких можна назвати: Е. І. Холос�

тову, В. М. Шахрая, Л. Т. Тюптю, І. Д. Звєрєву,

А. І. Капську, І. Г. Зайнишева та ін.

Е. І. Холостова в своїх дослідженнях розгля�

дає життєдіяльність людей похилого віку впро�

довж усього життя, описує похилий вік як

соціальну проблему, аналізує ставлення до даної

вікової групи в суспільстві, сім’ї та близького

оточення. Висвітлює основні проблеми, з яки�

ми зіштовхуються особи даного вікового про�

шарку [9].

В. М. Шахрай стверджує, що люди похилого

віку є соціальною спільністю, яка має притаманні

для неї особливості, переконання та досвід, і бере

участь у житті суспільства. Розглядає теорії ста�
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рості та принципи соціальної роботи з людьми

похилого віку [10].

Л. Т. Тюптя аналізує сприйняття людей похи�

лого віку суспільством та стереотипи, які скла�

лись відносно них. Розглядає підготовку люди�

ни до настання похилого віку та прийняття нею

статусу людини похилого віку [7].

І. Д. Звєрєва досліджує рівні, на яких здійс�

нюється соціальна робота з людьми похилого віку

та принципи цієї діяльності. Науковець ствер�

джує, що головним у роботі з даною віковою

групою є залучення їх до «соціальної самодіяль�

ності» і розроблення відповідних програм [3].

А. І. Капська розглядає напрями та завдання

соціальної роботи з людьми похилого віку, а та�

кож проблеми самотності в цей період. Аналізує

соціальний захист людей похилого віку та на�

прями його здійснення [5].

І. Г. Зайнишев розглядає проблему старіння

як соціальний феномен ХХ ст., висвітлює скла�

дові елементи соціальної політики відносно лю�

дей похилого віку, описує діяльність і призна�

чення закладів соціального обслуговування

людей похилого віку [6]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття.
В сучасних умовах життя люди похилого віку

зіштовхуються з багатьма проблемами, а саме:

матеріальними, економічними, побутовими та

психологічними, які ставлять їхнє життя на рі�

вень виживання. Дані проблеми виникають тому,

що більшість людей похилого віку залишаються

самотніми, відчувають труднощі через відсутність

підтримки від близьких людей, стають хворобли�

вими, немічними. Соціальна політика в країні

є недосконалою і не в змозі задовольнити всі по�

треби людей похилого віку. Проблеми осіб даної

вікової категорії населення є актуальними і по�

требують невідкладного вирішення з боку дер�

жави, суспільства та оточуючих людину похило�

го віку осіб.

Демографічні дані говорять про те, що відбу�

вається тенденція зростання кількості людей по�

хилого віку, і в суспільстві спостерігається диск�

римінація людей за віком, тобто неприйняття

молодим і сильним поколінням старих і слабких.

Тому з року в рік соціальна робота з людьми по�

хилого віку набуває дедалі більшої актуальності,

стає значущою і невід’ємною частиною соціаль�

ної політики. Люди похилого віку потребують

підтримки, захисту, допомоги та піклування для

того, щоб повноцінно функціонувати в суспільст�

ві, не бути ізольованими від суспільства і не ста�

ти тягарем для оточуючих. Саме тому необхідно

працювати і вдосконалювати діяльність у сфері

соціальної роботи з людьми похилого віку, роз�

робляти нові принципи, форми та методи роботи

з цією категорією українського суспільства [10]. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан;
ня). Головною метою статті є розкрити специфіку

соціальної роботи з людьми похилого віку;

дослідити сучасні тенденції застосування прин�

ципів, форм і методів соціальної роботи з людь�

ми похилого віку. 

Викладення основного матеріалу з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Розглядаючи сучасні проблеми людей похилого

віку доводиться, на жаль, констатувати, що рі�

вень соціальної роботи і та система соціальних

служб, що діють сьогодні в Україні, неспро�

можні вирішити шквал негараздів, що супро�

водять життя цієї категорії українського су�

спільства.

Зі збільшенням тривалості життя зростає і пе�

ріод безпомічного існування людей похилого віку

з різними хронічними і психічними захворюван�

нями. Люди похилого віку з порушенням пов�

сякденних функцій становлять приблизно 60%

усіх тих, хто звертається за допомогою у медичні

та соціальні служби. 

Для вирішення першочергових завдань обслу�

говування людей похилого віку необхідна наяв�

ність кваліфікованих кадрів соціальних праців�

ників на всіх рівнях. 

Однією з ключових проблем життєдіяльності

людей похилого віку є самотність, де спостеріга�

ються зменшення зв’язків, пов’язаних із виходом

на пенсію, відокремленням дітей, а надалі, з ос�

таточним уходом із життя друзів і рідних, по�

стійне відчуття покинутості, марності і непотріб�

ності свого існування.

У багатьох країнах частка осіб, які досягли

пенсійного віку, вже наблизилася до максималь�

ної величини. На п’ятдесятій сесії Генеральної

Асамблеї ООН у березні 1995 р. для підготовки

і проведення Міжнародного року літніх людей

(1999) були виведені додаткові принципи со�

ціальної роботи щодо цієї категорії людей що

об’єднані у такі п’ять груп:

1. Принцип групи «незалежність» має на ува�

зі, що люди похилого віку повинні мати доступ

до основних благ і обслуговування, можливість

працювати чи займатися іншими видами діяль�

ності, що приносить прибуток, брати участь у ви�

значенні термінів припинення трудової діяль�

ності, зберігати можливість участі у програмах

освіти і професійної підготовки, жити в безпеч�

них умовах з урахуванням особистісних запитів,

мати можливість проживати в домашніх умовах

доти, поки це можливо.

2. Принципи групи «участь» відображають

питання залучення людей похилого віку до жит�

тя суспільства й активної участі в розробленні

і здійсненні політики, яка стосується їхнього до�

бробуту, можливостей створювати рухи чи асо�

ціації людей похилого віку.
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3. Принципи групи «відхід» є основою при

вирішенні проблеми забезпечення людини по�

хилого віку доглядом і захистом з боку родини,

громади, доступу до медичного обслуговування

з метою підтримки чи відновлення оптимально�

го стану та запобігання захворюванню, доступу

до соціальних і правових послуг, користування

послугами піклувальних установ і обов’язкового

дотримання в соціальних установах прав людини

та основних свобод, включаючи повагу гідності,

переконань, а також права приймати рішення

щодо догляду та якості життя.

4. Принципи групи «реалізація внутрішнього

потенціалу». На ньому базується ідея, яка ствер�

джує, що люди похилого віку повинні мати

можливість для всебічної реалізації свого по�

тенціалу, щоб їм завжди був відкритий доступ до

суспільних цінностей у галузі освіти, культури,

духовного життя і відпочинку.

5. Принципи групи «гідність» несуть ідею не�

допущення експлуатації, фізичного, психічного

насильства стосовно людей похилого віку, забез�

печення їм прав на справедливе до них ставлен�

ня незалежно від віку, статі, расової чи етнічної

приналежності, індивідуальності чи іншого ста�

тусу, а також незалежно від їхнього трудового

внеску [6].

Перераховані принципи орієнтовані на те, щоб

допомогти особам старшого покоління вести

повноправне і повноцінне життя, забезпечити

їм умови, необхідні для підтримання чи досяг�

нення гідного життя. Тому базуючись на зазна�

чених принципах і вікових особливостях люди�

ни, можна виділити три групи завдань кожного

віку: природно�культурні, соціально�культурні,

соціально�психологічні, які покладені в основу

практичної діяльності соціальної роботи.

Однією з особливостей ситуації, що склалась

у нашій країні, є те, що «входження в старість»

відбувається на фоні зниження рівня життя знач�

ної кількості людей. Люди похилого віку перші

потрапляють в групу високого ризику, стають

надто залежними від медичних, економічних

послуг і особливо потребують соціально�психо�

логічної допомоги.

Соціальна робота з людьми похилого віку ба�

гатопланова і багатоаспектна. Вона торкається

таких сфер життєдіяльності, як здоров’я, фінан�

си, організація дозвілля, подолання криз, фор�

мування «Я�концепції», і тут вирішального зна�

чення для соціальних працівників набувають

знання про психологічні особливості людей да�

ного віку, їхні потреби та можливості [11].

Серед підходів, що пропонуються в галузі со�

ціальної роботи з людьми похилого віку, виокрем�

люються концепція «селективної оптимізації

життєдіяльності людей похилого віку з компенса�

цією соціальних амортизаторів». Вона базується

на розрізненні нормального, патологічного і оп�

тимального процесу старіння. За організації

соціальної роботи на основі названої концепції

з людьми похилого віку практична діяльність

складається з трьох основних елементів. По�пер�

ше, селекції, що розуміється як пошук основних

чи стратегічно важливих елементів життєдіяль�

ності людини похилого віку, які були втрачені

з віком. Йдеться про те, щоб індивідуальні пот�

реби були приведені у відповідність із реальною

дійсністю, що дало б  змогу індивіду отримувати

відчуття вдоволення від свого повсякденного

життя та контролювати його. По�друге, виходя�

чи з оптимізації, яка полягає в тому, що людина

похилого віку, завдяки сприянню кваліфікова�

ного спеціаліста з соціальної роботи, знаходить

для себе нові резервні можливості, оптимізує своє

життя як в кількісному, так і в якісному відно�

шеннях. По�третє, виходячи із компенсації, яка

полягає у створенні додаткових джерел, що

компенсують вікову обмеженість в адаптивному

процесі, у використанні нових сучасних технік

і технологій, які поліпшують пам’ять, компен�

сують втрату слуху [6].

Робота з людьми похилого віку здійснюється

на двох рівнях — це: 1) макрорівень (формуван�

ня соціальної політики з урахуванням інтересів

людей похилого віку, створення пенсійних та ін�

ших фондів підтримки, формування комплексної

системи соціального страхування, медичного,

психологічного та консультаційного обслугову�

вання); 2) мікрорівень (вивчення умов життя

людей похилого віку, рівня та якості надання їм

соціальної допомоги).

Люди похилого віку мають право на повноцін�

не життя. І це стає можливим лише в тому ви�

падку, якщо вони самі беруть активну участь

у вирішенні питань, що їх безпосередньо стосу�

ються. Важливу роль у вирішенні подібного роду

завдань у нинішній час відіграють групи взаємо�

допомоги [6].

Групи взаємодопомоги — це невеликі, прив’я�

зані до певного місця проживання групи, члени

яких, маючи загальні проблеми, допомагають

один одному. Такі групи, як свідчить практика,

складаються з 5–7 осіб, які живуть поблизу і ма�

ють періодичні контакти. 

Соціальна робота з людьми похилого віку до�

пускає також використання трьох фундамен�

тальних принципів: 1) вивчення індивіда в його

соціальному середовищі; 2) розуміння психо�

соціального становлення та розвитку особис�

тості як довічного процесу; 3) врахування

соціокультурних чинників у формуванні та роз�

витку особистості [1]. 

Головне в роботі з людьми похилого віку —

це залучення їх до «соціальної самодіяльності»,

яка багато в чому може розв’язати їхні пробле�
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ми. Така «самодіяльність» здійснюється на базі

розроблення відповідних програм.

Основні цілі таких програм:

— надання людям похилого віку можливості

принести користь своїм громадянам, немічним,

хворим людям, інвалідам, самотнім, які потре�

бують допомоги, і, надаючи допомогу іншим,

заслужити повагу, відчути задоволення від

усвідомлення своєї корисності та можливості

зробити життя іншого кращим;

— організація додаткових служб із людей по�

хилого віку, які добровільно надають допомогу

своїм ровесникам;

— використання досвіду і знань людей похило�

го віку для надання допомоги соціальним орга�

нам, дитячим садам, школам, адміністративним

структурам шляхом консультацій; реалізація

програми «Бабусі і дідусі, які приходять», у межах

якої люди похилого віку допомагають дітям із

маргінальних сімей долати труднощі у навчанні;

— сприяння поліпшенню зв’язків між поко�

ліннями, зближенню людей похилого віку і моло�

ді, переданню життєвого досвіду, знань, навичок

молодим, збереженню зв’язків людей похилого

віку з установами, в яких вони працювали [5].

Соціальна робота з людьми похилого віку

завжди вважалась і вважається однією з найваж�

чих у психологічному плані. Тому соціальні пра�

цівники повинні мати універсальну підготовку

щодо всіх аспектів життя людей похилого та ста�

речого віку, усвідомлювати величезну кількість

психологічних, психопатологічних, соматич�

них, морально�етичних проблем, які виникають

у людей цього вікового періоду. Слід розуміти,

що населення старших вікових періодів — це

група, яка характеризується широким спектром

внутрішніх відмінностей. Важливо не змішува�

ти всі групи людей третього віку, а розглядати

кожну групу із розривом не більше, ніж 5–10 ро�

ків. Для прогнозування потреб у соціальному

обслуговуванні та соціальній роботі необхідним

є визначення динаміки зростання чисельності

людей віком від 75 років і старше, а не загально�

го збільшення числа людей віком від 55 років. За

даними наукових досліджень, 80% осіб, старших

75 років, — найбільш безпомічні люди, і вони

потребують повної сторонньої допомоги та обслу�

говування [11]. 

Соціальна робота, як вид професійної діяль�

ності, включає в себе соціальну роботу з людьми

похилого віку. Оскільки наразі спостерігається

зростання числа людей похилого віку в суспільст�

ві, соціальна робота з цією категорією є необ�

хідною для їх повноцінного функціонування та

запобігання розвитку економічних, побутових,

психологічних та духовних проблем. Тому не�

обхідно, щоб соціальна робота в даному напря�

мі розвивалась, вдосконалювалась та набувала

більших обсягів, які охоплювали б усі сфери

життєдіяльності людини похилого віку, а це да�

ло б змогу підвищити активність даної вікової

групи, зменшити їхню ізоляцію від суспільства

та деградацію як суспільно корисних громадян,

які можуть розвиватися. Саме тому соціальна

робота має бути спрямована на підтримку, су�

провід, захист, допомогу та піклування про лю�

дей похилого віку.

Висвітлюючи систему життєдіяльності лю�

дей похилого віку, слід зазначити, що стиль

життя та сфери діяльності люди похилого оби�

рають такий, який для них є найбільш прийнят�

ним і вони є його творцем. Саме від вибору за�

лежить, як вони проводитимуть свій вільний час,

що їм цікаво і чим займатися. Адже перед люди�

ною похилого віку в цей період життя постає

вибір: жити спогадами про минуле чи жити сучас�

ним і майбутнім та брати активну участь у взає�

модії з оточуючими та навколишнім світом. Са�

ме об’єктивний вибір допомагає їм позбутися

відчуття самотності та непотрібності і віднайти

сенс життя. 

Точне і повне знання особливостей впливу

соціально�психологічних і біологічних факторів

на процес старіння особистості дасть змогу на�

правлено змінити умови, спосіб життя людей

похилого віку таким чином, аби сприяти опти�

мальному функціонуванню їх особистості і фор�

мами та методами соціальної роботи здійснюва�

ти стримуючий вплив на процес їх старіння.

Висновки з даного дослідження і перспективи по;
дальшої розвідок у даному напрямі. Проаналізу�

вавши старість як соціальну та наукову пробле�

му можна говорити про те, що люди похилого віку

зіштовхуються з багатьма проблемами, що лежать

в площині економічного, побутового, психоло�

гічного, медичного, соціального обслуговуван�

ня. Також для людей похилого віку характерною

є проблема соціальної ізоляції, страждання від

самотності, нерозуміння оточуючих через їхні

звички та небажання їх змінювати.

Визначаючи види соціальної роботи з людь�

ми похилого віку, стає зрозумілим, що соціаль�

на робота з даною віковою групою здійснюється

не завжди ефективно і на достатньому рівні через

відсутність обґрунтованих стратегій обслугову�

вання та обмеження соціально�економічних

можливостей держави забезпечити достатніми

ресурсами цей напрям діяльності. Зауваживши

викладене, можна зробити висновок, що дані

проблеми потребують подальшого наукового

дослідження і розроблення нових стратегій та

форм обслуговування людей похилого віку. 
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У статті на підставі теоретичного аналізу
пропонується визначення сутності поняття «ду!
ховно!моральні цінності». Проаналізовано провідні
теоретичні підходи до формування духовно!мораль!
них цінностей у студентів з обмеженими фізични!
ми можливостями, систематизовано завдання,
критерії та рівні їх сформованості; визначено
психолого!педагогічні умови ефективного форму!
вання духовно!моральних цінностей у студентів
з особливими потребами в контексті проблеми
соціально!психологічної адаптації.

Ключові слова: духовно�моральні цінності,

виховання духовно�моральних цінностей, сту�

денти з обмеженими фізичними можливостями.

В статье на основании теоретического анали!
за предлагается определение сущности понятия
«духовно!нравственные ценности». Проанализиро!
ваны ведущие теоретические подходы к формирова!
нию духовно!нравственных ценностей у студентов
с ограниченными физическими возможностями,
систематизированы задачи, критерии и уровни их
сформированности, определены психолого!педаго!
гические условия эффективного формирования ду!
ховно!нравственных ценностей у студентов
с особыми потребностями в контексте проблемы
социально!психологической адаптации. 

Ключевые слова: духовно�моральные цен�

ности, воспитание духовно�моральных ценнос�

тей, студенты с ограниченными физическими

возможностями.

The article is based on theoretical analysis of the
definition of meaning of spiritual and moral values.
Analysis of major theoretical approaches to the forma!
tion of spiritual and moral values of students with di!
sabilities, systematized tasks and levels of their forma!
tion were determined psycho!pedagogical conditions
for effective formation of spiritual and moral values in
students with special needs in the context of the prob!
lem social!psychological adaptation. 

Key words: spiritual and moral values, upbringing

of spiritual and moral values, students with physical

disabilities.

Постановка проблеми. Інтеграція в суспільство

осіб з обмеженими можливостями, їхній соціаль�

ний захист, психолого�педагогічна підтримка

є одним із найбільш актуальних і пріоритетних

напрямів політики кожної розвинутої країни сві�

ту як в освітній, так і в соціальній сферах, оскіль�

ки ставлення до людини з інвалідністю багато

в чому є показником рівня цивілізованого де�

мократичного устрою держави.

На захист прав людей з особливими потреба�

ми, які внаслідок інвалідності та непрацездат�

ності стикаються з труднощами та перешкодами

для участі в житті суспільства, спрямовані Конс�

титуція України, Загальна декларація прав лю�

дини, Стандартні правила забезпечення рівних

можливостей для інвалідів (Резолюція Гене�

ральної Асамблеї ООН) та низка законодавчих

актів (Закони України «Про основи соціальної

захищеності інвалідів в Україні», «Про освіту» та

ін.), в яких визначено принцип рівності прав

людини з обмеженими можливостями в отри�

манні освіти, працевлаштуванні, активній гро�

мадянській позиції, в реалізації своїх по�

тенційних можливостей.

Постановка завдання — теоретично обґрунту�

вати зміст духовно�моральних цінностей, форми,

методи та особливості їх виховання у студентів

з обмеженими фізичними можливостями.

Подолання людиною з інвалідністю ізольо�

ваності, відчуженості, реалізація прав і здібнос�

тей, відчуття бути рівноправним та повноцінним

членом суспільства можливі не тільки за умов

медичної, соціальної, психологічної підтримки,

а й завдяки формуванню в неї життєвого внут�

рішнього стрижня, що проявляється у духовно�

моральних цінностях.

Актуальність проблеми формування духов�

ності та моралі підтверджується багатьма до�

слідженнями в різних галузях науки і практики.

Теоретико�методологічна розробка сутності

духовності та особливостей духовно�моральних

цінностей знайшла відображення в наукових

положеннях багатьох філософів (В. Баранівський,

М. Бердяєв, Л. Буєва, С. Кримський, А. Куз�

нєцова, Л. Олексюк, Г. Сковорода, В. Соловйов

та ін.); психологів (І. Бех, М. Боришевський,

Т. Бутковська, О. Зеліченко, С. Рубінштейн,
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А. Титаренко та ін.); педагогів (В. Беспалько,

Т. Власова, О. Олексюк, М. Роганова, Г. Сагач,

В. Серебряк, В. Шадриков, Г. Шевченко та ін.).

Аналіз останніх досліджень. Проблеми інтегра�

ції у суспільство дітей та молоді з інвалідністю,

їх реабілітації та спеціального навчання, особли�

востей корекційно�виховної роботи розробля�

ються сьогодні такими вченими, як В. Бондар,

Т. Євтухова, І. Іванова, А. Капська, В. Ляшенко,

М. Сварник, П. Таланчук, В. Тесленко, А. Шев�

цов та ін.

Аналіз сучасної наукової літератури та теоре�

тико�експериментальних досліджень свідчить

про значний інтерес до проблеми духовності та

моралі, виховання духовно�моральних ціннос�

тей у студентів, що підкреслює її актуальність

[1, c. 41]. Водночас виникають протиріччя між

необхідністю повернення молодої людини з фі�

зичними обмеженнями до повноцінного людсь�

кого життя і соціально�економічними та духов�

но�моральними факторами, які стримують

реалізацію цієї проблеми; усвідомленням важли�

вої ролі не тільки фізичної і психічної реабі�

літації, але й духовно�моральної, яка забезпечує

оптимістичне світосприйняття й усвідомлення

на світоглядному рівні цінності життя. Вирішен�

ня цих протиріч буде значно сприяти активізації

пошуків таких засобів духовно�морального впли�

ву на особистість, які забезпечать реалізацію при�

родних здібностей молодих людей з особливими

потребами і активне включення в соціокультур�

ну сферу життя. 

Психологічні підходи до проблеми, що до�

сліджується, пов’язані з іменами Б. Ананьєва,

П. Блонського, Л. Божович, Л. Виготського,

З. Карпенко, О. Киричука, С. Рубінштейна та

інших, які бачили її вирішення в аксіологічному

та діяльнісно�особистісному підході до духовно�

морального розвитку особистості, коли сама лю�

дина в процесі творчої життєдіяльності стає

суб’єктом власного розвитку, наголошуючи на

рушійній силі цих цінностей для розвитку людст�

ва, для пізнання людиною самої себе і світу.

Аналіз наукових джерел сучасних педагогів

(Л. Аза, В. Баранівський, Г. Ващенко, Т. Власова,

А. Кузнєцова, О. Олексюк, М. Роганова, Г. Са�

гач, Г. Шевченко та ін.) надав змогу визначити

значущість духовно�моральних цінностей для ви�

ховання особистості, суть якого полягає у ви�

знанні абсолютної цінності кожної людини,

пріоритету її прав на повноцінну реалізацію

своїх здібностей та інтересів. 

Виклад основного матеріалу. На підставі аналізу

філософських, психолого�педагогічних дослі�

джень поняття «духовно�моральні цінності»

визначено нами як внутрішні, світоглядні пере�

конання, що формують життєву позицію та по�

ведінку особистості, входять до її психологічної

структури у формі особистісних поглядів і прин�

ципів, які виступають об’єднувальною ланкою

між культурою суспільства і внутрішнім світом

особистості. Саме завдяки духовно�моральним

цінностям формується прагнення людини до

самовираження та самовдосконалення. 

Пріоритетними гуманістичними і загально�

людськими духовно�моральними цінностями

виступають: добро, любов, віра, гуманність, чуй�

ність, милосердя, толерантність, обов’язок, від�

повідальність Вони зорієнтовані на внутрішні

риси особистості, враховують норми поведінки

та допомагають у соціальній адаптації студентам

з обмеженими фізичними можливостями.

Поняттям «людина з обмеженими фізичними

можливостями» визначають осіб, які мають по�

рушення здоров’я зі стійким розладом функцій

організму, зумовлені захворюваннями, наслідка�

ми травми або дефектами, що призводять до об�

меження життєдіяльності, впливають на якість

життя людини й викликають необхідність у со�

ціальному захисті. 

З’ясовано, що для студентів з особливими по�

требами характерні: недостатня орієнтація в со�

ціумі, низька соціальна активність, підвищена

тривожність, вразливість, емоційна нестійкість,

депресивні стани, звичка до невимогливого

ставлення, завищені або занижені уявлення про

свої можливості, низький рівень мотивації до�

сягнення мети, відчуття втрати майбутнього;

низький рівень самоактуалізації, переважання

інтровертності поведінки, низька самооцінка,

нерозвиненість самоконтролю, які зумовлені як

суб’єктивними, так і об’єктивними факторами

життєдіяльності (В. Бондар, Г. Нікуліна, П. Та�

ланчук).

Разом з тим, як показує вітчизняна освітня

практика, мова має йти про організацію інтег�

рованого навчання та виховання молодих лю�

дей з обмеженими фізичними можливостями

і молоді, що нормально розвивається, у рамках

освітньої установи, у спільному проведенні до�

звілля та різних заходів, тобто передбачається не

тільки освітня, а й соціальна інтеграція за умов

створення інтегрованого виховного середовища

за принципами співжиття, співтворчості, спря�

мованого на подолання соціальної ізоляції. Таке

об’єднання сприяє гуманістичному вихованню

здорової молоді і соціалізації молодих людей�

інвалідів (І. Іванова, К. Кольченко, П. Талан�

чук). Тоді молода людина з фізичними обме�

женнями розглядатиметься не тільки як об’єкт

соціально�педагогічної, психологічної та медич�

ної допомоги й турботи, але й як активний

суб’єкт суспільного життя, що створює умови

для максимально можливої його самореалізації

й інтеграції (А. Капська, О. Карпенко, Н. Ми�

рошніченко). 

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

420



Важливим також є технологічний аспект ви�

ховної роботи з цією соціальною групою, який

побудовано на суб’єкт�суб’єктних стосунках

(А. Капська). У сучасній педагогіці термін

«суб’єктність» трактується як здатність людини

бути стратегом своєї діяльності, ставити й кори�

гувати цілі, усвідомлювати мотиви, самостійно

будувати плани в житті, що визначає ступінь

свободи особистості, її гуманності, духовності,

життєтворчості. Формування суб’єктних власти�

востей особистості визначають головним критері�

єм оцінки якості виховання (Є. Бондаревська).

На нашу думку, студенти з особливими по�

требами як суб’єкти виховної роботи потребують

соціально�педагогічної підтримки та супроводу.

Соціально�педагогічна підтримка дітей та молоді

з обмеженими можливостями розуміється як

особливий вид спеціально організованої про�

фесійної соціально�педагогічної діяльності, що

полягає у виявленні, визначенні та вирішенні

проблем цієї категорії дітей та молоді з метою

реалізації та захисту їхніх прав на повноцінний

розвиток, і яка ґрунтується на індивідуально орі�

єнтованій допомозі та співробітництві в їх життє�

вому самовизначенні. Реалізація такої підтрим�

ки можлива лише за умов сформованості

спеціальної етичної та професійної компетент�

ності соціальних і педагогічних працівників, що

безумовно є ефективним чинником у вирішенні

завдань інтеграції дітей та молоді з інвалідністю

в суспільство (В. Тесленко).

Педагогічний супровід студентів з особливи�

ми потребами як вид педагогічної підтримки

передбачає комплекс заходів, спрямованих на ди�

ференціацію й індивідуалізацію методів вихован�

ня, серед яких поряд із педагогічними методами

виховання (формування свідомості, організація

діяльності, стимуляція діяльності, самовихован�

ня) застосовуються спеціальні методи соціальної

роботи (методи соціальної діагностики, профі�

лактики, контролю, реабілітації) і специфічні

методи, наприклад метод «рівний — рівному»

(спосіб надання і поширення інформації шляхом

довірливого спілкування з ровесниками у межах

організованої і неформальної роботи (спонтан�

не спілкування)) (А. Капська).

Ця система заходів є особливою сферою про�

фесійної діяльності педагогів: організація інсти�

туту кураторства, створення системи соціально�

го захисту студентів з обмеженими фізичними

можливостями, безбар’єрного середовища; орга�

нізація різних видів діяльності студентів, що ма�

ють насичений зміст та сприяють духовно�мо�

ральному зростанню особистості, дають змогу

розвивати таланти в інтегрованих групах.

Створення рівних можливостей у сфері освіти

для молоді з особливими потребами є основним

напрямом їх професійної реалізації, правової

захищеності і життєвого самовизначення (І. Іва�

нова). 

Всебічний аналіз наукових праць та педаго�

гічний досвід роботи дає  підстави констатувати,

що в умовах вищого навчального закладу в мо�

лодої людини з фізичними обмеженнями виникає

можливість реалізувати свої здібності, набути

соціального досвіду, більше зрозуміти себе,

розібратись у своїх почуттях, взаємостосунках

з іншими людьми, суспільством [3, с. 52]. У неї

з’являється нове коло інтересів, різноманітної

діяльності: навчання, спілкування, самовихован�

ня, що повинно стати соціально�педагогічною

базою для ціннісних орієнтацій студента, що

й зумовлює появу інтересу до питань моралі, ду�

ховності, мистецтва, релігії. 

Основне завдання адаптації цієї категорії мо�

лодих людей полягає у всебічному розвитку осо�

бистості на базі мобілізації компенсаторних мож�

ливостей, повного подолання наслідків фізичного

дефекту для інтелектуального, духовного та мо�

рального розвитку; формування цінностей за�

гальнолюдської моралі і навичок культурної по�

ведінки в колективі.

Специфіка змісту виховної діяльності з фор�

мування духовно�моральних цінностей у сту�

дентів з обмеженими фізичними можливостями

полягає у сприйнятті педагогом студентів з об�

меженими фізичними можливостями як парт�

нерів у взаємодії; гармонізації та гуманізації

стосунків молодої людини з особливими потреба�

ми і суспільства через педагогізацію середовища

вищого навчального закладу; перевазі емоцій�

ного аспекту над інформаційним (для ефектив�

ного виховного впливу необхідним є звернення

до почуттів студента, його переживань, а точні�

ше — до розуму через емоції) [2, с. 35]. 

Студенти з фізичними вадами мають заниже�

ну самооцінку, неспроможність адаптуватися до

складних життєвих обставин, що викликає у них

негативні почуття та емоції (розпач, страх, за�

комплексованість); песимістичне ставлення до

свого майбутнього, високий рівень тривожності,

невпевненості у собі, що проявляється у відчу�

женні від оточуючих людей, суспільства, або, нав�

паки, — в агресії; такі якості, як мораль, відда�

ність, відвертість, авторитет у суспільстві,

доброта, гуманність, чуйність, обов’язок, совість,

на їхній погляд, малозначущі в реальному житті

[7, с. 23]. Вони не вірять в ідеал, мало цікавляться

громадським життям країни, соціально пасивні;

їм не вистачає цілеспрямованості, впевненості

у собі, сміливості, сили волі, взаєморозуміння.

Разом з тим студенти мають потребу в отриманні

освіти та працевлаштуванні, в реалізації бажань

у сфері розваг та спорту, у створенні сім’ї тощо.

Дослідницький пошук дав змогу визначити

основні критерії та показники сформованості
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духовно�моральних цінностей у студентів з особ�

ливими потребами, а саме духовно!інтелектуаль!
ний — знання з проблеми духовності та моралі;

емоційно!ціннісний — особистісні ціннісні орієнта�

ції, ставлення до суспільної моралі, вимогливість

до себе, спрямованість інтересів, сформованість

емпатії, співчуття, гуманності, обов’язку, відпо�

відальності; результативно!діяльнісний — став�

лення до себе, оточуючих людей та навколиш�

нього середовища, життєва позиція, потреба

в духовній практиці, здатність до рефлексії, адек�

ватна самооцінка.

Організація роботи з виховання духовно�мо�

ральних цінностей вимагала чіткого уявлення про

рівні їхньої сформованості у студентів з обмеже�

ними фізичними можливостями. Було встанов�

лено три рівні: низький, середній, високий.

Низький рівень: пасивність, відсутність мети

в житті, високий рівень тривожності, відсутність

поваги до особистості іншого, спрямованість

інтересів на себе, егоїзм, низька (або завищена)

самооцінка, конфліктність, низький рівень сфор�

мованості емпатії, співчуття, доброти, гуман�

ності, обов’язку, відповідальності, особистісні

цінності не збігаються з нормами суспільної мо�

ралі; байдужість до почуттів інших. У поведінці

відмічається невпевненість у собі, що проявля�

ється у відчуженні від оточуючих людей або,

навпаки, в агресивному ставленні до них.

Середній рівень: недостатньо повні знання сту�

дентів з фізичними обмеженнями про духовність

і мораль, прагнення принести користь — ситу�

ативне, середня активність, слабка потреба

в моральній діяльності, усвідомлення потреби

поважного ставлення до навколишнього середо�

вища, дещо завищена або занижена самооцінка,

«флюгерність» у стосунках з оточуючими людьми.

Студент визнає значення духовно�моральних

цінностей для кожної людини й суспільства,

і водночас суспільні цінності ще не стали для

нього особистісними. 

Високий рівень: повні, глибоко усвідомлені

й всебічні знання про духовно�моральні цін�

ності, вміння стримувати себе, чуйність, почут�

тя обов’язку, вміння відповідати за свої вчинки,

вимогливість до себе і до інших людей, поважне

ставлення до оточуючих, активна життєва пози�

ція, низький рівень тривожності, адекватна само�

оцінка, високі організаторські вміння, почуття

шляхетності. Духовно�моральні цінності ввійшли

у внутрішню сферу відповідальності. Духовно�

моральні знання мають збігатися з особистісними

ціннісними орієнтаціями, перебувати в гармонії

із ставленням студента до оточуючого світу, лю�

дей, себе, знаходити своє відображення у духов�

но�моральних мотивах поведінки [6, с. 334 ].

Висновки. Цілеспрямоване формування духов�

но�моральних цінностей у студентів з особливи�

ми потребами у навчально�виховному процесі

ВНЗ веде до таких позитивних змін: удоскона�

лення виконавчих і організаторських умінь; під�

вищення вимогливості, рішучості; значне зрос�

тання студентської ініціативи; розширення кола

спілкування; посилення прагнення непримирен�

но ставитися до проявів зла, несправедливості,

жорстокості; сформувалися вміння правильно

оцінювати себе, свої та чужі вчинки, приймати

правильні рішення тощо. Це значною мірою

сприяє досягненню кожним студентом злагоди зі

своїм внутрішнім світом, сприйняттю себе таким,

яким він є, що насамперед позитивно познача�

ється на формуванні більш високої самооцінки.

Як результат, у студентів з особливими потребами

виробляються вміння та навички глибшого пі�

знання себе і оточуючих їх людей. Завдяки цьому

зменшують внутрішній конфлікт, напруження,

агресія, отже, підвищується рівень соціально�

психологічної адаптованості в соціумі. 
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Статтю присвячено аналізу мотивації навчаль!
ної діяльності молодших школярів. Описані резуль!
тати дослідження підтверджують наявність
психологічних особливостей розвитку мотивації
навчальної діяльності у молодших школярів з пору!
шеннями слуху, а саме: недостатньо розвинена
пізнавальна мотивація, домінує ігрова мотивація,
високий показник низького рівня самооцінки учнів. 

Ключові слова: діти з порушеннями слуху,

навчальна діяльність, молодші школярі, моти�

вація, мотив.

Статья посвящена анализу мотивации учебной
деятельности младших школьников. Описанные
результаты исследования подтверждают наличие
психологических особенностей развития мотива!
ции учебной деятельности младших школьников
с нарушениями слуха: недостаточно развита по!
знавательная мотивация, доминирование игровой
мотивации, высокий показатель низкой самооцен!
ки школьников. 

Ключевые слова: дети с нарушениями слуха,

учебная деятельность, младшие школьники,

мотивация, мотив. 

The article is devoted the analysis of the motivation
of learning of junior pupils. The results confirm the
psychological peculiarities of the motivation develop!
ment of learning of junior pupils with hearing impair!
ment: underdeveloped motivation of learning, ascen!
dancy motivation of play.

Key words: children with hearing impairment,

learning, junior pupils, motivation, motive.

Постановка наукової проблеми. Інтенсивний

розвиток українського демократичного суспільст�

ва, реформаційні процеси в усіх сферах його

життєдіяльності і розширення інформаційного

простору вимагають від підростаючого покоління

вміння ефективно засвоювати нові знання та

орієнтуватись у швидкоплинному потоці ін�

формації. Саме тому пріоритетним завданням

у трансформації сучасного освітнього соціуму

постає активізація суб’єктної позиції учнів у на�

вчальному процесі і забезпечення високої ре�

зультативності їхньої навчальної діяльності.

Огляд літератури з теми дослідження. Питан�

ня навчальної діяльності школярів, становлячи

основу і фундамент процесу навчання, належить

до «вічних» психолого�педагогічних проблем,

які з часом не втрачають своєї актуальності, ви�

магаючи постійної пильної уваги і подальшого

розкриття. У психолого�педагогічній літературі

навчальна діяльність школярів розглядається як

розвиток здібностей, нових якостей (Л. C. Ви�

готський, C. Л. Рубінштейн); засвоєння знань на

підставі дій, що їх здійснює суб’єкт (П. Я. Галь�

перін); специфічний вид навчальної діяльності

(В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін); тип провідної

діяльності (поряд із грою та працею), в якій

формується сама особистість учня (О. М. Ле�

онтьєв); активність суб’єкта, діяльність, фактор

психічного розвитку, який призводить до змін

поведінки людини (І. Лінгарт); специфічна

людська діяльність (Л. Б. Ітельсон); діяльність,

спрямована на засвоєння знань та вмінь людст�

ва (І. В. Шаповаленко); пізнавальна діяльність

(Б. Г. Ананьєв) тощо.

Доцільно зазначити, що навчальна діяль�

ність проходить тривалий шлях становлення, її

розвиток відбувається протягом усього шкіль�

ного життя, проте основи закладаються саме

у початковій школі, у молодших школярів вона

стає провідною і набуває характерних особли�

востей. На думку С. Л. Рубінштейна, саме в цей

період учіння є основним видом діяльності, в якій

формується людина [10].

Вивчаючи мотиваційну складову як компо�

нент навчальної діяльності, українські науковці

М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, Г. О. Балл,

Н. О. Бойко, М. Й. Боришевський, Ю. З. Гіль�

бух, С. У. Гончаренко, М. Т. Дригус, О. К. Дуса�

вицький, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко,

В. О. Моляко, В. Ф. Моргун, С. Г. Москвичов,

Н. А. Побірченко, Н. В. Порок, В. В. Рибалко,

Г. К. Середа, В. А. Семиченко, І. О. Синиця,

О. В. Скрипченко, Ю. М. Швалб визнають її про�

відною. Вчені вважають, що саме у молодшому

шкільному віці закладаються основи мотивації

навчальної діяльності і саме тому молодший

шкільний вік має великі резерви формування

мотиваційної сфери учнів.

Характеризуючи мотивацію навчальної діяль�

ності, потрібно відмітити, що вона є складним

для дослідження питанням, оскільки її можна
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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розглядати в широкому (як соціальні мотиви учін�

ня) і вузькому (як мотиви учіння окремо взято�

го предмета, теми тощо) контекстах. Залежно

від походження, ставлення до навчальної діяль�

ності і ролі, яку відіграють мотиви як спонука

дій та вчинків школярів у навчально�виховному

процесі, їх поділяють на такі основні види —

внутрішні і зовнішні [6]. 

До внутрішніх мотивів належать мотиви, що

безпосередньо пов’язані із навчальною діяль�

ністю, вони закладені в самому процесі учіння,

зумовлені його формою, змістом, перебігом.

Це — допитливість, інтерес до знань, потреба

в розумінні діяльності, у пізнанні, у розширенні

знань про навколишню дійсність, різноманітні

інтелектуальні почуття, прагнення здобути нові

знання та навчитись їх застосовувати, вдоско�

налювати свої пізнавальні можливості, інтелек�

туальні здібності. Основною спільною ознакою

цих мотивів є те, що їх породжує й формує сам

процес набування знань, умінь і навичок.

М. І. Алєксєєва називає дану групу пізнаваль�

ною мотивацією [1; 3; 12]. 

Зовнішні мотиви включають мотиви навчаль�

ної діяльності, які за своїм походженням і змістом

ніби виходять за межі суто навчального процесу

і пов’язані із широкими суспільними взаємовід�

носинами дітей. Умовно цю групу мотивів назива�

ють широкою соціальною мотивацією (Л. І. Бо�

жович). У цій мотивації розкриваються вагомі

для особистості соціальні установки, прагнен�

ня, запити, виявляється загальна спрямовуюча

«позиція» учнів щодо навчання в школі [1; 12].

Широка соціальна мотивація складається з над�

звичайно різноманітних за своїм змістом і фор�

мою виявлення конкретних мотивів, серед яких

статус гарного учня, обов’язок, відповідальність,

необхідність отримувати освіту і т.ін. [3; 4; 11].

Проте за джерелами виникнення соціальних

мотивів, їх змістом і спрямованістю серед них

можна виділити кілька великих груп: 1) суспіль�

но�політичні мотиви — навчання в школі роз�

глядається як високий суспільний обов’язок;

2) професійно ціннісні мотиви — навчальна

діяльність сприймається як підготовка до май�

бутньої трудової діяльності, до набуття бажаної

професії; 3) мотиви соціального престижу та

мотиви, пов’язані з почуттям власної гідності,

демонструють прагнення учня стверджувати свою

особистість, а також намагання посісти певне

місце в доступних суспільних відносинах; 4) ко�

мунікативні мотиви, пов’язані з потребою спілку�

ватися з іншими, з прагненням здобути їх оцінку

схвалення або прагнення наслідувати їх [1]. 

Усі вищезазначені мотиви навчальної діяль�

ності (внутрішні та зовнішні) не існують окремо

одні від одних і не належать тільки тій чи іншій

групі учнів, а перебувають у складному взаємо�

зв’язку. Мотиви навчальної діяльності молодшо�

го школяра можуть змінюватися залежно від тих

зрушень, які відбуваються у внутрішній струк�

турі особистості, а також від зовнішніх обставин

її життєдіяльності. Тому, щоб правильно визна�

чити конкретні умови і особливості розвитку

мотивації навчальної діяльності дітей молодшого

шкільного віку, потрібно враховувати співвідно�

шення зовнішніх і внутрішніх факторів. Багатьма

психологічними дослідженнями встановлено, що

саме співвідношення зовнішніх вимог з можли�

востями і потребами самої дитини є центральною

ланкою, яка визначає її подальший розвиток [2].

Ґрунтуючись на психолого�педагогічних під�

ходах, у нашій статті ми будемо розглядатимемо

навчальну діяльність як пізнавальну діяльність

учнів, спрямовану на засвоєння знань, умінь, на�

вичок, під час якої відбувається розвиток і вихо�

вання особистості, тобто певною мірою форму�

ються не лише знання й уміння, а й здібності,

установки, вольові та емоційні якості на базі вже

набутого досвіду, знань і способів діяльності.

У своєму дослідженні ми поставили за мету
описати досвід власної практичної роботи з діть�

ми з порушеннями слуху (молодшого шкільного

віку), де акцент робився на вивченні мотивації

навчальної діяльності. Практична робота, яка

включала психодіагностику, проводилася на базі

навчально�виховного об’єднання «Дошкільний

навчальний заклад компенсуючого типу» № 28

(Інтернат — спеціалізована загальноосвітня

школа І ступеня для дітей із вадами слуху)

(м. Луцьк, Волинська область) та Спеціалізова�

ної загально�освітньої школи�інтернату І–ІІ сту�

пенів для глухих дітей (м. Біла Церква, Київська

обл.). Вибіркову сукупність становили 60 дітей

молодшого шкільного віку з порушеннями слуху

(6–12 років). Серед них було 60% (36 осіб) хлоп�

чиків і 40% (24 особи) дівчаток. Ми поставили

перед собою завдання проаналізувати психоло�

гічну літературу з теми дослідження та дібрати ті

методи і методики, які допоможуть розкрити

особливості розвитку мотивації навчальної

діяльності молодших школярів із порушеннями

слуху. Серед основних методів ми використову�

вали такі, як спостереження, бесіду, тестування.

Виклад основної частини дослідження. Наше

дослідження було спрямовано на діагностику мо�

тивації навчальної діяльності молодших школярів

із порушеннями слуху. Для цього ми використо�

вували такі методики, як анкету виявлення цін�

нісних орієнтацій молодших школярів [9, с. 4];

тест на визначення самооцінки учнів [8, с. 9];

методику «Яке обличчя?»; методику визначення

мотивів учіння (М. Р. Гінзбург) [7, c. 442].

Загалом діагностика потребувала багато часу,

тому що діти з порушеннями слуху, внаслідок

своїх психофізіологічних особливостей, вимагали
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тривалішого часу при поясненні завдання, від�

волікалися, їхню увагу треба було постійно при�

вертати до виконання завдання. Усі методики

ми проводили індивідуально з кожною дити�

ною. Важливо зазначити, що діти загалом добре

справлялися із поставленими перед ними зав�

даннями.

Результати діагностики ціннісних орієнтацій

засвідчили, що найбільш бажаною роллю учнів

є «силач»; бажаною роллю — «модник» і не дуже

бажаною — «найсправедливіший». Загалом

ранжування ролей за цінністю виглядає так:

1) силач (19,89%); 2) класний жартівник (10,23%);

3) розумник (7,95%); 5) витівник (7,97%);

5) модник (модниця) (14,29%); 6) радник (9,09%);

7) найсправедливіший (5,68%); 8) помічник

(5,11%); 9) співчутливий 8,52%); 10) майстер на

всі руки (11,36%). Дані цього дослідження пока�

зані на рис. 1. 

Таким чином, можна зробити висновок, що

перші позиції ранжування ролей посідають со�

ціальні ролі, які допомагають молодшим шко�

лярам із порушеннями слуху встановити тісний

взаємозв’язок із педагогічним колективом (вчи�

тель, вихователь, сурдопедагог і т.д.); посісти

певне місце в шкільних відносинах; задоволь�

нити потребу у спілкуванні з іншими; отримати

схвалення від оточуючих тощо. Тобто у молод�

ших школярів із порушеннями слуху достатньо

розвинена широка соціальна мотивація навчаль�

ної діяльності. 

Для визначення особливостей самооцінки

молодших школярів із порушеннями слуху ми

використовували тест на визначення самооцінки

учнів. Враховуючи психологічні особливості та�

ких дітей, ми провели деяку модифікацію мето�

дики, що не зачіпає її істотних і інформативних

моментів: повітряні кульки були справжніми,

а не намальованими; їхнє розташування відпові�

дало зразку стандартизованої методики; усі куль�

ки були ідентичними за розміром і кольором.

Як видно з результатів проведення даної методи�

ки, у 35% дітей виявлено низький рівень само�

оцінки, в 16,67% — середній рівень та в 48,33% —

високий рівень самооцінки. Дані обстеження

показані на рис. 2. 

Тобто самооцінка молодших школярів із по�

рушеннями слуху перебуває переважно на висо�

кому і низькому рівнях. Результати спостере�

ження та бесіди з учителями, сурдопедагогами та

вихователями показали, що однією із головних

умов розвитку самооцінки молодших школярів

є оцінка дорослого, його схвалення (позитивний

вербальний відгук чи знак згоди) під час на�

вчальної діяльності. Схвалення — і відсутність

схвалення — дають важливу інформацію учневі,

воно говорить про його компетентність і стан

справ загалом. Щоб підвищити самоповагу мо�

лодших школярів, на нашу думку, доцільно суп�

роводити схвалення конструктивними порада�

ми, в такому разі воно матиме довготривалий

і значний ефект. Поради з боку вчителя повинні

бути завжди конкретними, щирими і не базува�

тися на порівнянні з іншими учнями. Тобто мо�

жемо зробити висновок, що правильна, об’єк�

тивна оцінка навчальної діяльності молодшого

школяра впливає на розвиток самооцінки, уміння

самостійно ставити цілі і завдання навчальної

діяльності. Результати нашого експерименталь�

ного дослідження показали наявність взаємо�

зв’язку самооцінки з переживаннями та пове�

дінкою дітей із порушеннями слуху.

Методика «Яке обличчя?» допомогла нам

визначити рівень шкільної тривожності молод�

ших школярів із порушеннями слуху. Суть мето�

дики полягає в такому: учню пропонуються чо�

тири картинки, на яких зображені моменти із

шкільного життя: 1) шлях до школи; 2) клас;

3) на перерві з вчителем; 4) відповідь на уроці.

Експериментатор пропонує уявити молодшому

школяреві, що персонаж з малюнка — це він сам,

і розмалювати обличчя (сумне або веселе облич�

чя). Під час виконання методики «Яке облич�

чя?» нами було виявлено, що діти молодшого

шкільного віку з порушеннями слуху пережива�

ють найбільше позитивних емоцій під час спілку�

вання з однокласниками (80%), а найбільш три�

вожить їх ситуація взаємодії зі старшими на

перерві (61,67%). Ці дані показані на рис. 3.

Як бачимо, більшість дітей молодшого шкіль�

ного віку з порушеннями слуху з оптимізмом

сприймають шкільне життя (веселе обличчя).

Аналізуючи перший малюнок (шлях до школи),
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Рис. 1 — Результати дослідження ціннісних орієнтацій
молодших школярів із порушеннями слуху, %

Рис. 2 — Результати дослідження самооцінки молодших
школярів із порушеннями слуху, %



ми побачили, що 46,67% молодших школярів із

порушеннями слуху йдуть до школи без особли�

вого бажання; їм більше подобається залишатися

вдома та спостерігати, як інші йдуть до школи.

Другий малюнок (у класі) засвідчує позитивні

стосунки з однокласниками (80% — веселе об�

личчя): учням цікаво спілкуватися, виконувати

спільно будь�яку діяльність. Третій (61,67% —

сумне обличчя) та четвертий малюнки (50% —

сумне обличчя) показують, що тривожність мо�

лодших школярів із порушеннями слуху підви�

щується в ситуації контролю, дотримання ними

певних правил та обов’язків (шкільні правила

поведінки на перерві; відповідь на уроці; оціню�

вання вчителем). 

Для визначення мотивів учіння молодших

школярів із порушеннями слуху ми використо�

вували методику М. Р. Гінзбурга. Із результатів

діагностики було виявлено, що для молодших

школярів із порушеннями слуху найхарактерні�

шими є такі мотиви: а) зовнішній мотив (11,67%);

б) навчальний мотив (19,44%); в) ігровий мотив

(20,57%); г) статусний мотив (16,11%); д) соціаль�

ний мотив (16,11%); е) оцінка (15%). Дані цього

дослідження показані на рис. 4. 

Рис. 3 — Результати методики «Яке обличчя?», %

Рис. 4 — Результати дослідження мотивів учіння у молодших
школярів з порушеннями слуху, %

Отже, у молодших школярів з порушеннями

слуху наявні: навчально�пізнавальний мотив; ши�

рокі соціальні мотиви, що базуються на розу�

мінні суспільної необхідності учіння; статусний

мотив, пов’язаний із прагненням набути новий

статус (положення) у взаємостунках з оточую�

чими; ігровий мотив і мотив отримання високої

оцінки. Ігровий мотив (20,57%) дещо переважає

над навчальним мотивом (19,44%). Це свідчить

про недостатню сформованість пізнавальної мо�

тивації та провідної діяльності молодшого шкіль�

ного віку — навчальної діяльності. Мотив стату�

су (16,11%) та соціальний мотив (16,11%) розви�

нені в молодших школярів із порушеннями

слуху однаковою мірою. Найнижчі показники

має зовнішній мотив (11,67%), що характеризує

недостатньо сформовані у молодших школярів

внутрішній інтерес до навчальної діяльності, по�

зитивне ставлення до шкільного життя. Резуль�

тати бесіди з вчителями показали, що протягом

навчання в молодших класах в пізнавальній мо�

тивації молодших школярів із порушеннями

слуху відбуваються певні зміни: у 3–4�х класах

порівняно з 1–2�ми дещо змінюється як зміст так

і характер пізнавальних мотивів, джерелом яких

є сама навчальна діяльність. У процесі учіння

молодших школярів, у міру оволодіння навичка�

ми письма, читання і т.д., зацікавлене ставлення

до операційного аспекту набуває складної форми,

розвивається інтерес до розумової діяльності,

який виявляється у прагненні робити самостійні

висновки, самим розуміти навколишню дійс�

ність, аналізувати її в доступних формах. 

Висновки та перспективи подальших досліджень.
Отже, аналіз теоретичного матеріалу та резуль�

тат проведеного емпіричного дослідження дали

нам змогу виділити такі особливості мотивації

навчальної діяльності молодших школярів:

— формування пізнавальних мотивів зумов�

люється багатьма психологічними факторами —

це, зокрема, суб’єктивна готовність учнів вико�

нувати навчальні завдання, певна розвиненість

пізнавальних потреб, розумових здібностей,

уміння раціонально розподіляти свій час й орга�

нізовувати власну роботу; загалом широкі со�

ціальні мотиви формуються під впливом навко�

лишньої дійсності та всієї навчально�виховної

роботи школи;

— у молодших школярів із порушеннями слуху

переважає широка соціальна мотивація; пізна�

вальна мотивація недостатньо розвинена; не втра�

чає своєї сили ігрова мотивація (провідна у до�

шкільному віці); самооцінка переважно перебуває

на високому і низькому рівнях; ставлення мо�

лодших школярів до учіння впливає на характер

навчальної діяльності в цілому. 

Наші подальші дослідження будуть спрямовані

на вивчення особливостей розвитку мотивації на�

вчальної діяльності молодших школярів дітей із

порушеннями слуху, які детермінують її розвиток.

Перспективним убачаємо розробку програми

щодо корекції мотивації навчальної діяльності

молодших школярів із порушеннями слуху,

оскільки своєчасно розпочатий психолого�педа�

гогічний вплив забезпечить успішність розвит�

ку мотивації учбової діяльності та навчальної

діяльності загалом.
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Статтю присвячено вивченню особливостей
соціально!перцептивних установок у дітей із це!
ребральним паралічем на матеріалі методики не!
завершених оповідань. Результати дослідження
спонукають до пошуку шляхів психокорекції через
застосування прогностичних програм. 

Ключові слова: діти з церебральним паралі�

чем, соціально�перцептивна установка, психо�

корекція. 

Статья посвящена изучению особенностей со!
циально!перцептивных установок у детей с цереб!
ральным параличом на материале методики неза!
вершенных рассказов. Результаты исследования
побуждают к поиску путей психокоррекции че!
рез использование специальных прогностических
программ. 

Ключевые слова: дети с церебральным пара�

личом, социально�перцептивная установка,

психокоррекция. 

The article is devoted to the exploring of social!per!
ception directions of the children with cerebral palsy of
using the incomplete story’s method. The article is also
dedicated to a correctional influence which is directed
on the anticipation forming.

Key word: children with cerebral palsy, social�

perception direction, correctional influence.

Проблема психосоціальної реабілітації дітей

із церебральним паралічем актуалізується наразі

у зв’язку з розбудовою демократичних тенденцій

в сучасній державі та інтеграцією в суспільство

осіб з особливими потребами. 

Різні аспекти вивчення цієї проблеми пред�

ставлені в роботах І. В. Добрякова, Т. Д. Ілляшен�

ко, С. М. Зінченко, О. В. Крижко, І. І. Мамайчук,

І. М. Омельченко, А. М. Панова, І. А. Смирно�

вої, А. В. Тюріна, О. В. Узун, С. В. Фаткулаєвої,

Л. О. Ханзерук та інших. Серед психолого�пе�

дагогічних умов ефективної психосоціальної

реабілітації дітей із церебральним паралічем вче�

ними визначаються такі пріоритетні напрями ро�

боти: започаткування цілеспрямованої корекцій�

ної роботи з дитиною водночас зі встановленням

діагнозу; пошук і використання компенсаторних

механізмів у системі психокорекції; організація

спеціального реабілітаційного середовища та мак�

симальне розширення реабілітаційного простору

за межами навчального закладу; пролонгація

реабілітаційного процесу з виходом за межі

шкільного віку; наявність висококваліфікова�

ної команди фахівців, які забезпечують комп�

лексність психокорекційних впливів; залучення

батьків до процесу реабілітації з початкових

етапів; регулярний контроль за відповідністю

обраної реабілітаційної програми реальним до�

сягненням та рівню розвитку особистості дити�

ни [1, с. 455–456]. 

Разом з тим процес психосоціальної реабілі�

тації ускладнюється внаслідок цілої низки пере�

шкод для повноцінного розвитку дітей із ДЦП:

порушення провідних форм діяльності, емоційної

та соціальної депривації, хворобливого пережи�

вання власного фізичного недоліку. Висока за�

лежність від оточуючих нерідко зумовлює в них

пристосувальну поведінку, перешкоджає фор�

муванню повноцінних соціальних взаємин. Тому

діти з церебральним паралічем, як правило, від�

дають перевагу спілкуванню в малих групах, часто

упереджено ставляться до оточуючих, очікуючи

на неприйняття, свідомо уникають соціальних

контактів, ще більше обмежуючи таким чином

свій комунікативний досвід. 

Попри численні розробки в галузі психосо�

ціальної реабілітації дітей із церебральним па�

ралічем, недостатньо вивченим у спеціальній

психології залишається феномен соціально�

перцептивного передбачення, що забезпечує

повноцінну міжособистісну взаємодію. На базі

нього людиною здійснюється діяльність із по�

будови прогностичних образів різної структуро�

ваності й усвідомленості, відбувається взаємна

оцінка статусів і соціальних ролей, спектра тру�

дової та побутової діяльності, емоційно�вольових

якостей, системи відношень, якостей особис�

тості [2, с. 172 ]. 

Механізм соціального передбачення форму�

ється на підставі попереднього досвіду та включає
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відчуття, сприймання, уявлення, мислення. Важ�

ливою складовою цього механізму є соціально�

перцептивні установки, що визначають характер

очікувань індивіда щодо його відносин з оточую�

чими людьми та інтегральне ставлення до світу. 

Соціальні установки формуються стосовно

значущих об’єктів та складаються з певних

знань про об’єкт, відповідної програми та плану

поведінки. Складність цього феномену вимагає

вивчення його специфіки у дітей з церебральним

паралічем внаслідок специфічної ситуації їхнього

соціального розвитку, обмеженого життєвого до�

свіду, особливостей емоційної пам’яті, що сприя�

ють хворобливій фіксації на травмуючих подіях. 

Проблема соціально�перцептивних установок

розглядається в психологічній науці в контексті

більш широкої проблеми прогнозування особис�

тістю власного майбутнього. Зокрема, в концепції

І. М. Фейгенберга передбачення майбутнього

розглядається як процес, базований на ймовірніс�

ній структурі минулого досвіду та оцінюванні

наявної ситуації. Цей підхід відзначається обґрун�

тованим розмежуванням різних рівнів передба�

чень — ймовірних, які пов’язані з орієнтуванням

в умовах невизначеності, передбачень — як час�

тотних характеристик появи подій, та інтенціо�

нальних, пов’язаних з орієнтуванням суб’єкта

на потрібне майбутнє. Саме в інтенціональних

передбаченнях найбільшою мірою виявляються

установки індивіда. 

Відомими в цій галузі є також концепції

Е. Брунсвіка, де ймовірні гіпотези детерміновані

частотою події в досвіді індивіда, та Тверського�

Канемана, де ймовірні змінні виборів представ�

ляють прогноз наслідків події. Д. Канеман,

А. Тверський виявили, що люди в ситуації

невизначеності, прогнозуючи ймовірність події

на підставі деяких даних, пов’язаних із цією по�

дією, ігнорують правила теорії ймовірностей та

покладаються на когнітивні евристики. Такий

спосіб «інтуїтивного прогнозування» може при�

водити як до позитивних ефектів, так і до грубих

помилок. 

Існує низка досліджень у межах теорії соціаль�

ного пізнання, що акцентують увагу на проце�

сах переробки людиною соціальної інформації.

Важливим видом досліджень прогнозування

є соціально�психологічні теорії. Теорія соціальної

атрибуції Г. Келлі використовує психологічні

реалії, що пов’язані з когнітивно�особистісним

опосередкуванням прогнозування через спосте�

реження суб’єкта на рівні певних подій, розбіж�

ність інтерпретації залежно від ситуативних й осо�

бистісних факторів, які впливають на поведінку. 

У працях англійського психолога Ф. Бартлета

установка розглядається як активна організація

минулого досвіду, що завжди бере участь у будь�

якій пристосувальній органічній реакції. Послі�

довність і систематичність поведінки індивіда зу�

мовлена тим, що окрема реакція завжди пов’яза�

на з іншими подібними реакціями, які серійно

організовані та діють як єдине ціле. Це утворює

своєрідну схему, через яку на людину впливає

минулий досвід. Схема ґрунтується як на сукуп�

ності схожих ситуацій, так і на відповідних спо�

собах реагування; вона виявляється не тільки

в поведінці, а й у психічних процесах — мисленні,

сприйнятті, пам’яті, що наповнюються змістом

при зіткненні зі схемою. 

У теорії перцептивної установки Дж. Брунера

розкрито активну природу сприйняття при фік�

сації подій зовнішнього світу. На думку вченого,

перцептивні образи формуються на базі гіпотез,

які підтверджують чи спростовують певні факти,

та використовуються індивідом при активному

пошуку сенсорних даних. Активний пошук

знання за межами безпосереднього даного при�

таманний як дітям, так і дорослим. На підставі

цього будується репрезентативна модель зовніш�

нього світу, що враховує не тільки події та явища,

але й способи дії, які їм відповідають. Ця модель

дає змогу суб’єкту виходити за межі безпосеред�

нього сприйняття та на основі певної потреби

й реальної ситуації висувати гіпотези про майбут�

ні події. Під час цього формується певний стан

організму, що визначається як його готовність. 

Узагальнюючи численні дослідження з проб�

леми установки у вітчизняній психології, пред�

ставлені працями П. К Анохіна, Ф. В. Бассіна,

М. О. Бернштейна, О. М. Леонтьєва, Д. М. Уз�

надзе та інших дослідників, О. Г. Асмолов

обґрунтував положення про ієрархічну рівневу

структуру установки, яка надє можливість роз�

глядати її як механізм готовності суб’єкта до ре�

агування та стабілізації діяльності. 

Провідним рівнем установочної регуляції

діяльності виступає смислова установка, яка ак�

туалізується мотивом та виступає у формі по�

родженого мотивом ставлення суб’єкта до цілей

дії. Цей феномен невід’ємно пов’язаний з осо�

бистісним смислом — одиницею свідомості,

що, згідно з думкою О. М. Леонтьєва, визначає

упередженість суб’єкта щодо оцінки подій ото�

чуючого світу. Таким чином, смислова установ�

ка є відображенням особистісного смислу у ви�

гляді готовності до певної діяльності. У зв’язку

з цим відомий український вчений Г. О. Балл

зазначав, що «особистості суттєво відрізняють�

ся залежно від того, якою мірою вони усвідом�

люють притаманні їм смисли та вплив останніх

на суб’єктивні значення (таке усвідомлення

є передумовою корекції суб’єктом цих значень

у бік їх більшої адекватності)» [3, с. 101]. 

Соціально�перцептивні установки як різновид

смислової установки особистості в психологіч�

ній літературі розглядаються також у контексті
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вивчення проблеми соціальної перцепції, зокре�

ма її диспозиційної складової (Г. М. Андрєєва,

В. О. Барабанщиков, О. О. Бодальов, А. І. Дон�

цова, Я. Л. Коломинський, В. О. Лабунська,

М. І. Лісіна, Т. О. Рєпіна та ін.). Змістова структу�

ра соціальної перцепції включає чотири взаємо�

пов’язані компоненти: конативний (перцептивна

потреба, оцінка), когнітивний (розуміння ситуа�

ції, визначення її вузлових і типових рис), вико�

навчий (перцептивний план, операції) і диспо�

зиційний (перцептивна установка, ставлення)

[4, с. 144]. 

Формування соціально�перцептивних устано�

вок безпосередньо пов’язано з характером мину�

лого досвіду індивіда. Цей показник для дитини

з церебральним паралічем має особливе значення

внаслідок недостатності та травматичності тако�

го досвіду. Обмежене та не завжди вдале спілку�

вання з оточуючими внаслідок дизартричних

порушень мовлення та хворобливого пережи�

вання власного фізичного недоліку зумовлює

негативні очікування дитини та призводить до

зниження мотивації в соціальній взаємодії.

У системі методів дослідження соціально�пер�

цептивних установок у дітей із церебральним

паралічем важливе місце належить проективним

методам діагностики. Різновидом цього типу

методів і найбільш прийнятною для досліджен�

ня дітей молодшого шкільного віку, з огляду на

вікові особливості самосвідомості, є методика

незавершених оповідань. Її перевагою є нейт�

ральний характер пред’явлення, що передбачає

не тільки встановлення причинно�наслідкових

зв’язків та висунення власного припущення

щодо завершення подій, але й можливість вияв�

лення особистісно�сенсових аспектів оцінки

ситуації досліджуваним. 

У сучасній психодіагностиці ця методика пред�

ставлена в різних модифікаціях. Ми використа�

ли окремі варіанти оповідань, запропоновані

К. Тейлор [5]. Вони призначені для дітей молод�

шого віку, яким дозволяють вільно виражати

свої почуття. Кожне з оповідань містить персо�

наж, з яким дитина намагається ідентифікувати

себе, та включає постановку питання, на яке

дитина має надати відповідь. Характер завершен�

ня оповідань вказує на наявність у неї певних

особистісних смислів, що визначають формуван�

ня соціально�перцептивних установок. 

Під час проведення методики дитину просять

продовжити оповідання, зазначаючи, що пе�

ревіряється її здатність розповідати історії. При

цьому не слід квапити дитину з розповіддю,

коментувати її при дитині та надто поспішно

переходити до іншого оповідання. Якщо при про�

слуховуванні оповідання дитина виявляє тривогу,

надмірну збудливість, розсіяність чи байдужість,

слід перервати розповідь та повернутися до неї

іншого разу. При цьому фіксуються тон голосу

дитини, особливості реагування, міміка та жести. 

Дітям властиво при розповіданні історій щиро

виражати свої почуття, як позитивні, так і нега�

тивні, наприклад агресивні. Тому при інтерпре�

тації слід брати до уваги всі поведінкові прояви

дитини, що визначаються як орієнтир у процесі

спостереження за її розвитком, а також при зі�

ставленні результатів даної методики з іншими. 

Характер відповідей значною мірою залежить

від того, чи вдалося дитині на даному етапі осо�

бистісного розвитку реалізувати свої психологічні

потреби: у любові, довірі, самостійності й ви�

знанні. Важливою передумовою сформованості

навичок самостійності та ініціативи, почуття не�

залежності є визнання та довіра з боку батьків.

Іншою умовою формування незалежності дитини

є сприяння її власній активності з боку батьків

у періоді дошкільного дитинства, коли в неї роз�

вивається моторна й інтелектуальна самостійність. 

Методика включала, зокрема, такі оповідання.

1. Пташеня (мета: з’ясувати міру залежності

дитини від батьків, характеру сімейних взаємин

і становище дитини в сім’ї).

У гніздечку на дереві спали пташки: тато, ма!
ма й маленьке пташеня. Раптом налетів сильний
вітер. Гілка, на якій трималося гніздо, зламалася,
і гніздечко впало на землю. Тато полетів і сів на
одну гілку, мама сіла на іншу, а пташеня… 

2. Сімейне свято (мета: з’ясувати уявлення

дитини про своє становище в сім’ї). 

Відзначається сімейне свято. Батьки запроси!
ли гостей та хочуть весело провести час. Під час
свята їхня дитина встає й одна йде в сад, тому що...

3. Довге розлучення (мета: з’ясувати уявлення

дитини про своє становище в колективі ровес�

ників).

Один хлопчик дуже довго хворів і не ходив до
школи. Коли він повернувся, він побачив, що його
однокласники не звертають на нього жодної ува!
ги. Тоді хлопчик …

4. Розставання (мета: виявити ставлення ди�

тини до членів сім’ї, зокрема, агресивні та дест�

руктивні імпульси стосовно них). 

Одного разу всі родичі хлопчика пішли на заліз!
ничну станцію. Один з них сів на потяг і поїхав да!
леко; він більше ніколи не повернеться. Хто поїхав
на потязі?

5. Страшний сон (мета: виявити спрямованість

дитячих страхів).

Одного ранку хлопчик прокинувся і сказав мамі:
«Мені приснився дуже поганий сон. Уві сні я …»

6. Новина (мета: виявити в дитини тривожні

стани, потайні бажання та очікування).

Один хлопчик повернувся додому з прогулянки,
а мама йому сказала: «Добре, що ти прийшов. Мені
потрібно тобі дещо сказати» Що саме йому хотіла
сказати мама? 
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Дослідженням за цією методикою було охоп�

лено 28 дітей 9–10�річного віку з церебральним

паралічем та 24 їх здорових ровесників. Порів�

няльний аналіз дав змогу виявити кількісні

особливості відповідей дітей досліджуваних ка�

тегорій, що наведені в табл. 1.

Таблиця 1 — Показники соціально;перцептивних уста;
новок школярів (на матеріалі методики незавершених
оповідань)

Таким чином, характер соціально�перцептив�

них установок визначався на підставі тих розпові�

дей, які складали діти. Самостійність, впевненість

у власних можливостях, формування здатності

приймати рішення у складних життєвих ситуа�

ціях найбільшою мірою виявлялися на прикладі

першого оповідання «Пташеня», про що свідчи�

ли такі відповіді: «Пташеня трохи підросте,

в нього окріпнуть крильця, воно полетить і теж

сяде на гілку»; «Полетить до мами»; «Полетить

до тата», «Полетить шукати маму й тата»; «Зали�

шиться на землі, тому що не вміє літати, але буде

кликати маму чи тата, вони прилетять і заберуть

його». Позитивний характер відповідей був

притаманний для 77,9% здорових дітей і лише

21,6% — хворих на церебральний параліч. 

Протилежні відповіді, що вказували на залеж�

ність, безпорадність при переживанні ситуації

і, таким чином — на несприятливий характер

особистісного розвитку, мали такий характер:

«Залишиться на землі й загине від холоду та го�

лоду»; «Спробує злетіти, але в нього нічого не

вийде»; «Загине під час падіння»; «Про нього всі

забудуть, і хтось на нього наступить». Такі відпо�

віді демонструють безпорадність і високу залеж�

ність дитини від інших людей, неспроможність

приймати самостійні рішення. Як свідчать кіль�

кісні показники, такі відповіді переважають

у хворих дітей. 

Прагнення до встановлення соціальних сто�

сунків виявлялось у закінченнях розповіді «Сі�

мейне свято» та «Довге розлучення». Типовими

позитивними відповідями для першого з цих

оповідань є такі: «Пішов за квітами для мами»;

«Пішов погратися з друзями»; «Йому набридло

бути з дорослими, тому він вирішив погратися

з дітьми»; а для другого: «Хлопчик вирішив по�

гратися з друзями, і вони знов звернули на нього

увагу»; «Хлопчик пригостив їх цукерками, і вони

знову подружилися», тощо, тобто визначалася

не тільки потреба у спілкуванні, але й вказували�

ся певні дії, що були спрямовані на реалізацію

цієї потреби. Як видно з табл. 1, такі відповіді

переважали як у дітей із церебральним паралі�

чем, так і в їх здорових однолітків. 

До відповідей негативного характеру, що вка�

зують на відчуження дитини, прояви аутизації,

було віднесено такі: «Хотів залишитися один»;

«Йому стало сумно»; «Ніхто не звертав на нього

уваги, і він пішов» («Сімейне свято»); а також

«Хлопчик залишився один, бо ніхто не хотів з ним

дружити» («Довге розлучення»).

Агресивні установки виявлялись у таких від�

повідях: «Хлопчик пішов у садок, тому що розлю�

тився»; «Хлопчик вдарив того, хто не хотів з ним

дружити» тощо. За наявності таких відповідей

перед дитиною ставилися додаткові питання

для уточнення характеру агресії, яка може носи�

ти як спонтанний, так і захисний характер. Слід

враховувати також, що джерелом агресії в дитини

може бути фрустрація, тобто певні бар’єри, які

перешкоджають задоволенню базових потреб. Це

потребує профілактичної роботи, допоки звич�

ка подолання фруструючої ситуації шляхом аг�

ресивних дій не закріпилась у структурі особис�

тості дитини. 

Агресивні установки іноді виявлялися також

стосовно близьких людей при закінченні опові�

дання «Розставання». Для дітей із церебральним

паралічем ці відповіді найчастіше стосувалися

батька. Це, можливо, корелює з тим фактом, що,

за статистикою, в сім’ях, де народжується дитина

з церебральним паралічем, близько 25% батьків

залишають сім’ю [6]. Але і в повних родинах

опіка хворої дитини найчастіше лягає на плечі

матері, яка вимушена залишити роботу й цілко�

вито присвятити себе дитині. 

Типові нормальні відповіді, які переважали

у відповідях дітей обох досліджуваних категорій,

не включали когось із найближчого оточення

дитини: «Невідомо хто»; «Ніхто не виїхав»; «Ви�

їхала незнайома людина» тощо. Іноді називався

якийсь далекий, погано знайомий дитині родич.

Це оповідання можуть прояснити характер

взаємин дитини з батьками та іншими родичами.

Відомо, що страх покарання й втрати любові

звичайно втримує дитину від прояву агресії —

як стосовно дорослих, так і сиблінгів. 

Оповідання «Страшний сон» та «Новина»,

що спрямовані на виявлення дитячих страхів,

надає цінний матеріал досліднику, оскільки

дітям із церебральним паралічем внаслідок ор�

ганічного ураження нервової системи властиві
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Категорія дітей

Характер 
установки

Школярі
з ДЦП

Здорові
діти

Самостійність, упевненість у власних

можливостях 
21,6 77,9

Залежність, безпорадність 78, 4 22,1

Прагнення до встановлення соціаль�

них взаємин
68,4 86,1

Відгородженість, замкненість 31,6 13,9

Агресивні тенденції 14,4 8,2

Побоювання соціальних взаємин 18 8,2



різноманітні страхи, що виявляються ще з ран�

нього дитинства. Серед них можна виокремити

такі, що вказують на формування страху розлу�

чення з близькими та страху в соціальних

взаєминах. При завершенні цих оповідань ви�

являється, що дитина боїться, «що її украдуть»;

«що її залишать одну», «що нікому не потрібна»,

«що помре мама (тато)», «що її заберуть чужі

люди» тощо. Подібні відповіді потребують додат�

кових запитань та надання дитині психологіч�

ної допомоги. 

Позитивні закінчення оповідання «Страшний

сон» виявлялись у таких відповідях: «Не знаю,

що приснилося хлопчику»; «Спочатку пам’ятав,

а потім забув, що йому снилося»; «Йому приснив�

ся фільм жахів, але він не злякався» тощо. 

Виявлені нами на основі методики незаверше�

них оповідань особливості формування соціальних

установок у дітей із церебральним паралічем

можна пояснити не тільки впливом захворю�

вання, але й індивідуально�психологічними ха�

рактеристиками дитини та умовами виховання

в сім’ї. Результати дослідження за цією методи�

кою мають розглядатись у контексті комплекс�

ної діагностики та доповнювати дані, що отри�

мані на базі інших методів. Це дасть можливість

зробити обґрунтований висновок щодо ситуації

психосоціального розвитку дитини із цереб�

ральним паралічем, підібрати адекватні методи

психологічної корекції. 

Вплив несприятливих соціальних установок

на поведінку дітей із церебральним паралічем має

негативну причинно�наслідкову залежність, що

зумовлюється переживанням свого фізичного

дефекту та неуспішним досвідом соціальної

взаємодії. Установка на власну неспроможність

виявляється в поведінці дитини, а потім через

інтеріоризацію негативних ставлень оточуючих

повертається в самосвідомість у вигляді хворобли�

вих станів тривожності, невпевненості, несталості

уявлень про себе.

Тому одним із пріоритетних напрямів психо�

соціальної реабілітації дітей з церебральним па�

ралічем є застосування прогностичних програм,

на базі яких дитина навчається передбачати

наслідки своєї поведінки, усвідомлювати вплив

власних негативних установок на характер

взаємин з оточуючими людьми та конструктив�

но їх змінювати. 
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У статті розкриваються питання виникнення
емоційної депривації у дітей в умовах емоційно
збідненого середовища інтернатного закладу. Ав!
тор вказує на деформуючий вплив емоційної деп!
ривації на розвиток психічної сфери у дітей!сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Володіючи певними зовнішніми та внутрішніми ре!
сурсами та резервами, прийомна сім’я може стати
своєрідним реабілітаційним простором для подо!
лання та компенсації негативних наслідків емо!
ційної депривації у дітей.

Ключові слова: емоційна депривація, при�

йомна сім’я, діти�сироти, психологічні ресурси

сім’ї, компенсація.

В статье рассматриваются вопросы возникно!
вения эмоциональной депривации у детей в услови!
ях эмоционально обедненной среды интернатного
учреждения. Автор указывает на деформацион!
ное влияние эмоциональной депривации на разви!
тие психической сферы у детей!сирот и детей,
лишенных родительской опеки. Приемная семья
владеет определенными внешними и внутренними
ресурсами и резервами, поэтому может стать
своеобразным реабилитационным пространством
для преодоления и компенсации негативных после!
дствий эмоциональной депривации у детей. 

Ключевые слова: эмоциональная депривация,

приемная семья, дети�сироты, дети, лишенные

родительской опеки, психологические ресурсы

семьи, компенсация.

The article runs about the problem of emotional dep!
rivation among the children in the conditions of emotio!
nally poor environment in boarding schools. The author
dwells on deforming influence of the emotional deprivati!
on on the development of the psychological sphere in child!
ren!orphans and the children deprived of parental care.
Possessing certain external and internal resources and
reserves, the adopting family can become peculiar rehabi!
litation institute for overcoming the compensation of nega!
tive consequences of the children’s emotional deprivation.

Key words: emotional deprivation, adopting family,
orphans psychological resources of the family, compen!
sation.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Попри якісні зміни в роботі дитячих будинків

(поліпшення умов проживання, навчання та ви�

ховання дітей, впровадження системи соціаль�

но�психологічного супроводу, використання

сучасних методів лікування та реабілітації, мож�

ливість підтримання зв’язків із родичами та ін.),

питання повноцінного психічного розвитку

дітей�сиріт залишається відкритим. Наслідком

довготривалого перебування в умовах інтернат�

них закладів є виникнення психічної депри�

вації, яка призводить до психофізіологічних

відхилень та деформації особистості дитини за�

галом. Природним середовищем для виховання

дітей є сім’я, яка володіє певними ресурсами,

що створюють підґрунтя для забезпечення ос�

новних потреб дитини та сприяють всебічному

розвитку особистості.

Зв’язок проблеми із важливими науковими чи
практичними завданнями. Перейнявши позитив�

ний досвід функціонування прийомних сімей

в зарубіжних країнах, в Україні вже майже 10 ро�

ків функціонує прийомне батьківство. Держав�

ним інститутом проблем сім’ї та молоді за прог�

рамою «Трансформація державної системи

інститутів піклування про дитину» [1] було про�

ведено експеримент зі створення прийомних сі�

мей в окремих областях України. Основною

нормативно�правовою базою для проведення

цього експерименту стали Постанова Кабінету

Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565

«Про затвердження Положення про прийомну

сім’ю» [2] і положення Кабінету Міністрів Украї�

ни «Про проведення експерименту з утворення

прийомних сімей у деяких регіонах України» від

15 вересня 1999 р. № 1713 [3]. І.В. Пєша [4]

підтвердила ефективність проведеного експери�

менту на міжнародній конференції «Дитинство

в Україні: права, гарантії, захист» і в резолюцію

конференції було винесено пропозицію до Кабі�

нету Міністрів України щодо поширення інсти�

туту прийомної сім’ї по всіх регіонах України.

Але, незважаючи на успішність проведеного

експерименту, деякі питання функціонування

прийомного батьківства потребують уточнення

і практичного вирішення. Так, особливої актуаль�

ності набуло питання аналізу ресурсів, якими

володіє прийомна сім’я для оцінки ефективності
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її реабілітаційного простору для дітей із депри�

ваційними порушеннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. За да�

ними сучасних досліджень вітчизняних і зару�

біжних науковців (Г. М. Бевз, І. В. Пєша,

С. А. Воскобойнікова, Б. С. Кобзар, А. А. Ліха�

нов, Н. Ф. Міщенко, А. М. Нечаєва, Є. М. Ри�

бінський, В. С. Яковенко, Л. Є. Просандєєва,

Є. О. Смірнова, І. В. Дубровіна, Й. Лангмейер

і З. Матейчек та ін.), у вихованців інтернатних

закладів поглядається стійка тенденція виник�

нення психічної депривації. Основними її типами

є материнська, сенсорна, емоційна, соціальна,

комунікативна та рухова. Такий поділ умовний,

оскільки на дитину впливає одразу кілька видів

психічної депривації.

Найбільш травмуючим типом психічної де�

привації, на думку більшості дослідників, є емо�

ційна, оскільки емоції виступають основним

компонентом усіх стадій організації поведінки

людини і є фундаментом формування базової

довіри до світу. У дітей, які опинилися з певних

причин в умовах психічної депривації, спос�

терігаються відхилення емоційного розвитку

у 70–80% випадків. Емоційну депривацію низка

авторів (Дж. Боулбі, В. В. Ковальов, А. Маслоу,

А. Фройд, Є. Фурман, В. С. Мухіна та ін.) роз�

глядає як особливу форму психотравмуючих

факторів, в яких дитина повністю або частково

позбавлена необхідних їй емоційних впливів

(ласки, піклування, уваги, обіймів тощо). При�

чинами появи емоційної депривації виступають

такі чинники, як відсутність спілкування з роди�

чами (особливо з матір’ю); деформація родинних

зв’язків; дефіцит і відсутність любові, ласки,

уваги з боку значущого дорослого; обмеженість

кола спілкування в інтернаті; жорстка регла�

ментація розпорядку дня; формальне ставлення

персоналу до формування особистості дитини;

відсутність диференційованого підходу до кожної

дитини з боку вихователів; відсутність свободи

вибору та дій; брак довірливих відносин в колек�

тиві та ін. Н. М. Комарова, Г. М. Бевз, Л. С. Во�

линець [5] основними наслідками емоційної

депривації називають високий рівень тривож�

ності, агресивності та фрустрації, специфічність

страхів, неадекватність самосприйняття, невпев�

неність у собі, низький рівень самооцінки, не�

вміння розпізнавати та диференціювати емо�

ційні стани себе та оточуючих, низький рівень

емпатії відчуття ворожості до соціуму; закомп�

лексованість та ін.

Проблема емоційної депривації ускладнюєть�

ся ще й тим, що серед вихованців дитячих за�

кладів є ті, які юридично не підлягають усинов�

ленню і разом з тим не можуть повернутися до

біологічної родини через низку причин: позбав�

лення батьківських прав, визнання батьків без�

вісно�відсутніми або недієздатними, оголошення

їх померлими, хвороба або похилий вік батьків,

перебування їх у місцях позбавлення волі тощо).

Як правило, такі діти залишаються в інтернатних

закладах до закінчення школи так і не маючи

можливості для проживання в сім’ї. Вирішен�

ням цієї проблеми стала така форма державної

опіки як прийомна сім’я.

Пошуком оптимальних умов для повноцін�

ного розвитку та соціалізації цієї категорій дітей

займалися такі дослідники, як Л. І. Божович,

М. І. Лісіна, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстих,

І. А. Фурманов та ін. Вони писали, що нормаль�

ний соціально�психологічний розвиток дітей

вимагає не соціальної ізоляції їх, а інтеграції

в соціум, діти повинні отримувати повноцінні

емоційні контакти з близькими людьми. Прийом�

ні батьки, як і біологічні піклуються про здоров’я,

моральний та фізичний розвиток своїх вихован�

ців, створюють належні умови для їхньої освіти

та ведуть підготовку до самостійного життя, фор�

мують почуття захищеності.

Отже, проблемі неспроможності державної ін�

тернатної системи забезпечити повноцінний пси�

хічний розвиток та соціалізацію своїх вихованців

присвячено велику кількість публікацій, і всі до�

слідники наголошують на тому, що найбільш при�

родним середовищем для виховання дітей є сім’я.

Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Проаналізувавши літературні джерела

з проблеми функціонування прийомних сімей,

ми помітили, що більшість авторів сходяться на

думці про те, що сиротам необхідна не просто

сім’я, а батьки, які володіють певними ресурса�

ми для їх інтеграції в сім’ю та суспільство, бать�

ки, підготовлені до професійної роботи з дити�

ною, яка має деприваційні порушення. Адже за

відсутності зусиль для компенсації емоційної

депривації виникають стійкі емоційні розлади,

що впливають на все майбутнє життя дитини.

Тому невирішеною частиною проблеми ефектив�

ності функціонування прийомних сімей є аналіз

її ресурсів як ефективних чинників компенсації

наслідків емоційної депривації в дітей.

Формулювання цілей статті. Виходячи із ви�

щезазначених аспектів, ми сформулювали таку

мету статті: аналіз системи психологічних ресур�

сів прийомної сім’ї як чинника ефективного

подолання наслідків емоційної депривації у дітей.

Основними завданнями статті є: аналіз літера�

турних джерел з проблеми функціонування

прийомної сім’ї; виокремлення психологічних

ресурсів прийомної сім’ї, які сприяють подолан�

ню наслідків емоційної депривації у дітей; ви�

ділення проблем, що виникають в прийомних

сім’ях і перешкоджають ефективній соціально�

психологічній реабілітації дітей.
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Виклад основного матеріалу дослідження з пов#
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль#
татів. Прийомна сім’я, як і будь�яка сім’я ха�

рактеризується певними нормами і зразками

поведінки, обов’язками, функціями, ресурсами

та резервами, що визначають стосунки між її

членами, сприяють розвитку й самореалізації осо�

бистості. Виявлення соціально�психологічних

можливостей прийомної сім’ї як чинника фор�

мування емоційного благополуччя дітей прово�

дилося на основі спостереження за поведінкою

прийомних батьків та їхніх дітей, їхнією взаємо�

дією під час комунікації, при проведенні індиві�

дуальних та групових бесід, консультацій з батька�

ми�вихователями, опитувань, тестувань, аналізі

продуктів дитячої діяльності, ознайомлюванні

з історією сім’ї, при проведенні тренінгових за�

нять із батьками та корекційно�розвивальних

занять з дітьми у Кіровоградському міському

центрі соціальних служб для дітей, сім’ї та мо�

лоді. Отримані під час дослідження дані було

узагальнено і піддано кількісному та якісному

аналізу за допомогою аналітико�синтетичного,

порівняльного методу, узагальнення та система�

тизації теоретичних і емпіричних даних, аналізу

наукових публікацій. Об’єктом нашого дослі�

дження виступала прийомна сім’я, а предметом —

психологічні ресурси прийомної сім’ї як чинник

компенсації емоційної депривації у дітей.

У Постанові Кабінету Міністрів України від

26 квітня 2002 р. № 565 «Про затвердження По�

ложення про прийомну сім’ю» [2] дано таке ви�

значення: «Прийомна сім’я — це сім’я або окрема

особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровіль�

но за плату взяла на виховання та спільне про�

живання від одного до чотирьох дітей�сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування.

Специфіка сім’ї як соціального інституту зу�

мовлює виконання нею певних функцій.

Ю. В. Василькова [6] визначає функції сім’ї як

діяльність, обов’язок, призначення сім’ї по за�

доволенню потреб її членів. Автор окреслює

такі функції сім’ї: репродуктивна, виховна, гос�

подарсько�побутова, економічна, соціального

контролю, духовного спілкування, соціально�

статусна, дозвіллєва, емоційна, соціокультурна. 

Отже, ми бачимо, що прийомна сім’я вико�

нує ті ж самі функції, що й будь�яка сім’я, але її

специфікою є лише те, що метою утворення

прийомної сім’ї є забезпечення належних умов

для зростання в сімейному оточенні дітей�сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування,

шляхом влаштування їх у сім’ї на виховання та

спільне проживання, а у звичайній сім’ї вихову�

ються біологічні діти. Виходячи із мети створен�

ня, прийомна сім’я повинна стати ресурсом для

повноцінного всебічного розвитку прийомної

дитини. Автори посібника «Прийомна сім’я: ме�

тодика створення і соціального супроводу» [7]

визначають, що ресурси — це засоби і можли�

вості, якими володіє прийомна сім’я і які будуть

задіяні з приходом до неї прийомної дитини. Це

означає, що прийомна сім’я повинна мати ха�

рактеристики, які б допомагали вирішувати

проблеми повноцінного фізичного, психічного,

соціального та особистісного розвитку та реабі�

літації дитини. 

О. В. Безпалько [8] вказує на те, що ресурси

прийомної сім’ї потрібно визначати та врахову�

вати для забезпечення стабільності життєдіяль�

ності прийомної сім’ї та надання опіки дитині.

Автор зазначає, що ресурси прийомної сім’ї

зводяться до трьох складових: матеріальної,

соціальної та психологічної. Матеріальна скла�

дова забезпечує економічний стан сім’ї, її дохо�

ди, умови проживання, наявність транспорту та

певної техніки. Соціальний ресурс визначає ста�

тус у суспільстві, ступінь відкритості, адаптаційні

характеристики, мобільність та способи прове�

дення дозвілля. Психологічна складова включає

особистісні характеристики членів сім’ї та

комплекс притаманних батькам методів впливу,

які базовані на знаннях, вміннях та навичках

ефективної взаємодії з дітьми. Таким чином, чим

більшими ресурсами володіє певна сім’я, тим

ефективнішим буде її вплив на формування все�

бічно розвиненої особистості і подолання наслід�

ків емоційної депривації прийомних дітей. 

Найбільший інтерес для нашого дослідження

становить психологічний ресурс прийомної

сім’ї як чинник компенсації емоційної деприва�

ції у дітей, тому докладніше спинимось на його

характеристиці. Для того щоб довести ефектив�

ність впливу психологічного ресурсу прийомної

сім’ї на процес подолання емоційної деприва�

ції, ми провели психодіагностичне дослідження

у трьох групах дітей молодшого шкільного віку.

Першу групу дітей становили діти зі звичайних

родин, другу групу — діти із прийомних сімей,

а третю — діти із дитячого будинку. Метою дослі�

дження було з’ясування рівня емоційної деприва�

ції у трьох групах досліджуваних за методиками:

«Неіснуюча тварина», «Будинок�дерево�люди�

на», методика виявлення страхів А. І. Захарова,

шкала кольорового діапазону настрою А. Н. Лу�

тошкіна, методика дослідження емоційної

стійкості, тест фрустрації Розенцвейга (дитячий

варіант), шкільний тест тривожності Філліпса,

карта спостереження Стотта. За методом поляр�

них профілів на основі низки симптомокомплек�

сів ми визначили, що для більшості дітей�сиріт

характерним є високий рівень емоційної депри�

вації, тоді як для дітей зі звичайних і прийомних

сімей — низький і середній. 

У результаті проведеного дослідження ми

дійшли висновку, що психологічні ресурси
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прийомної сім’ї є важливим і дієвим чинником

компенсації емоційної депривації у дітей. На наш

погляд, психологічний ресурс прийомної сім’ї

необхідно розглядати крізь призму батьківсько�

дитячих взаємовідносин, які є процесом і резуль�

татом індивідуального відображення сімейних

зв’язків і опосередковують зовнішню і внутріш�

ню активність батьків і дітей в їхній сумісній

діяльності. Психологічний ресурс прийомної

сім’ї включає в себе такі складові, як прийняття,

любов, розуміння, довіра і прощення, контроль,

підтримка, захист та ін. 

Цікаву гендерну особливість психологічного

ресурсу прийомної сім’ї відмітила І. В. Ткачен�

ко [9]. Так, за результатами її дослідження,

у прийомних матерів найбільш вираженими

виступають ресурси любові, а у батьків — ресур�

си особистісних досягнень. Ресурси материнсь�

кої любові, які формуються в сім’ї, найбільшою

мірою пов’язані з проявами емоційного тепла

стосовно дитини, емоційною прихильністю, пе�

реживанням за успіхи та невдачі дитини, емоцій�

ною підтримкою в різних життєвих обставинах,

а особливо у психотравмуючих. Батько для

дитини виступає як мотиватор досягнення успіху

й уникнення можливих життєвих невдач, закла�

дає потенціал особистісного самоутвердження,

подолання особистісних слабкостей, вираження

власних достоїнств та формування потреб, ви�

знання оточуючих.

Важливою складовою психологічного ресур�

су прийомної сім’ї є відчуття безпеки. Адже саме

від відчуття безпеки в дитини формується базова

довіра до світу, долаються дитячі страхи, тривож�

ність, невпевненість у собі та майбутньому. Сфор�

моване відчуття безпеки є запорукою успішної

адаптації прийомної дитини в навколишньому

середовищі.

Емоційні зв’язки прийомної сім’ї виражають�

ся у прив’язаності членів родини один до одно�

го, дружбі, емпатії, повазі, моральній підтримці

у скрутних обставинах, відчутті стабільності,

психологічному захисті та любові. Для даної

групи ресурсів домінуючою ознакою є позитив�

ний емоційний фон, який забезпечує емоційне

здоров’я членів прийомної сім’ї. 

Поведінкова складова психологічного ресурсу

прийомної сім’ї базуються на бажанні її членів

зрозуміти себе і один одного, реалізувати спільні

дії для досягнення особистих успіхів. Це сприяє

самопізнанню, виробленню адекватних уявлень

прийомної дитини про себе і оточуючих її лю�

дей, навичок побудови успішної взаємодії з ото�

ченням.

Ресурси соціалізації виявляються у можливості

дитини пізнати себе і оточуючих, навчитися ефек�

тивно встановлювати міжособистісну взаємодію

і будувати на цій основі особистісні досягнення.

Автори методичного посібника «Усвідомлене

батьківство» [10] позитивним і дуже важливим

психологічним ресурсом вважають ретельну

підготовку прийомних батьків. Головною метою

такої підготовки є формування психологічної

готовності кандидатів до виконання функцій

заміщувальної опіки. Таку підготовку проводять

соціальні служби, і вона допомагає прийом�

ним батькам не тільки краще пізнати психо�

фізіологічні особливості дітей, але й оволодіти

ефективними методами та формами виховання,

вирішення складних та конфліктних ситуацій,

допомагає створити сприятливий соціально�

психологічний мікроклімат у родині, активізу�

вати емоційно�дійові спонуки батьківства, що

призводить до перебудови структури ставлення

до дитини, бачення перспектив її особистісного

зростання.

Соціально�психологічний клімат прийомної

сім’ї є теж важливим чинником подолання на�

слідків емоційної депривації у дітей. Так, позитив�

на атмосфера сім’ї сприяє стабільності настрою,

зниженню тривожності та агресивності, формує

відчуття довіри та конструктивного вирішення

конфліктів. Авторський колектив навчального

посібника «Основи батьківської компетент�

ності» [11] зазначає, що прийомні батьки стають

еталоном норм побудови емоційних взаємовід�

носин між дітьми та дорослими, які засвоюють�

ся прийомними дітьми та переносяться в дорос�

ле життя, у власні сім’ї.

Окрім основних ресурсів, прийомна сім’я мо�

же володіти ще й додатковими засобами — внут�

рішніми резервами, спроможними забезпечити

її стійкість у непередбачених ситуаціях.

Г. М. Бевз, І. В. Пеша [12] визначають резерви

прийомної сім’ї як запаси, засоби, можливості,

які на даний момент не будуть використовува�

тися, проте вони будуть джерелом підтримки

здорового функціонування сім’ї та відновлення

її виховного потенціалу. Ці резерви будуть актуалі�

зованими в разі виникнення в сім’ї критичних

і надзвичайних подій і сприятимуть підтримці

позитивного мікроклімату. Такі ресурси, як осо�

бистісний потенціал, любов, щирість, зацікавле�

ність тощо включаються, коли прийомні батьки

починають відчувати психологічне виснаження,

загострюються конфлікти та порушується вста�

новлена емоційна стабільність.

Необхідно відмітити такий важливий факт,

що відсутність психологічного резерву в сім’ї

може призвести до її швидкого виснаження і до

невиконання покладених на неї завдань, підви�

щується ймовірність травматизації та розвитку

соматоформних розладів в її членів, а також

зростання симптоматики сімейних дисфункцій

аж до бажання розторгнення шлюбних сто�

сунків.
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Висновки з дослідження. Отже, однією із голов�

них умов повноцінного емоційного розвитку

дитини виступає сім’я, що володіє внутрішніми

та зовнішніми психологічними ресурсами та ре�

зервами, має особливу організацію життя та при�

таманний лише їй рівень спілкування та довіри.

Що раніше буде припинений вплив емоційної

депривації, то раніше запуститься механізм її

цілеспрямованої компенсації і кращим буде по�

дальший розвиток дитини. Психологічні ресурси

сприяють засвоєнню прийомними дітьми ета�

лонів та норм побудови емоційних взаємовідно�

син між дітьми та дорослими.

На основі проведеного психодіагностичного

дослідження ми відмітили різницю емоційної

сфери дітей, що виховуються у прийомних

сім’ях і дітей, які знаходяться під опікою дер�

жавних навчально�виховних закладів. Саме

психічні ресурси прийомної сім’ї виступають

важливим чинником компенсації та подолання

емоційної депривації дітей і розвитку особис�

тості в цілому. Діти�сироти та діти, позбавлені

батьківського піклування, які виховуються в за�

критих дитячих установах, не мають впливу сі�

мейних ресурсів, тому стають менш стійкими до

деприваційних впливів і легко вразливими до

негативних впливів емоційно збідненого сере�

довища виховного закладу. Такі діти позбавлені

психологічних ресурсів сім’ї як особливого

складного психологічного феномену, утворено�

го системою подружніх та батьківсько�дитячих

відношень, тому й позбавлені дієвих стимулів

емоційного розвитку.

Перспективи подальших розвідок з даного напря#
му. Виходячи з результатів проведеного дослі�

дження й аналізу літературних джерел з цієї про�

блеми, видається важливим перенесення акценту

зі зміцнення системи державних дитячих закладів

на забезпечення підтримки сімей для запобігання

явищу соціального сирітства та розвиток сис�

темної професійної підтримки альтернативних

сімейних форм влаштування дітей, які з різних

причин не можуть проживати у власних сім’ях.

Відкритим також залишається питання деталь�

ного вивчення перебігу повного циклу функціо�

нування прийомної сім’ї та запобігання фактам

повернення прийомної дитини в інтернатний

заклад.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сoціальне сирітство в Україні: експертна оцін�

ка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та

виховання дітей, позбавлених батьківського піклуван�

ня / Л. С. Волинець, Н. М. Комарова, О. Г. Антонова�

Турченко та ін. — К. : Український ін�т соціальних

досліджень, 1998. — 120 с.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від

26 квітня 2002 р. № 565 Про затвердження Положен�

ня про прийомну сім’ю // Збірник міжнародних пра�

вових документів, законодавчих актів і нормативних

документів України з питань соціально�правового

статусу дітей. — К. : Столиця, 1998. — 151 с. 

3. Положення Кабінету Міністрів України «Про

проведення експерименту з утворення прийомних сі�

мей у деяких регіонах України» від 15 вересня 1999 р.

№ 1713 // Створення та функціонування прийомних

сімей: навчальний посібник для державних службов�

ців / О. О. Яременко (кер.авт.кол), Н. М. Комарова,

Л. С. Волинець, І. В. Пєша. — К. : Український

інститут соціальних досліджень, 2000. — С. 84.

4. Пєша І. В. Модель соціального експерименту із

запровадження інституту прийомної сім’ї в Україні //

Український соціум. — 2004. — № 1 (3). — C. 106–118.

5. Методичні рекомендації соціальним працівни�

кам щодо соціального супроводу прийомних сімей /

Н. М. Комарова, Г. М. Бевз, Л. С. Волинець та ін. —

К. : Український інститут соціальних досліджень,

1999. — 103 с.

6. Василькова Ю. В. Социальная педагогика /

Ю. В. Василькова — М. : Академия, 2001. — 440 с.

7. Прийомна сім’я: методика створення і соціаль�

ного супроводу: науково�методичний посібник /

Г. М. Бевз, В. О. Кузьмінський, О. І. Нескучаєва та

ін. — К. : Центр стратегічної підтримки, 2003. — 92 с. 

8. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах

і таблицях: навч. посіб. — К. : Логос, 2003. — 134 с.

9. Ткаченко И. В. Личностно�развивающий ре�

сурс семьи: онтология и феноменология: моногра�

фия / И.В. Ткаченко. — М. : Кредо, 2008. — 278 с.

10. Усвідомлене батьківство як умова повноцін�

ного розвитку дитини: метод, матеріали для тренера /

авт.�упор.: О. В. Безпалько, Т. Л. Лях, В. В. Молоч�

ний, Т. П. Цюман; під заг. ред. Г. М. Лактіонової. —

К. : Науковий світ, 2004. — 107 с.

11. Основи батьківської компетентності: навч. по�

сіб. / упор.: Т. Г. Веретенко, І. Д. Звєрева, Н. Ю. Шев�

ченко; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. — К. : Науковий світ,

2006. — 156 с.

12. Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога /

Г. М. Бевз, І. В. Пєша — К. : Український інститут

соціальних досліджень, 2001. — 101 с.

437

Р
о

зд
іл

 Х
V

I «
П

С
И

Х
О

Л
О

ГІ
Я

 О
С

ІБ
 З

 О
С

О
Б

Л
И

В
И

М
И

 П
О

Т
Р

Е
Б

А
М

И
»



В статье приведены анализ социально!психо!
логических компонентов виктимизации личности
студента!инвалида. Раскрывается специфика ин!
валидности как феномена социально!психологичес!
кого неблагополучия. Характеризуются факторы
и условия социально!педагогической виктимиза!
ции в современной профессионально!образователь!
ной среде. 

Ключевые слова: виктимность, виктимизация,

инвалидность, инвалид.

У статті наводиться аналіз соціально!психо!
логічних компонентів віктимізації особистості
студента!інваліда. Розкривається специфіка ін!
валідності як феномену, соціально!психологічного
неблагополуччя. Характеризуються чинники й умо!
ви соціально!педагогічної віктимізації в сучасній
професійно!освітньому середовищі.

Ключові слова: віктимність, віктимізація, ін�

валідність, інвалід.

In article the analysis of socially!psychological com!
ponents victimization persons of the student!invalid is
carried out. Specificity of physical inability as pheno!
menon of socially!psychological trouble reveals. Factors
and conditions socially!pedagogical victimization in
the modern is professional!educational environment
are characterised.

Key words: victimity, victimization, invalidity,

invalid.

Движущими силами развития современного

общества являются знания, образование, полнота

человеческой жизни, духовность и нравствен�

ность. Приоритеты сегодня отдаются не эконо�

мической составляющей, а потенциалу личнос�

ти, развитости ее жизненных сил (М. Б. Лига,

2006). Значительно усиливается роль образования

в процессе социализации личности, формиро�

вании ценностных ориентаций, мировоззре�

ния, духовных и культурных потребностей, спо�

собов поведения.

Образование, социализируя личность, разви�

вая ее креативность, коммуникативные способ�

ности, социальную компетентность, толерант�

ность, в то же время выступает фактором викти�

мизации, способствующим превращению чело�

века в жертву негативных социальных процес�

сов и явлений. Наиболее острой эта проблема

является для лиц, испытывающих ограничения

в физическом, эмоциональном, психическом,

культурном, социальном развитии и самореали�

зации, то есть для инвалидов.

Цель нашего исследования заключается в ана�

лизе социально�психологических компонентов

виктимизации личности студентов�инвалидов. 

Первые виктимологические разработки от�

носятся к концу 1940�х годов и принадлежат

Б. Мендельсону («Общая виктимология», 1975),

Г. Гентингу («Преступник и его жертва», 1948)

и др. Основоположниками российской виктимо�

логии принято считать Л. В. Франка и Д. В. Рив�

мана, впервые исследовавших важные аспекты

личности жертвы преступления и ее роли в меха�

низме преступного поведения. Развитию отечест�

венной виктимологии способствовали В. Я. Ры�

бальская, В. И. Полубинский, Г. И. Чечель,

А. Л. Репецкая, Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий,

С. Г. Войтенко, В. О. Туляков, В. И. Задорож�

ный, Е. В. Руденский, А. В. Мудрик, О. О. Анд�

ронникова и др.

Среди работ, посвященных виктимологичес�

кой проблематике, можно отметить следующие:

«Психологические факторы возникновения вик�

тимного поведения» (О. О. Андронникова, 2005),

«Общая характеристика виктимологической

политики в современных условиях» (В. А. Туля�

ков, 2000), «Психологические аспекты виктим�

ности жертв преступлений» (Е. Г. Самовичев,

2004) и др.

На сегодняшний день в научной литературе

сложилось несколько точек зрения относитель�

но специфики процесса виктимизации. 

По мнению Е. В. Руденского (2004), викти�

мизация формирующейся личности возникает

в современной России как результат несоответ�

ствия концепции образования и социализации

личности в институтах образования реальностям

общественного развития, трансформации соци�

окультурной системы общества.

О. О. Андронникова (2007) связывает процесс

виктимизации с общественными изменениями,

которые лишают общество такой характеристики,
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как безопасность. Отсутствие безопасности в об�

разовательной среде вуза трансформирует педаго�

гическое общение в механизм социально�педаго�

гической виктимизации, деформации личности

студента в направлении ее виктимизации.

Согласно концепции социально�педагоги�

ческой виктимологии (А. В. Мудрик, 2007),

в любом обществе существует ряд категорий на�

селения, являющихся реальными или потенци�

альными жертвами социализации из�за условий

их развития и жизни. Это инвалиды (кроме не

обладающих юридической дееспособностью);

дети�сироты; дети, лишённые попечения родите�

лей; ставшие в силу обстоятельств безнадзорны�

ми и беспризорными; дети из неблагополучных

семей с низким экономическим уровнем, амо�

ральной или криминогенной атмосферой и др.

Реализация процесса виктимизации обуслов�

лена взаимодействием: 

— факторов виктимизации как совокупности

обстоятельств в жизни людей и общества, де�

терминирующих процесс превращения данной

личности в жертву либо тем или иным образом

способствующих и содействующих реализации

этого процесса;

— условий виктимизации — разнообразных

явлений объективного и субъективного характе�

ра, наращивающих степень виктимности и су�

щественно облегчающих возможность возник�

новения конфликтов, нагнетающих эскалацию

виктимогенной ситуации.

В основе процесса виктимизации лежит со�

циально�психологический механизм — система

элементов и этапов изменения степени виктим�

ности индивида вследствие взаимодействия

внешних и внутренних факторов. Социальная

(внешняя) составляющая данного механизма

представлена комплексом условий, существую�

щих в обществе и обладающих виктимогенным

потенциалом (политические, социально�эконо�

мические, культурно�информационные процес�

сы и явления), а психологическая (внутренняя) —

системой психических процессов, формирующих

виктимную мотивацию поведения [1, с. 45].

По мнению Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкого

(2009), одним из наиболее существенных фак�

торов виктимизации выступает десоциализация

личности в результате негативных социальных

процессов и явлений, проявляющаяся на уровне

самосознания, на уровне интериоризации и вос�

производства установок на общенациональные

ценности и идеалы нравственно правового ха�

рактера, на уровне адаптивно�деятельностной

ориентации. Наибольшие трудности адаптации

к социальному пространству государства и к спе�

цифическим следствиям глобализационных про�

цессов испытывают социально незащищенные

слои населения. Стремление выйти за пределы

этих высоковиктимных статусов и групп опре�

деляет значимость информационной составля�

ющей в процессе социализации и ценность об�

разования.

Поэтому социальный компонент виктим�

ности студента�инвалида обусловлен недоступ�

ностью социальных услуг, необходимых для

нормального социального становления личнос�

ти, сохранения и достижения ею соответствую�

щего социального статуса, жизненного самоопре�

деления и продуктивного развития. Отнесение

студентов�инвалидов к числу социально уязви�

мых категорий обусловлено:

1. Возрастным критерием, так как молодежь,

наряду с детьми и пожилыми людьми, имеет

ограничения в определении жизненно важных

ресурсов и возможностей их самостоятельного

удовлетворения. Уязвимость молодежи выража�

ется, во�первых, в отсутствии своего собственно�

го социального положения, определении соци�

ального статуса за счет социального положения

родителей либо сферы будущей профессиональ�

ной деятельности; во�вторых, в принадлежности

к различным структурам общества, в степени

включенности в модели социально одобряемого

поведения; в�третьих, в понимании молодежи

не как саморазвивающейся системы, а как час�

ти общества, включенной во все связи и отно�

шения и отражающей комплекс противоречий,

связанный с реализацией присущих ей общест�

венных функций (воспроизводственной, транс�

ляционной, инновационной).

2. Соотношением реальных (наличных) и по�

тенциальных (требуемых) ресурсов, характер�

ных для инвалидности.

3. Социальными рисками, которые опреде�

ляют промежуточное положение инвалидов как

социальной группы, переходное состояние от

благополучия к неблагополучию, а также несут

в себе потенциал негативных изменений в опре�

деленной ситуации (материальной, правовой,

физической, психологической, социальной

и т.п.). Социальный риск инвалидов связан

с ограниченными возможностями в самообслу�

живании и трудовой деятельности; с нарушение

прав личности со стороны государства или конк�

ретных граждан, от которых человек оказывается

зависимым на данный момент; с политической,

культурной, экономической нестабильностью

общества [2, с. 50].

В период студенчества происходит сущест�

венная перестройка личности, обусловленная

изменениями социальной ситуации развития,

а именно поступлением в высшее учебное заве�

дение, сознательного утверждения человека

в профессиональной сфере на основе усвоения

определенной системы знаний, норм, ценнос�

тей, овладения профессиональными умениями.
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Это очень непростой и важный период, посколь�

ку от правильного выбора профессии зависит

будущее человека, его самореализация, удов�

летворенность жизнью. 

В течение студенческого возраста человек дол�

жен самостоятельно принимать и реализовывать

решения, разрабатывать жизненные планы, стро�

ить собственную жизнь. В личностном развитии

студента наблюдается обогащение ментального

опыта, впервые масштабно рассматривается

внутренний мир, индивидуальность, форми�

руется целостный Я�образ, происходит самооп�

ределение в жизненных и профессиональных

планах.

Развитию личности студента на данном воз�

растном этапе присущ ряд противоречий:

1. Социально�психологических. Это противо�

речия между расцветом интеллектуальных

и физических сил студента и жестким лимитом

времени, экономических возможностей для

удовлетворения возросших потребностей.

2. Между стремлением к самостоятельности

в отборе знаний и довольно жесткими формами

и методами подготовки специалиста определен�

ного профиля. Это противоречие дидактическо�

го характера, оно может вести к неудовлетворен�

ности студентов и преподавателей результатами

учебного процесса.

3. Огромное количество информации, посту�

пающее через различные каналы, что, с одной

стороны, расширяет знания студентов, а с дру�

гой — при отсутствии достаточного времени

приводит к поверхностности знаний и мышле�

ния [3, с. 235].

В период обучения в вузе, как и на каждом

возрастном этапе, существуют опасности, игра�

ющие определенную виктимизирующую роль.

В частности, А. В. Мудрик (2007) выделяет три

группы возрастных задач, в процессе решения

которых могут возникать опасности для развития

личности — естественно�культурные, социаль�

но�культурные и социально�психологические. 

В условиях инвалидности в процессе реше�

ния естественно�культурных задач могут возни�

кать проблемы, связанные с укреплением здо�

ровья, развитием своих физических задатков,

познанием своего тела, принятием его и проис�

ходящих с ним изменений, усвоением полоро�

левого поведения, владением соответствующи�

ми нормами, этикетом, символикой и др.

Трудностями решения социально�культурных

задач являются осознание и развитие своих спо�

собностей, умений, установок, ценностей; приоб�

ретение знаний, умений, которые необходимы

человеку для удовлетворения собственных пози�

тивных потребностей; овладение способами вза�

имодействия с людьми, развитие и коррекция

необходимых установок; понимание проблем

семьи, других групп членства, социума, воспри�

имчивость к ним.

В процессе решения социально�психологичес�

ких задач студенты�инвалиды могут столкнуть�

ся с проблемами, связанными с самопознанием

и самопринятием; определением себя в актуаль�

ной жизни, самореализацией и самоутвержде�

нием, а также определением своих перспектив;

с развитием понимания и восприимчивости по

отношению к себе и к другим; с адаптацией к ре�

альным условиям жизни; с установлением по�

зитивных просоциальных взаимоотношений

с окружающими, особенно со значимыми лица�

ми; с предотвращением, минимизацией, разре�

шением внутриличностных и межличностных

конфликтов.

Наиболее типичным и серьезным источником

опасности на данном возрастном этапе являет�

ся профессионально�образовательная среда.

Среди опасностей социализации, связанных

с интеграцией инвалидов в студенческую груп�

пу, можно выделить просоциальную адаптацию;

использование саморазрушительных способов

приспособления к коллективу; отвержение груп�

пой, ощущение одиночества и др. Воспитатель�

ным организациям свойственны специфические

опасности, порождающие свой ряд проблем:

конфликтность со взрослыми, агрессивность по

отношению к ним; эгрессивное (избегающее)

поведение по отношению к жизнедеятельности

организаций; внутриличностные конфликты,

порождаемые неуспехами в значимой для челове�

ка сфере жизнедеятельности; потеря ощущения

самоценности, низкое самоуважение, неприятие

себя, отсутствие или потеря перспектив [4, с. 178]. 

Определенную виктимизирующую роль в про�

цессе получения высшего образования играют

профессиональные деформации педагогов —

деструкции, возникающие в процессе выполне�

ния профессиональной деятельности и негатив�

но влияющие на ее продуктивность и качество.

Наличие профессиональных деформаций

нарушает взаимодействие между субъектами

образовательного процесса, запускает механизм

конфронтации, приводит к развитию позицион�

ного конфликта, и в целом, закрепляет личность

студента в виктимном статусе. Следствием этого

может быть сопротивление (как внутреннее —

уход от контактов, самообвинение, отрицатель�

ное отношение к себе, аутоагрессия, так и внеш�

нее — нарушение общепринятых норм, непо�

слушание и др.), эмоциональное напряжение,

деструктивные формы выхода из психотравми�

рующей ситуации [5].

К числу субъективных факторов виктимиза�

ции А. В. Мудрик относил индивидуальные осо�

бенности, проявляющиеся на индивидном и лич�

ностном уровнях. На индивидном уровне процесс
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виктимизации обусловлен темпераментом и не�

которыми другими характерологическими

свойствами, генетической предрасположеннос�

тью к саморазрушительному и отклоняющемуся

поведению. На личностном уровне наблюдается

действие личностных характеристик, способ�

ствующих либо препятствующих виктимизации

человека (степень устойчивости и меру гибкости

человека, развитость рефлексии и саморегуля�

ции, ценностные ориентации и др.) [4, с. 205].

Для виктимологического анализа личности

необходима характеристика его психологичес�

кого потенциала — системы психологических

свойств, определяющей возможность успешной

жизнедеятельности индивида в разных сферах

жизни. Психологический потенциал индивида

включает следующие компоненты:

— общую активность (эргичность): инициа�

тивность, энергичность, общая мотивационная

установка на достижения;

— векторную активность: направленность

личности, стремление к достижениям в опреде�

ленной сфере жизни;

— способности: сенсорные, сенсомоторные,

гуманитарные и др.;

— регуляторные качества: уровень самооцен�

ки, нервно�психическая устойчивость, установ�

ки, ценностные ориентации, воля [6, с. 135].

Это в совокупности с указанными выше внут�

ренними противоречиями, обусловливает вик�

тимную деформацию личности.

С. К. Нартова�Бочавер (2007) необходимым

условием нормального функционирования и раз�

вития личности считает психологическую (лич�

ностную) суверенность — способность человека

контролировать, защищать и развивать свое

психологическое пространство, основанную на

обобщенном опыте успешного автономного по�

ведения, сохранности границ психологического

пространства. В условиях инвалидности взаи�

модействие с миром оказывается дисфункцио�

нальным, фиксирующим депривационный опыт.

Перенесенный опыт депривации обусловливает

нарушение границ психологического простран�

ства, которые теряют защитную функцию, сни�

жают адаптацию и жизненную эффективность.

Слабость (недоразвитость) границ приводит

к неспособности человека стать ответственным

и активным субъектом своей жизни в ее различ�

ных сферах: человек уязвим в отношении соци�

альных воздействий, посягательств на его лич�

ные вещи, территорию, мировоззрение и даже

тело. Это формирует жертвенную позицию лич�

ности, повышает виктимизацию.

Указанные специфические особенности в ге�

незе индивидуальной виктимности студента�

инвалида обусловливают необходимость опре�

деления его личностных ресурсов преодоления

трудностей, а также разработки программы спе�

циального психологического сопровождения

в процессе обучения в целях укрепления, разви�

тия и адекватной реализации этих ресурсов.

Позволим себе, исходя из сказанного, сфор�

мулировать следующий ряд выводов:

1. Феномен социально�педагогической викти�

мизации является следствием действия негатив�

ных факторов и условий социализации личнос�

ти, связанных с несоответствием возможностей

инвалида требованиям профессионально�обра�

зовательной среды, отсутствием безопасности,

трудностями адаптации в силу низкой или

деформированной развитости жизненных сил,

нарушением суверенности. 

2. В основе процесса виктимизации лежит со�

вокупность социального (политические, социаль�

но�экономические, культурно�информацион�

ные процессы и явления) и психологического

(системой психических процессов, формирую�

щих виктимную мотивацию поведения) компо�

нентов. 

3. Повышенный риск виктимизации инвали�

дов связан с ростом социальной незащищеннос�

ти данной социальной категории, потерей соци�

альных ориентиров, маргинализацией, низким

уровнем качества жизни. 
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У статті розкрито змістове наповнення термі!
на «інвалід», проаналізовано гендерні особливості
переживання інвалідності дівчатами студентсь!
кого віку, розглянуто сексистські прояви щодо
жінок!інвалідів у сучасному суспільстві, визначе!
но основні принципи роботи викладачів. 

Ключові слова: гендер, гендерні відносини,

інвалід, інвалідність, пригнічення, сексизм. 

В статье раскрыто смысловое наполнение
термина «инвалид», проанализированы гендерные
особености переживания инвалидности девочками
студенческого возраста, разсмотрены сексистс!
кие проявления по отношению к женщинам!инва!
лидам в современном обществе, определены основ!
ные принципы работы преподавателей

Ключевые слова: гендер, гендерные отноше�

ния, инвалид, инвалидность, угнетение, сексизм.

The article deals with the content of the term invalid,
the gender peculiarities of students age girl’s disability
problems and their overcoming are traced, women inva!
lids sexism displays in the modern society are studied,
the basic principles of teachers’ work are defined.

Key words: gender, gender relations, invalid,

disability, depression, sexism.

Постановка проблеми На сучасному етапі роз�

витку педагогіки спостерігається посилена ціка�

вість до проблем гендерних категорій (О. Воро�

ніна, І. Горошко, І. Жеребкіна та ін.). Науковий

інтерес також викликають праці, пов’язані з ме�

дико�фізичною та соціальною реабілітацією

інвалідів (Б. Ананьєв, Д. Батлер, С. де Бовуар,

І. Кон та ін.). Усе це пояснює актуальність дослі;
дження, спрямованого на визначення моделей

поведінки соціального працівника у ставленні

до жінок з обмеженими можливостями.

Мета даної розвідки полягає у визначенні

інвалідності в контексті гендерної віднесеності. 

Об’єктом дослідження є жінки з обмеженими

можливостями, інтегровані в студентське сере�

довище. 

Предмет вивчення — особливості соціалізації

таких молодих жінок.

Соціальні працівники протягом тривалого

часу щонайбезпосереднішим чином сприяють

процесам гноблення інвалідів, зокрема маркуючи

їх найрізноманітнішими способами, в резуль�

таті чого життєва ситуація людей з інвалідністю

піддавалася стигматизації [8, с. 98]. Стигматизація

трактується як процес нав’язування людині або

групі людей негативної соціальної ролі. Стигма�

тизованими бувають погляди та дії; стигми вияв�

ляються у словах, підкріплюються невіглаством

і страхом. Їх стан розглядається в медикалистсь�

ких термінах, а послуги — як такі, що не відпові�

дали їхнім потребам. Донедавна тема інвалід�

ності фактично не піднімалася в практиці

соціальної роботи в аспекті усунення гноблення.

Упродовж останніх десятиліть інваліди піддали

критиці погляди соціальних працівників, праг�

нучи сформулювати альтернативні визначення

свого становища, добитися шанобливого став�

лення й отримати доступ до послуг, які б відпо�

відали їхнім реальним потребам. 

Відповідно до Декларації про права інвалідів

(ООН, 1975), «інвалід» — це будь�яка особа, яка

не може самостійно забезпечити повністю чи

частково потреби нормальної особистості та

соціального життя з нестачі, чи то природженої,

чи набутої, їхніх фізичних або розумових мож�

ливостей [3, с. 12]. 

Студенти з особливими потребами мають пев�

ні проблеми, які сформувалися в попередні пе�

ріоди життя і навчання молодих людей та сут�

тєво впливають не тільки на їхню пізнавальну

активність, а й на інтеграцію в освітнє середо�

вище. Серед них:

— прогалини в знаннях;

— труднощі у подоланні бар’єрності навко�

лишнього середовища, зокрема освітнього; труд�

нощі у сприйнятті навчального матеріалу у за�

гальноприйнятому вигляді;

— знижена працездатність, підвищена втом�

люваність та виснажливість, порушення концент�

рації уваги;

— підвищена вразливість до інфекційних за�

хворювань і в зв’язку з цим проблеми з відвіду�

ванням занять;

— низький рівень фізичної підготовки;

— дефіцит комунікабельності;

— недостатня орієнтація в соціумі, низька

соціальна активність;

— звичка до невимогливого, поблажливого

ставлення, завищені уявлення про свої можли�

вості;
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— низький рівень мотивації досягнення ме�

ти, відчуття втрати майбутнього;

— низький рівень самоактуалізації, нерішу�

чість, переважання інтровертності поведінки;

— низька самооцінка, нерозвиненість само�

контролю, підвищена тривожність, вразливість,

емоційна нестійкість, депресивні стани та багато

іншого.

Як офіційні визначення, так і ті, що сформу�

льовані рухом інвалідів, говорять про інвалід�

ність безвідносно статі, і гендерно�специфічна

природа досвіду інвалідності залишається в тіні.

Тим самим означені підходи маскують природу

досвіду інвалідів, диференційовану залежно від

різних соціальних підрозділів, таких як «раса»,

національність, релігія, клас або вік. У результаті

існує узагальнене особа з інвалідністю, а не, на�

приклад, молода жінка з інвалідністю, або літня

жінка з інвалідністю, або студентка з інвалідніс�

тю. Крім того, ці визначення інвалідності ігно�

рують диференційований характер ідентичності

і статусу, адже саме ці чинники є ключовими для

динаміки гноблення інвалідів. В умовах інваліди�

зуючих соціальних відносин інваліди відчувають

пригнічення, їхній життєвий вибір обмежуєть�

ся, оскільки суспільство недооцінює фізичні

і когнітивні сторони їхньої ідентичностей. 

Інвалідність виникає, коли порушення фізич�

ного, сенсорного, розумового типу зіштовху�

ються з реакцією суспільства та відсутністю не�

обхідних технологій або послуг. В Україні

проблема гендерної ідентичності у зв’язку з інва�

лідністю практично не зачіпалася в соціальних

дослідженнях, а на Заході ця тема потрапляє в по�

ле академічної дискусії в 1980�ті рр. під впливом

соціальних рухів (Oliver; Fin, Asch; Morris;

Murphy; Ярська�Смирнова). З одного боку, су�

спільство відмовляє інвалідам у статевому вира�

женні, і найпростіша ілюстрація того — це знаки

на туалетах у громадських установах на Заході.

Відзмітимо, що в Україні інвалідам на візках вза�

галі відмовлено у громадській діяльності, зважаю�

чи на велику кількість фізичних бар’єрів, відсут�

ність спеціально обладнаного транспорту, в’їздів

у будівлі, ліфтів та місць громадського користу�

вання. Гендер виступає найважливішим чинни�

ком переживання людиною інвалідності, про

що свідчать такі факти зі статистики Всесвітньої

організації охорони здоров’я: 

1) жінки з інвалідністю становлять соціальну

групу з найнижчим рівнем життя; 

2) жінки і діти з інвалідністю часто зазнають

жорстокої (фізичної, сексуальної, емоційної)

експлуатації; 

3) в Україні дівчатка з інвалідністю практич�

но не представлені серед учнів шкіл, а серед до�

рослих жінок�інвалідів практично 90% безро�

бітних; 

4) спеціалісти, що працюють з інвалідами,

отримують низьку зарплату, тому серед них пе�

реважають жінки; 

5) академічне співтовариство, включаючи

представників феміністських напрямків, не ці�

кавиться питаннями інвалідності, а в соціальній

політиці у відношенні до інвалідів ігноруються

гендерні аспекти. 

Чоловіки, чинячи опір стигмі інвалідності, все

ж можуть придбати очікуваний статус, якому від�

повідатимуть владні соціальні ролі, тоді як жінки

в багатьох випадках позбавлені такої можливості.

Стереотипні образи жіночності та інвалідності

як пасивності, поєднуючись один з одним, лише

підсилюють патріархальний вигляд конвен�

ціальної фемінності, пропонуючи асоціації з жа�

лістю, безглуздою трагедією, болем, святістю.

Незважаючи на те, що демографічна реальність

характеризується переважанням серед інвалідів

літніх жінок, подібні репрезентації дуже рідкісні

і переважно негативні: жінки�інваліди вважа�

ються неадекватними як для економічного ви�

робництва (традиційно більш відповідного для

чоловіків, ніж для жінок), так і для традиційно

жіночих репродуктивних ролей. У свою чергу, на

перетині смислових полів популярних образів

маскулінності та інвалідності утворюються ро�

льові невідповідності і формуються конфлікту�

ючі ідентичності. Саме цей конфлікт потрапляє

в центр уваги масової культури, що апелює до

іміджу інвалідності в пошуках метафори слаб�

кості, залежності, вразливості, втрати мужності.

Життєва реальність чоловіків�інвалідів часом

дуже відрізняється від стереотипних репрезента�

цій. Тут варто говорити не тільки про відмін�

ність інтелектуальних і фізичних характеристик

чоловіків, але й про те, що ці характеристики

часто пов’язані з додатковими потребами, на�

приклад, ресурсами незалежного життя.

Жінки�інваліди на 50% позбавлені можливос�

тей освіти, сексуального самовираження та

шансів стати батьками (Fretcher, Hurst, 1995).

Оскільки материнство зазвичай сприймається

суспільством як найвище жіноче досягнення,

жінки з інвалідністю не можуть реалізувати себе

через суспільні установки, державну політику та

культурні норми, які підтримують дані стереоти�

пи. У світі, де прославляється «тілесна краса» —

молоде атлетичне тіло, жінки з інвалідністю відчу�

вають особливу дискримінацію. Їм залишається

переживати супроводжуючі їх стан почуття

втрати, смутку і страждання, асоційовані з осо�

бистою невдачею [ 7, c. 240]. Крім того, жінки�

інваліди відчувають сильну дискримінацію

у трудовій та сімейній сферах. У світовому мас�

штабі вони найчастіше виявляються на найменш

бажаних робочих місцях з низькою оплатою праці

і стають бідними серед бідних. Жінки�інваліди,
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так само більшою мірою, ніж неінваліди, підда�

ються насильству, будь то фізичне, емоційне чи

сексуальне. 

Жіночий досвід переживання реальності фор�

мується за допомогою соціального конструю�

вання гендерних відносин, які поділяють людей

на категорії чоловіків і жінок. Цей досвід маску�

ється гендерно�нейтральною мовою. Гендерні

розмежування побудовані на такій соціальної

організації, яка нав’язує діаду домінування від�

носин між чоловіками і жінками. Ці (гендерно�

специфічні) бінарні розмежування й зумовлюють

той факт, що чоловіки як вища частина діади

пригнічують жінок. Дана форма організації

відома як сексизм. Сексизм може взаємодіяти

і співіснувати з іншими формами гноблення за

ознаками класу, «раси» та інвалідності (класизм,

расизм і інвалідізм). 

У нашій статті сексизм визначаємо як «сис�

тему гноблення, базовану на презумції анта�

гоністичних відносин між чоловіками і жінка�

ми. У цих стосунках чоловік реалізує свою владу

над жінкою, будучи привілейованими або маючи

перевагу, а жінок розглядають як нижчих істот.

Система, яка організовує соціальні відносини

таким чином, що чоловіки можуть контролюва�

ти й експлуатувати жінок на індивідуальному,

інституціальному і культурному рівнях, нази�

вається патріархатом» [7, с. 140–145].

Сексизм — нормалізуюча ідеологія, що сто�

сується гендеру, яка девальвує атрибути жінок

і ту роботу, яку роблять жінки [7, c. 145]. Прослав�

ляючи якості та досягнення чоловіків і ущемля�

ючи гідність жінок, сексизм сприяє нерівності

між статями. Сексистські соціальні відносини

стверджують чоловічі норми та диктують, яку

поведінку вважати «нормальною» як для чоло�

віків, так і для жінок. Ця діада пронизує всі інші

соціальні відмінності, включаючи інвалідність,

детермінує перевагу інтересів і діяльності чо�

ловіків�інвалідів порівняно з інвалідами�жінка�

ми. Крім того, сексистські соціальні відносини

діють у трьох вимірах — індивідуальному (уста�

новки і переконання), інституціальному (зако�

нодавство, політика і повсякденні практики) та

культурному (приймаються як належне припу�

щення, цінності і норми). Гендерні відносини,

вкорінені в сексистських поглядах на світ, роб�

лять чоловіче нормою і відтворюють нерівність

між чоловіками і жінками за допомогою сексист�

ської діади, яка надає привілеї чоловікам, робля�

чи жінок нижчими істотами і нерівними чолові�

кам. Отже, сексистські соціальні відносини

закріплюють владу чоловіків і роблять їхні якості

переважаючими. Це здійснюється таким чином: 

— підтримуються установки, форми поведінки

та культурні норми, які легітимують і стверджу�

ють владу чоловіків над жінками; 

— робиться акцент на «відмінності» між чо�

ловіками і жінками; притаманне жінкам розці�

нюється як менш значуще в суспільстві; 

— до інвалідів звертаються як до Інших або

незначних, як до тих, хто відрізняється від вста�

новлених або домінантних чоловічих норм; 

— жінок виключають з публічного простору. 

Сексизм призводить до нерівних гендерних

відносин, нападаючи на атрибути ідентичності,

самовизначення людини. Гендер по�різному пе�

реживається чоловіками і жінками, оскільки одна

група опиняється в більш привілейованому стано�

вищі, порівнянно з іншою. Крім того, гендер є ди�

ференційованим усередині самих категорій чо�

ловіків і жінок, оскільки перетинається з іншими

соціальними відмінностями — «расою», віком,

інвалідністю, сексуальною орієнтацією і класом.

Взаємодія між гендером та іншими підставами

соціальних відмінностей це не просто складання

кількох підстав, вона інтегрована. Результат цієї

інтеграції варіюється залежно від контексту і тієї

чи іншої підстави відмінностей між групами.

Антипригнічувані підходи (anti�oppressive

approaches) базуються на цінності рівності обох

статей, прагнуть зупинити санкціоноване су�

спільством виключення жінок з публічного прос�

тору і знайти спосіб включити їх у центр су�

спільного життя [4, с. 45]. Ці підходи сприяють

формуванню егалітарних відносин між людьми.

У таких відносинах взаємодія ґрунтується на

взаємному визнанні та затвердженні обома сто�

ронами одне одного у статусі суб’єктів. Тим са�

мим вони ставляться один до одного як суб’єкт

до суб’єкта, а не як суб’єкт до об’єкта. Те, що

люди діють як суб’єкти, тобто творці власної ре�

альності, — ключовий принцип антипригнічува�

них відносин. Працюючи з інвалідами (жінками

або чоловіками), соціальним працівникам, не�

обхідно докласти зусиль у напрямі створення

егалітарних відносин, які б стверджували суб’єкт�

ність тих і тих, упевнитися, що інваліди харак�

теризують інтеракції з фахівцями як суб’єкт�

суб’єктивні [1, c. 120].

Принципи роботи викладачів і соціальних пра�

цівників зі студентками з особливими потреба�

ми такі: 

— переглядати ієрархії між чоловіками і жін�

ками; 

— ставитися до жінок з повагою та гідністю; 

— відштовхуватися від сильних сторін (ціну�

вати навички і талант жінок); 

— визначати потреби жінок у згоді з їх осо�

бистою думкою; 

— зосередитися на характері тих послуг, які

отримують жінки, а також на їх змісті та способі

надання; 

— стимулювати жінок розвивати та підтриму�

вати послуги, що здійснюються ними самими; 
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— вибудовувати союзи між факторами, які

впливають на життя жінок (гендер, вік, сексуаль�

на орієнтація та інші характеристики поряд з ін�

валідністю); 

— формувати мережі підтримки та заохочу�

вати обмін вміннями і навичками серед жінок; 

— прагнути до виграшу всіх сторін. 

Керуючись цими принципами та методами

в своїх взаємодіях з жінками�інвалідами, втілю�

ючи в життя практику феміністської соціальної

роботи, соціальні працівники та викладачі повин�

ні усвідомлювати, що при цьому вони можуть

зіткнутися з цілою низкою труднощів. Мова йде

про ті протиріччя, які ускладнюють завдання

соціальної роботи та створюють додаткові пере�

шкоди до вирішення проблем жінок. Отже, це: 

— створення пасток уявної рівності; 

— породження конфліктів між інтересами жі�

нок і дітей, жінок і чоловіків; 

— робота з нерівними відносинами всередині

сім’ї (хоча сімейні відносини припускають рів�

ність); 

— спроби урівноважити домашні обов’язки

з оплачуваною роботою; 

— прийняття відповідальності за турботу про

інших за рахунок ігнорування власних потреб; 

— реалізація права жінок піклуватися про ін�

ших, не будучи пригнобленими вимогами і труд�

нощами обслуговуючої праці; 

— залучення чоловіків в обслуговуючу робо�

ту, догляд за близькими; 

— нестача ресурсів і часу; 

— чуйне ставлення до особливих потреб особ�

ливої групи жінок,ставши природною частиною

повсякденної праці соціальних працівників,

подвоїть їхні зусилля в прагненні будувати адек�

ватні відносини з жінками�інвалідами. 

Отже, можна постулювати, що досвід інвалід�

ності не є гендерно�нейтральним, адже чолові�

ки і жінки мають справу з різними реаліями, які

формують досвід і розуміння інвалідності. Жінки�

інваліди, будучи частиною категорії «інваліди»

і маючи багато спільного з іншими інвалідами,

у тому числі й чоловіками, є самостійною окре�

мою категорією «жінки�інваліди». Жінки�

інваліди розрізняються між собою досвідом

інвалідності, якому притаманні власні унікальні

характеристики залежно від класу, «раси», віку,

сексуальної орієнтації або інших соціальних

відмінностей. Така диференціація робить групу

жінок�інвалідів надзвичайно різноманітною,

з широким спектром потреб, які слід задоволь�

няти відповідним чином. У перспективі пропо�

нуємо деталізувати потреби студенток�інвалідів

у проекції на повсякденне життя.
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У статті розглянуто проблему ефективної ор!
ганізації навчального процесу у вищому навчальному
закладі в умовах гуманізації освіти. Обґрунтовано
використання кібернетичного підходу до процесу
навчання як необхідної складової в системі підви!
щення рівня якості професійної підготовки сту!
дентів. Концептуальні засади управління навчаль!
ною діяльністю розкриваються з використанням
функціонального і структурного підходів.

Ключові слова: педагогічна система вищого на�

вчального закладу, управління навчальною діяль�

ністю, професійна підготовка, гуманізація освіти. 

В статье рассмотрена проблема эффективной
организации процесса обучения в высшем учебном
заведении в условиях гуманизации образования.
Обосновано использование кибернетического под!
хода к процессу обучения как необходимой составля!
ющей в системе повышения качества профессио!
нальной подготовки студентов. Концептуальные
основы управления учебной деятельностью раскры!
ваются с использованием функционального и струк!
турного подходов.

Ключевые слова: педагогическая система

высшего учебного заведения, управление учеб�

ной деятельностью, профессиональная подго�

товка, гуманизация образования.

The article deals with the problem of the effective
organization of the training process in higher educa!
tional establishment in terms of education humaniza!
tion. The use of cybernetic approach to the education!
al process is grounded as essential condition in the
quality raising system of the students’ professional
training. The concept basis of the educational activities
control is revealed by means of functional and struc!
tural approach.

Key words: pedagogical system of higher educa�

tional establishment, educational activities control,

professional training, humanization of education. 

У педагогічній науці сьогодні триває пошук но�

вих ефективних шляхів удосконалення навчаль�

ного процесу у вищому навчальному закладі.

Проблема гуманізації професійної освіти постає

як одна із головних, що допомагає реалізувати

головну мету навчання в системі вищого навчаль�

ного закладу, а саме формування всебічно роз�

виненої особистості та висококваліфікованого

фахівця [9]. Навчання — один із найдавніших

видів людської діяльності, однак протягом усієї

історії сутність цього процесу залишається

незмінною, виявляючись у взаємодії викладача

й студента. Цей процес нерозривно пов’язаний

з поняттям «управління». Досягнення поставле�

ної мети в процесі навчання, формування все�

бічно розвиненої особистості безпосередньо за�

лежать від управління цим процесом. 

Аналіз останніх досліджень [3; 4; 6] показує,

що проблему ефективної організації навчально�

го процесу остаточно не розв’язано. У наш час

розгляд процесу навчання у вищому навчальному

закладі як процесу управління є вельми продук�

тивним, проте, як показують дослідження в цій

сфері, багато теоретичних і практичних питань

залишаються відкритими. Теорія управління

вимагає глибокого вивчення й аналізу з метою

визначення її дидактичних можливостей і прак�

тичної значущості. 

Метою статті є розгляд методологічних основ

управління навчальною діяльністю студентів із

застосуванням системного підходу, що дає змо�

гу відокремити структуру системи управління,

визначити її функції, а також простежити історію

формування поняття «управління». Розкриття

сутності поняття «управління» не буде повним
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без лексичного аналізу цього терміна. В російсь�

кій мові існує термін «управление», що застосо�

вується в будь�якій галузі. В українській мові най�

поширенішими є два варіанти перекладу цього

терміна: «управління» і «керування». У словнику

Д. І. Ганича та І. С. Олійника наводяться такі

варіанти перекладу: «1. (дія) управління;... прав�

лення, урядування; керування; 2. (про установу,

підрозділ установи) управління;... 3. техн. керу�

вання, управління;... 4. муз. керування, керів�

ництво;... 5. грам. керування» [1, с. 942]. Як бачи�

мо, термін «управління» посідає першу позицію

у трьох випадках з п’яти, з чого ми можемо дійти

висновку про універсальність даного терміна

в українській мові. На наш погляд, його викорис�

тання щодо процесу навчання є припустимим.

В англійській мові «управління» — це багатознач�

не слово, але термін англійського походження

«менеджмент» (management — англ.), що є одним

з варіантів перекладу слова «управління», широко

використовується в сучасній українській мові.

Проте термін «менеджмент» лише частково

відповідає українському слову «управління».

Словник іншомовних слів дає таке визначення

слова «менеджмент»: «управління виробництвом;

сукупність принципів, методів, засобів і форм уп�

равління виробництвом, що розробляються і за�

стосовуються з метою підвищення ефективності

виробництва і збільшення прибутків» [7, с. 311]. 

У сучасній педагогічній літературі можна зу�

стріти використання англійського терміна у зна�

ченні «управління освітою». С. І. Ожегов розкри�

ває значення слова «управляти» у такий спосіб:

«1. Направляти хід, рух кого�чого�н., керувати

діями кого�чого�н. … 2. Керувати, направляти

діяльність кого�чого�н. … 3. В граматиці: синтак�

сично підкоряти собі інше слово...» [5, с. 683].

Як бачимо, термін «менеджмент» відбиває лише

один бік терміна «управління», застосований

у значенні «управління школою, вищим навчаль�

ним закладом тощо». Відповідно термін «управ�

ління» цілком розкриває значення іншомовно�

го терміна «менеджмент».

Теорія управління прийшла в педагогіку

з кібернетики. Саме кібернетика дала змогу засто�

сувати закони управління не лише до складних

технічних систем, а й до соціальних, у тому числі

і до педагогічних. Отже, можна констатувати, що

саме за допомогою управління якнайкраще дося�

гається мета навчання у вищій школі — форму�

вання всебічно і гармонійно розвиненої особис�

тості — майбутнього фахівця високого рівня. 

Кібернетичний підхід до процесу навчання

дає змогу розглядати відносини між науково�пе�

дагогічним працівником і студентом як відно�

сини між суб’єктами навчальної діяльності,

взаємодія яких зумовлює реалізацію поставленої

мети. Оптимальність даної системи забезпечуєть�

ся прямим і зворотним зв’язком, який викорис�

товується на кожному етапі управління. Роль

зворотного зв’язку полягає в якості і кількості

інформації, що передається науково�педаго�

гічному працівнику. Компоненти, які складають

зворотний зв’язок, це — визначення рівня за�

своєння матеріалу на базі усних відповідей сту�

дентів, результатів контрольних робіт, спостере�

жень науково�педагогічного працівника, бесід

зі студентами та ін. Прямий зв’язок забезпе�

чується за допомогою пояснення науково�педа�

гогічного працівника, роботи з літературою,

практичних занять зі студентами. 

В основу управління навчальною діяльністю

студентів покладений принцип зворотного зв’яз�

ку. Саме завдяки зворотному зв’язку забезпечу�

ється динаміка педагогічного процесу та реалізу�

ється мета навчання. За допомогою зворотного

зв’язку науково�педагогічний працівник коригує

процес навчання, має можливість враховувати не�

обхідні зміни в педагогічній системі і вчасно кори�

гувати хід процесу. Завдяки зворотному зв’язку

можна розробляти системи, що стануть ефектив�

ними навіть у складних і непостійних умовах.

Розрізняють основний і допоміжний, позитивний

і негативний, жорсткий і гнучкий зворотний

зв’язок. Основний зворотний зв’язок щодо про�

цесу навчання — це зв’язок, який встановлює

кількість знань, умінь і навичок на вході і виході

системи. Допоміжний зворотний зв’язок визна�

чається реакцією студентів за опосередкованими

ознаками: увагою, швидкістю реакції тощо.

Позитивний зворотний зв’язок «забезпечує

оцінку «руху» учня з одного якісного стану в ін�

ший» [9, с. 158]. Інакше кажучи, позитивний

зворотний зв’язок допомагає науково�педаго�

гічному працівнику оцінити ступінь засвоєння

студентом нових знань, умінь і навичок. Автор

стверджує, що для здійснення цього типу зворот�

ного зв’язку необхідною є наявність спеціальних

дидактичних засобів, які фіксували б просуван�

ня студентів. Негативний зворотний зв’язок, на

думку автора, «інформує педагога про відповід�

ність фактичних результатів поставленій меті»

[9, с. 157]. За наявності такого зворотного зв’яз�

ку науково�педагогічний працівник зіставляє

знання й уміння студента з наявним еталоном за

певними критеріями й визначає ступінь відхи�

лення. Жорсткий зворотний зв’язок передбачає

управління процесом навчання з частковою адап�

тацією, є гнучким і дає змогу вносити в хід про�

цесу необхідні корективи, а, отже, є кращим. 

Метод моделювання педагогічного процесу

в наш час — це один з основних способів дослі�

дження. Моделювання уможливило вирішення

таких завдань, як дослідження цілей, методів,

форм і засобів функціонування педагогічних сис�

тем; вивчення змісту освіти на основі моделі;
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вивчення впливу великої кількості різнома�

нітності (закон У.�Р. Ешбі) на хід навчального

процесу. Організація сучасного навчального

процесу з погляду управління ним має врахову�

вати особливості і властивості педагогічних сис�

тем. Педагогічні системи — це складні, динаміч�

ні об’єкти, що складаються з певної кількості

взаємозалежних компонентів. Відповідно до

цього положення управління педагогічним про�

цесом розділяється на централізоване й автоном�

не. Централізоване управління — це спрямована

дія на систему загалом, автономне — здійснює

цілеспрямовану дію на функціонування того чи

іншого компонента системи. Модель управ�

ління припускає створення програми, що вклю�

чає передбачене очікування функціонування

системи, обґрунтований підбір і використання

форм, засобів, методів і прийомів навчання, по�

стійний контроль, спостереження й корекцію.

Управління процесом навчання може мати різні

види впливу на систему, однак деякі з них ти�

пові і постійні. Головними з них є: визначення

обсягу і змісту знань, доступних для засвоєння

студентами; визначення прийомів, засобів і ме�

тодів навчання, що створюють певний ступінь

активності в процесі навчання; визначення

шляху використання знань для набування умінь

і навичок; установлення системи дій студентів,

що зумовлюють оптимальне вирішення навчаль�

них завдань; організація самостійного творчого

пошуку студентами знань та їх раціональне ви�

користання. Існує багато класифікацій видів

навчальної діяльності за способом управління.

За наявністю зворотного зв’язку управління кла�

сифікують на: розімкнене, циклічне, чи замкнуте

управління, змішане управління. 

Розімкнене управління здійснюється за допо�

могою певних дій, що задаються заздалегідь

(контроль — корекція). Наприклад, це робота

з інструкцією, що передбачає певний порядок дій

студента. При розімкненому управлінні не діаг�

ностуються проміжні стани об’єкта, оскільки вва�

жається, що, правильно виконуючи кроки алго�

ритму (інструкції), студент завжди досягне

поставленої мети. Проте це припущення не є од�

нозначним. У групі може виявитися кілька сту�

дентів, які не до кінця розібралися в матеріалі чи

чогось не зрозуміли. Зворотний зв’язок відсутній

при розімкненому управлінні. Отже, засвоєння не

завжди проходить на бажаному рівні. При цикліч�

ному управлінні відбувається постійний контроль

за ходом процесу навчання і — за необхідності —

його корекція. Прикладом циклічного управління

може бути опитування студентів науково�педа�

гогічним працівником і негайне роз’яснення по�

милок у засвоєнні матеріалу. У цьому разі існує

прямий і зворотний зв’язок з викладачем, який

значно поліпшує якість засвоєння. Якщо на різних

етапах процесу навчання використовуються різні

схеми управління, таке управління називається

змішаним. За способом впливу на того, кого нав�

чають, розрізняють пряме і непряме управління.

Пряме управління здійснюється безпосередньо

науково�педагогічним працівником. Прикладом

непрямого управління може бути програмоване

навчання, за якого студент не зв’язаний з викла�

дачем прямо, а самостійно виконує ряд розпоря�

джень (кроків) для досягнення поставленої мети.

Одним із видів непрямого управління можна

вважати проблемне навчання. За допомогою

прямого управління (питань викладача) здійс�

нюється перехід до співуправління, а потім і до

самоуправління студента. Педагогічна ситуація

скеровує розумову діяльність учня на розв’язан�

ня проблеми; робота в процесі розв’язання

проблеми — дуже важливий етап, іноді навіть

важливіший ніж саме розв’язання. Формування

особистості, що здатна творчо мислити, знаходи�

ти рішення неординарним шляхом, — це мета,

яку ставить перед собою викладач при переході

студента на рівень самоуправління. Проблемні

ситуації викликають у студентів необхідність

вивчати новий теоретичний і практичний мате�

ріал; вони створюють умови для поглибленого

розуміння цілей і змісту навчання. Головним ком�

понентом даного типу навчання є особистість

студента з її здібностями, психофізіологічними

особливостями, а також індивідуальний підхід

до нього. Викладач виступає організатором ді�

яльності студентів і розвиває їхню мотивацію до

навчання, творчу активність. Розвивальне на�

вчання допомагає підвищити ефективність ро�

боти системи «викладач — студент» і реалізувати

головну мету педагогічного процесу — здійс�

нення переходу від прямого управління до само�

управління студента за допомогою співуправлін�

ня. Уміння творчо мислити, розв’язувати задачі

нестандартним шляхом — це показник високого

рівня підготовки майбутнього фахівця, оскільки

на практиці далеко не всі питання мають стан�

дартний варіант розв’язання. Дослідницька

діяльність студентів є критерієм визначення рівня

їхніх творчих здібностей. Якщо майбутній фа�

хівець володіє необхідними знаннями й уміннями

для роботи зі спеціальності, а в нього, до того ж,

розвинуто творчий компонент діяльності, пос�

тійне бажання шукати нову інформацію, під�

вищувати свій професійний рівень, освіта пе�

ретворюється на безупинний процес. Творча

самостійність студента виявляється в сукупності

взаємозалежних чинників: у наявності умінь і на�

вичок, необхідних для самостійного творчого

вирішення завдань; у ставленні до процесу вироб�

ничої діяльності та в необхідності і здатності набу�

вати нових знань й умінь для подальшого вдоско�

налювання свого професійно�творчого досвіду. 
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Слід зазначити, що питання про функціональ�
ну складову процесу управління залишається
і дотепер відкритим. У педагогічному словнику
ми знаходимо визначення таких функцій управ�
ління освітою: «планування, організація, керів�
ництво і контроль, що визначають функціону�
вання й розвиток основних освітніх і таких, що
забезпечують, процесів, а також безупинний са�
морозвиток» [2, c. 153]. Управління — процес
цілеспрямований, таким чином, на кожному етапі
управління навчальною діяльністю розглядають�
ся різні цілі. Глобальною метою вищої освіти
є формування всебічно розвиненої особистості,
професіонала в галузі виробництва чи науки.
Цього результату можна досягнути, виконуючи
стратегічні цілі, що надають можливість забез�
печити повноту, системність, систематичність,
усвідомленість знань, рівень сформованості умінь
і навичок студента. На рівні оперативних цілей
формуються завдання, вирішення яких забезпе�
чує досягнення наступного рівня системи цілей.
Отже, як структурний, так і функціональний
підходи до проблеми управління є актуальними
і доповнюють один одного. Розгляд поняття
«управління» з позицій функціонального підхо�
ду неможливий без виділення особливостей
етапів управлінської діяльності. Основні етапи
такі: збирання інформації про об’єкт, постанов�
ка цілей, організація діяльності, контроль і ко�
рекція результатів діяльності. Функціонування
системи управління навчальною діяльністю
студентів передусім залежить від цілей, яких не�
обхідно досягти в процесі навчання. Всебічний
розвиток особистості студента, базований на
загальній підготовці і глибоких професійних
знаннях, є головною метою вищої освіти сьогод�
ні. Засоби управління процесом навчання сту�
дентів, що проектуються відповідно до етапів
навчання, допомагають оптимізувати даний про�
цес. Так, на етапі орієнтування викладач застосо�
вує граф спеціальності, структурну схему тем
навчальної дисципліни тощо. На етапі пізнання
використовуються різні навчальні посібники, що
дають інформацію про досліджуваний об’єкт. На
етапі перетворення студентам пропонується ак�
тивний роздавальний матеріал, а етап контролю
і корекції супроводиться контрольними завдан�
нями відповідно до рівнів засвоєння знань.

На підставі аналізу психолого�педагогічної
літератури можна дійти висновку, що основною
особливістю сучасної вищої освіти стає її гума�
ністична спрямованість, коли головна увага має
приділятися формуванню всебічно розвинутої
особистості. Розгляд процесу навчання як проце�
су управління навчальною діяльністю студентів
дає змогу ефективніше ставити завдання на�
вчання, проектувати процес навчання і необхідні
засоби, здійснювати постійну взаємодію педагога
і студента завдяки наявності зворотного зв’язку,
коригувати хід процесу навчання з метою його

оптимізації. Управління навчальною діяльністю
студентів — це така форма організації навчаль�
ного процесу педагогом, яка націлена на конк�
ретний результат — оволодіння студентом про�
фесійними знаннями, уміннями та навичками;
ефективність даного процесу забезпечується
зворотним зв’язком на всіх етапах навчальної
діяльності студентів. Ефективність управління
навчальною діяльністю студентів безпосередньо
залежить від засобів, застосовуваних у навчаль�
ному процесі; отже, дидактичні засоби можуть
розглядатись як засоби управління навчальною
діяльністю студентів. Функції управлінської ді�
яльності (проектування, організація, керівництво,
контроль і корекція) мають загальний характер
і повинні застосовуватися до процесу навчання
з метою підвищення професійної підготовки сту�
дентів. Проблема гуманістичної направленості
вищої освіти залишається актуальною, окремі пи�
тання потребують детального розгляду. Одним із
головних і потребуючих вирішення, на наш по�
гляд, є розвиток творчих здібностей студента
у процесі професійної підготовки, що сприятиме
більш гармонійному розвитку особистості та
значно підвищить кваліфікаційні якості фахівця.
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Висвітлюються результати теоретичного ви!
вчення проблеми розвитку професійної комуніка!
тивної діяльності учителя загальноосвітньої школи
в історичній ретроспективі.

Ключові слова: комунікативна діяльність, ко�

мунікативність, спілкування, гуманістично

орієнтована освіта, компоненти педагогічної

професійної комунікативної діяльності учителя

загальноосвітньої школи.

Освещаются результаты теоретического изуче!
ния проблемы развития профессиональной комму!
никативной деятельности учителя общеобразова!
тельной школы в исторической ретроспективе.

Ключевые слова: комуникативная деятель�

ность, комуникативность, общение, гуманистич�

но ориентированные образование, компоненты

педагогической профессиональной комуника�

тивной деятельности учителя общеобразова�

тельной школы.

The results of study of problem of development of
professional communicative teacher of general school
light up in a historical retrospective view.

Постановка проблеми. Педагогіка як наука

виокремлюється із загального синтезу знання

й, інтегруючись із соціально�філософською,

фізіолого�психологічною та іншими галузями

людинознавчого знання, виокремлюється як

особливий компонент синтезу, оскільки, орієн�

туючись на нього, має предметом вивчення не

лише людину як органічну систему чи окремі її

складники, а процес її формування (розвитку

і виховання) як істоти зовнішньої (соціальної),

так і внутрішньої (духовної) [2]. Комунікація
(лат. «communicаtio» від «communtco» — раджуся,

спілкуюся) — спілкування, зв’язок [60; с. 123], має

декілька значень: від широко цитованих у психо!
логічній літературі «робити спільним, спілкувати�

ся» до майже не згадуваних у ній — «розмовляти

з кимось, приєднуватися до когось, сповіщати про

власні наміри, миритися з кимось, мати зв’язки,

віддавати комусь належне» тощо. Оскільки тер�

мін комунікація є інтернаціональним, у багатьох

європейських мовах подібні його написання та

звучання: порівняємо англ. сommunication, франц.

communication та нім. kommunikation.

Педагогічна галузь пізнання, як і будь�яка

інша, реалізується поетапно. Осмислення суб’єк�

тивно�об’єктивної дійсності на педагогічному

рівні сприйняття і відтворення започатковує ме�

тодологічний рівень — першооснова, підґрунтя

(першоджерело) наукового дослідження, куди

входять вихідні положення проблеми, що виок�

ремлюється на підставі історичного аналізу роз�

витку проблеми в певній ієрархічній послідов�

ності, вивчення проблеми в контексті народної

педагогіки, стародавньої наукової думки (езоте�

ричної, біблійної (теологічної), народної пе�

дагогіки тощо); особливо виокремлюються

філософські методологічні підходи, що забезпе�

чують світосприйняття в контексті Людина

і Світ [2, c. 105].

Етап, що вивчається й аналізується нами, ви�

окремлюється в історії педагогічної думки чи�

малою низкою суперечностей: характерними для

нього є стабільний розвиток педагогічної науки

й практики на нормативній основі радянського

суспільства, відповідно й однотипність методо�

логічних підходів, що ґрунтувалися на маркси�

стсько�ленінській ідеологічній платформі

(50–70�х рр. ХХ ст.). Вирізнялися переважно

два методологічні підходи — матеріалістичний

і діалектичний. Вони ґрунтувалися насамперед

на необхідності зміцнення основ існуючого

суспільного ладу, держави, вважалося, що «…са�

ме з таких позицій слід аналізувати й оцінювати

педагогічні теорії минулого, а під час розробок

виховних проблем на кожному новому етапі

соціалістичного будівництва всебічно досліджу�

валися реальні потреби суспільства в галузі фор�

мування підростаючих поколінь і у відповідності

з ними здійснювалася виховна теорія і практика

[9, c. 27]». Воно зумовлюється потребами су�

спільства й тенденціями його розвитку, і «…на

противагу концепціям виховання, що відрива�

ють розвиток людини від суспільства і зводять

його до розгортання закладених у ній якихось

внутрішніх потенцій, матеріалістична педагогі�

ка досліджує об’єктивні, виробничо�економічні

й соціально�політичні чинники, що впливають

як на виховну практику, так і на розробку її тео�

ретичних основ [9, c. 27]».Окрім того масова ко�
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мунікація здійснювалася переважно в межах дер�

жавного простору, оскільки надбання педагогіч�

ної науки дорадянського періоду та зарубіжний

досвід вважалися «буржуазними» і навіть воро�

жими для соціалістичної співдружності. 

Ідеалістичний філософський напрям взагалі не

брався до уваги, оскільки вважався релігійно

спрямованим. Як відомо, релігії взагалі, христи�

янській зокрема, протистояв атеїзм (у перекладі

з грецької мови атеїзм — префікс, що означає

заперечення, і тео — Бог) — система ідей, по�

глядів, переконань, що заперечують існування

Бога, надприродного (істот, сил, властивостей)

взагалі і відкидають будь�яку релігію. Філософсь�

кий словник цього періоду [28, с. 38] виокрем�

лює два підходи до розкриття сутності терміна

«атеїзм»: з одного боку, атеїзм — загальна характе�

ристика світогляду, що сприймає світ таким, який

він є, без будь�яких доповнень потойбічного. Та�

кий напрям, що зафіксований у Програмі КПРС

і сприймається як процес формування наукового

світогляду, ґрунтується лише на «обов’язковому,

подальшому творчому розвитку марксисько�ле�

нініської теорії на основі вивчення й узагальнен�

ня нових явищ у житті радянського суспільства

і врахуванні досвіду лише країн соціалістичної

співдружності, світового комуністичного, робіт�

ничого, національно�визвольного й демократич�

ного рухів», долучаючи, що звичайно вважається

як позитивне, досягнення природничих, техніч�

них і суспільних наук» [29, с. 12] й супроводить�

ся антитезою: «Боротьба проти буржуазної ідео�

логії». Йдеться про те, що «надзвичайно гостра

боротьба світоглядів на міжнародній арені

відображає протилежність двох світових систем —

соціалізму і капіталізму», «активну пропаганду

радянського способу життя, наступального аргу�

ментованого розкриття антинародного, нелюдсь�

кого характеру імперіалізму, його екслуата�

торської суті тощо [30. с. 14]».

Хоча, зрозуміло, комунікативна діяльність

учителя загальноосвітньої школи ґрунтувалася

переважно на ідеологічній основі, все ж таки мож�

на виокремити позитивні й негативні аспекти

цього підходу: по�перше, матеріалізм випливає

із визнання важливої ролі активності самої осо�

бистості, в її власному розвитку ы формуванні,

що, звичайно, спонукає вчених до пошуків спо�

собів стимулювання цієї активності в процесі

освіти та виховання; по�друге, як засвідчує досвід,

«…активність особистості мотивувалася най�

частіше не її внутрішньою потребою (точніше, її

взагалі не брали до уваги), а масовим рухом (ен�

тузіазмом, героїзмом) заради розвитку держав�

ності, в процесі яких часто втрачався індивіду�

альний потенціал людини [8, c. 103]». 

Саме цим і зумовлюється зовнішня комуні�

кація як соціального, так і педагогічного харак�

теру (масовістю, зорієнтованістю на ентузіазм,

незважаючи на індивідуальні (внутрішні) потреби

та можливості, героїчні вчинки тощо.

Ми зосереджуємо увагу на цій суперечності

в розвитку науки радянського суспільства,

оскільки це також є одним із провідних компо�

нентів матеріалістичного підґрунтя педагогіки,

що не просто уможливлювало, а й вимагало від

учителя знань у контексті атеїзму, пропаганди

безапеляційної погодженості їх із власною са�

мосвідомістю. Учитель вимушений був вико�

ристовувати в процесі навчання та виховання

конкретні приклади атеїстичного спрямування

(вправи, диктанти, перекази, інсценізацію не

лише гумористичного, а й саркастичного харак�

теру), не враховуючи індивідуальних потреб

дітей, вірувань батьків тощо.

Тобто в комунікативну структуру вчителя як

професіонала інтегрувалися не лише знання

атеїстичного змісту, а й уміння та навички вести

діалог, переконувати навіть наперекір власному

духовному спрямуванню.

На противагу матеріалістичній філософській

концепції, що передбачає формування людини за

зовнішньою програмою (соціальною), ідеаліс�

ти, навпаки, стверджують, що особистий розви�

ток людини відбувається на основі «внутрішньої

програми». 

Діалектика, як один із провідних підходів ме�

тодологічного характеру особливо виокремлю�

ється у контексті розвитку педагогіки ІІ полови�

ни ХХ ст. Він полягав у розумінні та розгляді

основоположних й системотвірних проблем ви�

ховання та навчання як суспільного явища, на

чому ґрунтувалися провідні закони і методи на�

укової теорії пізнання.

Як із цієї позиції виокремлювалася постать

учителя загальноосвітньої школи? Позитивни�

ми, як на наш погляд, було те, що володіння

системним підходом (випливає із діалектичного

підходу) сприяло в нього розвитку внутрішньо�

го діалогу як компонента його комунікативної

діяльності, на основі чого він висловлював по�

зиції, ідеї, теоретичні обґрунтування у певній

відповідності, прагнув дo систематизації своїх

думок, мисленнєвих операцій, відповідно фор�

мував такі уміння і в учнівської молоді. Окрім

цього, учитель виокремлювався як технолог і май�

стерний методист.

На внутрішньому рівні комунікативної діяль�

ності він творить моделі майбутніх педагогічних

систем, прогнозує навчальні цілі та засоби їх ре�

алізації, використовує герменевтичні підходи до

розуміння наукової літератури, займається са�

моосвітньою діяльністю [5]. 

Негативним явищем визнається примусо�

вість використання знань щодо марксистсько�

ленінської діалектики, володіння відповідною
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термінологією, цитування, що часто виокремлю�

валися як абстрактні поняття, незрозумілі навіть

самому вчителю, оскільки вивчення методології

науки — складний процес і вчителю не завжди бу�

ває посильним оволодіння такими знаннями [6].

Щоб розв’язати цю проблему, вона обговорю�

валася на науково�практичних, методологічних

семінарах, проводилася навіть атестація вчи�

телів, що передбачала виявлення знань в учи�

телів методологічного характеру. Тут також по�

значилася політизація державного устрою.

Перехід від так званої «застійної» до нової

доби — це перехід до національної школи, що

розвивається на основі чітко виражених супереч�

ностей, підґрунтям яких є різні періоди станів

педагогіки. Вони мають як позитивний, так

і негативний характер, наприклад: народність

як один із провідних принципів національного

виховання нерідко супроводиться захопленням

народною педагогікою та перенасиченням на�

вчально�виховного процесу народними форма�

ми і методами виховання, що значно відволікає

від процесу розвитку педагогічної науки, про�

фесійної педагогіки у різних галузях їх застосу�

вання. Основний акцент, зосереджений на

національному вихованні, звичайно, спрямовує

розвиток національної свідомості (самосвідо�

мості), але спостерігаються прояви особливого

захоплення національним ідеалом фанатичного

звеличення національної сутності українця

в різних формах пропаганди. Хоча кожному

національному характеру, темпераменту, норми

поводження властиві й негативні риси, без яких

неможливо дати повну характеристику будь�

якій нації. Це, звичайно призводить до самозас�

покоєння, а не до розвитку й самовдосконален�

ня нації та кожного її члена, чітко вираженого

відмежування від поняття «інтернаціоналізм»

(у радянській педагогіці воно використовувалося

як провідна якість людини, що ґрунтується на

загальнолюдській основі, на міжнаціональній

повазі, міжнародній інтеграції).

Цей етап розвитку педагогіки базується на

важливій суперечності — відновленні забутих

імен педагогів (репресованих, емігрантів тощо)

та сприйнятті досягнень радянської педагогіки

як невластивих системі педагогіки, що розвива�

ється наприкінці ХХ ст., оскільки вона належить

до «тоталітарного періоду». Відсутній точний

ґрунтовний аналіз різних теоретико�методоло�

гічних підходів, прогресивних ідей та провідних

технологій, властивих різним педагогічним тео�

ріям як вітчизняної, так і зарубіжної педагогіки.

Характерний також сліпий космополітизм, що

суперечить прагненням зберегти класичність

у педагогіці [9, c. 91].

Такі суперечності властиві процесам, що ха�

рактеризуються як кризові. Соціальна криза зви�

чайно зумовлює й кризу духовну. Вона познача�

ється й на комунікативній діяльності, зокрема

педагогічній. Учитель у процесі міжособистіс�

ної взаємодії як у процесі навчальної діяльності

та виховного впливу втратив насамперед мов�

леннєву свободу, зокрема термінологічну по�

няттєву або символічну [6]. 

Відбулася переорієнтація школи радянського

періоду, в якій панувала власна термінологічна

база (соціалістичне суспільство, розвиток кому�

ністичних відносин, колективні стосунки, мо�

ральний кодекс комунізму тощо), на національ�

ну школу, де понятійний апарат набув як суто

соціального, так і професійного характеру. Ми

зосереджуємо на цьому увагу, оскільки мова —

провідний засіб комунікативної сфери людини,

зокрема, її професійної діяльності. Зорієнтова�

ність на українськомовну систему навчання на

державному рівні спонукала вчителя не лише до

популяризації ідей щодо рідної української мо�

ви, навколо якої розширювалося комунікативне

поле, а й до професійного самовдосконалення

в цьому контексті. У період кінця 80–90�х рр.

ХХ ст. вітчизняна педагогічна думка перебуває

на стадії переосмислення й методологічної

платформи пізнання людини, світу, мислення.

Психологічні основи розвитку комунікативної

діяльності знайшли відображення в дослідженнях

психологів Б. Ананьєва, Л. Божович, Л. Вигот�

ського, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, С. Рубін�

штейна та ін. Психологічну сутність комунікації

у вихованні особистості визначили в своїх

дослідженнях І. Бех, Г. Костюк. Велике значен�

ня для з’ясування психологічних принципів ор�

ганізації процесу навчання на засадах викорис�

тання комунікативної спроможності педагога

мають роботи А. Адлера, В. Давидова, О. Дуса�

вицького, В. Крутецького, І. Цимбалюка та ін.

[11, с. 49].

Аналіз робіт О. Вишневського, О. Захаренка,

О. Савченко та інших науковців дає змогу з’ясу�

вати сутнісні характеристики поняття «гума�

нізована професійна комунікативна діяльність

учителя» [2, с. 3]. Аналізуючи їхні погляди,

можна констатувати, що комунікативна гу�

манізація педагогічного процесу полягає в його

спрямованості на особистість учня, в забезпе�

ченні максимально сприятливих умов, побудо�

ваних на основі поваги і довіри.

Дослідження названих учених об’єктивно ха�

рактеризують досягнення вітчизняної педаго�

гічної думки у ІІ половині ХХ ст. щодо розвитку

професіоналізму учителя загальноосвітньої

школи, невід’ємною частиною якого має бути

його комунікативна діяльність як середовище

гуманістичної педагогіки. Аналіз науково�педа�

гогічних джерел свідчить, що у вітчизняній пе�

дагогічній науці згадана проблема розвитку в іс�
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торичному аспекті не була предметом спеціаль�

ного дослідження.

Методики дослідження. Нами було використа�

но такі теоретичні методи: науково�історичний,

проблемний і логічний аналіз філософської,

історико�педагогічної та психолого�педаго�

гічної літератури, історико�педагогічний аналіз

праць видатних представників прогресивної гу�

маністичної течії для з’ясування сутності гуманіс�

тичної педагогіки та виявлення етапів розвитку

ідей гуманістичної педагогіки у ІІ половині

ХХ ст., а також положення з наукових праць

вітчизняних і зарубіжних дослідників; архівні ма�

теріали із метою висвітлення питань розвитку

комунікативної діяльності учителя в науково�

педагогічній думці України означеного періоду;

емпіричні методи — діагностичні, обсерваційні,

праксиметричні.

Обговорення результатів. Отже, вивчення на�

уково�педагогічних джерел, а також зроблені

узагальнення дають змогу констатувати:

1. Період ІІ половини ХХ ст. представлений

великими постатями в педагогіці і характери�

зується творчим злетом гуманістичних ідей

в освітній сфері. Наголошуючи сьогодні на осо�

бистісній орієнтації освіти, ми мусимо віднови�

ти цілющий зв’язок із джерелами вітчизняної

педагогіки. Тому варто проаналізувати історичні

корені виникнення та становлення ідей інтенси�

фікації професійної діяльності учителя загаль�

ноосвітньої школи як комунікатора у вітчизняній

педагогіці ІІ половини ХХ ст., намітити шляхи

побудови сучасної системи освіти на цінностях

гуманізму. Водночас проблема розвитку про�

фесійної комунікативної діяльності учителя

є предметом лише опосередкованого вивчення

багатьох дослідників. Для використання кому�

нікативного потенціалу вчителя загальноосвітньої

школи упродовж його професійної діяльності

необхідно проаналізувати наявні досягнення

педагогічної і психологічної наук у галузі спілку�

вання. Як відомо, ще із середини 80�х рр. мину�

лого століття у нашому суспільстві стала бурх�

ливо обговорюватися проблема гуманізації не

лише педагогічної, але й взагалі вищої школи.

У роботах науковців тих років, пов’язаних із пи�

таннями гуманістично орієнтованої освіти, ви�

окремлювались такі два напрями вирішення

цієї проблеми:

а) перший шлях був пов’язаний з упроваджен�

ням в навчальні плани всіх без винятку ВНЗ спе�

ціальних гуманітарних дисциплін;

б) другий напрям полягав у зміні власне під�

ходу до викладання дисциплін і він означався як

«гуманістично орієнтований підхід [2]».

2. Аналіз психолого�педагогічної літератури

показує, що специфіка педагогічного спілкування

визначається, тим, що в його процесі суб’єктив�

ний світ однієї людини розкривається для іншої

[1]. Комунікативність може виявлятися через: гі!
перкомунікативність — намагання стати центром

спілкування, неадекватне усвідомлення позиції

партнерів, ігнорування їхніх кутів зору; гіпоко!
мунікативність — нездатність нормально кон�

тактувати, організовувати зворотний зв’язок із

співрозмовником. Якщо гіперкомунікативність

робить співрозмовника надокучливим, то за

гіпокомунікативності розмова, як правило, зга�

сає, партнери в процесі спілкування відчувають

внутрішній дискомфорт і незадоволення його

результатами. Обидві форми прояву комуніка�

тивності не відповідають вимогам до спілкуван�

ня вчителя [3].

3. Компонентами професійно�педагогічної ко�

мунікативності вчителя є: стійка потреба в сис�

тематичній різноманітній комунікації з дітьми

в найрізноманітніших сферах; взаємодія загаль�

нолюдських і професійних елементів комуніка�

тивності; емоційне задоволення на всіх етапах

процесу комунікації; наявність здібностей щодо

здійснення комунікації; прагнення до набуття

комунікативних навичок і вмінь. 

4. Комунікативність учителя формується під

впливом багатьох чинників, серед яких перева�

жають професійно�особистісні (сукупність про�

фесійних і особистісних якостей, яка утворюєть�

ся внаслідок трансформації професійно важливих

знань, вимог і вмінь в особистісно значущі для

вчителя та виявляється у більш ефективній пе�

дагогічній діяльності, посиленні впливу на осо�

бистість учня). До універсальних комунікативних

якостей особистості вчителя належать: а) рівень

ціннісного ставлення до педагогічної комуніка�

ції; б) комунікативна спрямованість; в) психо�

логічна підготовленість; г) доброзичливість;

д) толерантність; е) емпатійність; є) рефлектив�

ність; ж) інтелігентність; з) конгруентність; і) то�

вариськість; к) колективізм; л) контактність.

Суттєвими є й такі важливі особистісні якості

вчителя, як активність (участь у громадській,

педагогічній, комунікативній діяльності), дис�

циплінованість (здатність керувати своєю пове�

дінкою і діяльністю відповідно до суспільних

вимог), організованість (активна навчальна

і комунікативна діяльність, цілеспрямований,

планомірний педагогічний вплив на учнів) то�

що. Спеціальні якості вчителя характеризують

внутрішню структуру його комунікативності.

Серед них виокремлюють пізнавальні (дають змо�

гу особистості сприймати, розуміти і вивчати

оточуючий світ, реалізовувати інтерес до пізнан�

ня, прагнення розвивати пізнавальний дар до

співчуття, ідентифікації з іншими людьми), експ�

ресивні (надають виразності особистості, завдяки

чому вона стає зрозумілою іншим людям, допо�

магають утримувати увагу до себе, забезпечують
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емоційну виразність), управлінські (забезпечу�

ють вплив на інших людей, самоконтроль тощо).

Сформованість названих якостей забезпечує

ефективність комунікативної професійно�педа�

гогічної діяльності.
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У статті проаналізовано освітньо!педагогіч!
ну діяльність педагогів�філантропів Німеччини
ХVIII ст., їх основні педагогічні ідеї, навчально!
виховний процес у філантропічних навчальних за!
кладах.

Ключові слова: філантропи, філантропіни,

методи навчання, напрями виховання, мета та

завдання учителя.

В статье проанализировано образовательно!пе!
дагогическую деятельность филантропов Германии
XVIII ст., их основные педагогические идеи, учеб!
но!воспитательный процесс в филантропических
учебных заведениях.

Ключевые слова: филантропы, филантропи�

ны, методы обучения, направления воспитания,

цель и задания учителя.

In the article the author tells about the educational
and pedagogical activity of teachers!philanthropists in
Germany in the ХVIII century, analyses their basic
pedagogical ideas and studies the educational process
in philanthropic educational establishments.

Key words: philanthropists, philanthropic educa�

tional establishments, methods of studies, directions

of education, the tasks of teacher’s activity

Актуальність дослідження. У складних умовах

динамічного реформування середньої та вищої

освіти України відповідно до європейських

стандартів актуалізується потреба глибокого

вивчення і творчого застосування напрацювань

вітчизняних і зарубіжних педагогів минулих

століть, ціннісних у науково�пізнавальному та

практичному сенсі педагогічних ідей та концеп�

цій відомих учених. Ретроспективне узагальнен�

ня, творче осмислення еволюції освітніх систем,

ідей, теорій, концепцій, підходів до навчання та

виховання — методологічний орієнтир у процесі

ефективної реалізації стратегічних напрямів роз�

витку на сучасному етапі освітньої галузі України.

Методологічним підґрунтям, здійсненням

поступальних перетворень у системі сучасної

вітчизняної освіти є, зокрема, освітньо�педаго�

гічна спадщина учених XVIII ст., як�от: Й. Г. Базе�

дова, К. Х. Вольке, Х. Г. Зальцманна, Й. Г. Кам�

пе, Е. Х. Траппа та ін. В історії німецької, як

загалом і світової, науки й культури названі осо�

бистості відомі не лише як педагоги�філантропи,

а й як видатні діячі доби Просвітництва. Знач�

ним досягненням діяльності філантропів було

заснування навчально�виховних закладів нового

типу, так званих філантропінів, в яких навчалися

представники багатьох країн Європи XVIII ст.

Освітньо�педагогічну спадщину філантропів

досліджували: Н. Анастасіу (N. Anastassiu),

Р. Цільхерт (R. Czilchert), В. Гасс (W. Hass),

Д. Греффе (D. Hreffe), Е. Гундерт (E. Hundert),

Л. Краусольд (L. Krausold), Р. Кюбель (R. Kübel),

К. Мартенс (K. Martens), А. Мессер (A. Messer),

Й. Міллер (J. Miller), Е. Моллер (E. Moller),

Х. Морф (Ch. Morf), Д. Мюллер (D. Mьller). 

Педагогічну спадщину німецьких просвітите�

лів вивчали російські науковці, зокрема В. І. Бон�

дар, Н. К. Крупська, Н. І. Новиков, Л. Об�

разцова, В. С. Підшивалов, А. И. Піскунов,

П. А. Соколов, Х. А. Чєботарьов та ін.

Окремі аспекти епохи німецького просвіт�

ництва досліджували українські учені: Л. Ц. Ва�

ховський, А. Р. Завальнюк, М. Лемківський.

Попри підвищеного інтересу науковців до педа�

гогічної думки Німеччини XVIII ст., освітня

діяльність та педагогічні погляди німецьких

філантропів залишаються недостатньо дослі�

дженими. 

Завданням нашої роботи є дослідження педа�

гогічної спадщини філантропізму Німеччини

у XVIII ст.

Серед педагогічних течій кінця XVIII ст. слід

відзначити філантропізм (від. грецьк. philes —

«люблю» та anthropos — «людина»), що виник

у Німеччині під значним впливом ідей фран�

цузького просвітництва і передусім ідей Ж.�

Ж. Руссо. Своїм завданням педагоги�філантро�

пи ставили докорінну заміну існуючої системи

освіти і виховання, яка, на їхню думку, не

відповідала тогочасним суспільним вимогам, на

нову, прогресивнішу. З метою подолання неуцт�

ва людей та зміни суспільних відносин філант�

ропи намагалися на практиці здійснити «рево�

люцію у педагогіці» [2, с. 63].

Найбільшою популярністю серед представ�

ників цієї педагогічної течії, виразників її ос�

новних вимог користувалися І. Базедов — зас�

новник першого філантропіну; І. Кампе —

автор першої німецької педагогічної енцикло�

педії і книг для дітей і юнацтва, що не втратили
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свого значення для теперішнього часу; Е. Трапп —

великий історик і теоретик педагогіки філант�

ропізму; І. Зальцманн — керівник філантропіна

в Шнепфентале, чиї ідеї втілювалися у зраз�

ковій Тюрингській школі�інтернаті, автор книг

і посібників для батьків по вихованню дітей.

Першу навчально�виховну установу — філант�

ропін, що стала праобразом нової національної

німецької школи, було відкрито у Дессау в 1774 р.

вождем німецького філантропізму Іоганном

Бернхардом Базедовим (1723–1790). Філантропін

у Дессау був школою�інтернатом для вихованців

від 6 до 18 років. Навчальний план, складений

І. Б. Базедовим, відповідав прогресивним вимо�

гам молодої німецької буржуазії та інтелігенції

у підготовці дітей до життя. Він включав такі на�

вчальні предмети, як математика (арифметика

і алгебра), геометрія, фізика, креслення, німець�

ка, англійська і французька мови, література,

географія, історія, природознавство, релігія,

бухгалтерія, фізкультура, танці, ручна праця.

Навчальний план включав також підготовку до

наук, які потрібні в суспільстві, до вступу в уні�

верситет, а також до гімназійних чи училищних

предметів [3, с. 3; 11–13]. Базедов звертав увагу

на постійне поповнення бібліотеки філант�

ропіну книгами і наочними посібниками. Про�

водилися екскурсії, подорожі і походи в пізна�

вальних і виховних цілях.

І. Б. Базедов надавав великого значення ви�

хованню чесності, порядності, старанності, аку�

ратності, ввічливості, слухняності, соромли�

вості. Засобами етичного виховання він вважав

читання і бесіди етичного вмісту, позитивний

приклад старших, тренування дітей в етичній

поведінці у повсякденному житті. Широко ви�

користовувалася система заохочень і стимулю�

вання добрих вчинків.

У перші роки існування філантропіну кіль�

кість пожертвувань від приватних осіб постійно

зростала. У школу часто приїжджали письмен�

ники і вчителі, які воліли тут працювати. Серед

них виявилися енергійні, талановиті філантро�

пи: Х. Г.Зальцманн (1744–1811), К. Х. Вольке

(1745–1806), І. Г. Кампе (1746–1818), Е. Х. Трапп

(1745–1818) та інші, що внесли чималий вклад

у теорію і практику виховання і вчення не лише

в Германії, а й далеко за її межами.

Найбільшим реформатором німецької школи

і педагогіки кінця XVIII ст. по праву вважається

Християн Готтхільф Зальцманн (1744–1811).

У 1784 році педагог заснував філантропін у Шнеп�

фентале (поблизу Готи). На його думку, така на�

вчально�виховна установа повинна була надати

рівні можливості для тих, хто навчається в ній,

незалежно від стану та соціальної належності

батьків (даний навчальни заклад існує і в нашй

час — на початку XXI ст. — як школа�інтернат.

У ній відкрито музей�філантропін і меморіал

педагогів�просвітителів XVIII ст). Головною ме�

тою своєї школи Зальцманн вважав широку під�

готовку, яка спрямована на професійну діяльність

шляхом самодіяльності, активності, фізичного,

розумового й етичного вдосконалення. До на�

вчального плану школи включалися латинська

і грецька, французська, данська, португальська

і німецька мови, література, історія релігії, мате�

матика і фізика, загальна природна історія, ос�

нови технологій ремісничого і промислового

виробництва, гімнастика, верхова їзда, танці,

музика і спів. Представники нового руху нама�

галися змінити загальний стиль старої школи,

оскільки неминуче постало питання про доціль�

ність проведення релігійних занять [1, с. 177]. На

заняттях рідною мовою рекомендувалося вико�

ристовувати зовнішню і внутрішню наочність,

відкидався «граматичний метод вчення мови»

у школі. «Дитина повинна мати можливість

відразу ж вибрати користь від наочного вживан�

ня своїх сил, знань і здібностей» [7, с. 14].

Зальцманн вперше в історії філантропізму

висуває основне положення, яким повинен ке�

руватись учитель у вихованні — принцип етич�

ної автономії. Це означало спонуку учнів роби�

ти іншим добро і чинити по відношенню до них

добре не тому, що його до цього змушують, за�

бороняють чинити інакше, обіцяють винагоро�

ду чи піддають страху бути покараним, а тому, що

вчиться сам робити добро» [6, с. 119]. Зальцманн

звертав увагу на те, що далеко не кожна людина

може стати вчителем. Вчителеві необхідно мати

«внутрішню схильність» до виховання дітей.

Видним філантропістом кінця XVIII — по�

чатку XIX ст. був І. Г. Кампе (1746–1818). Ме�

тою виховання Кампе вважав формування осо�

би відповідно до її індивідуальних особливостей

і життєвого призначення. Лише той стане ко�

рисним для суспільства громадянином і щасли�

вою людиною, хто з дитинства живе у згоді з са�

мим собою, стверджував він.

Одним із найважливіших завдань виховання

Кампе називав формування почуття обов’язку

і громадянської свідомості. Втілення цього зав�

дання Кампе, як і Руссо, відносив до періоду між

закінченням дитинства і вступом у доросле життя.

Вчитель повинен приділяти дитині в цей період

основну увагу, незалежно від її статевої приналеж�

ності. Молода людина повинна знати свої права

і обов’язки, стати громадянином, патріотом своєї

країни, старанним, діловим і тим, хто уміє до�

битися успіху у всіх своїх розумних починаннях.

Кампе докладно аналізував значення пози�

тивного прикладу батьків у вихованні дітей

і створенні міцної сім’ї, підкреслюючи, що «який

витік, такий і струмок». Батьки, за його словами,

повинні не лише дотримуватися єдиних думок
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про виховання дітей, але й поводитися так, щоб

їхні поведінка і манери були вкрай гармонійни�

ми. У статті «Про якнайранішнє формування

дитячої душі» він одним із перших серед філант�

ропістов ставив питання про те, що починати

виховання дитини слід ще в утробі матері, «через

її органи чуттів і думок», вимагав якомога раніше

спілкуватися з дитиною, надавати їй свободу, не

допускати примусу і непотрібного обмеження,

дозволяти «душі жити, слідуючи природі». Як

основний засіб розвитку фізичних і розумових сил

новонародженого Кампе називає «самостійність».

Кампе намагався дати відповідь на питання, як

розвинути сили дитини для того, щоб вона могла

протистояти будь�яким труднощам життя: почи�

нати потрібно із спостереження за поведінкою ди�

тини, аналізувати її індивідуальні особливості,

укріплювати спочатку закладені природою

здібності. Водночас не допускати посиленого роз�

витку талантів в ранньому віці, оскільки це може

шкідливо позначитися на подальшому фізичному

і розумовому розвитку дитини. Велику увагу Кам�

пе приділяв питанням громадянського виховання

молодого покоління. Виховання відчуття свобо�

ди, самостійності, активності, самодіяльності по�

винно готувати молодих людей не лише до прий�

няття нових ідей, модернізації суспільства, але

й зробити їх здатними самим здійснювати ци�

вільні права і свободи, відкрито і незалежно ви�

кладати свої думки.

З вимогами про виховання нової людини ви�

ступив наприкінці XVIII століття Ернст Християн

Трапп (1745–1818). Теолог, домашній вихователь,

пастор�педагог, він з самого початку самостійно�

го життя обрав для себе педагогічну професію.

У 1778 р. за ініціативою Траппа при Галльсь�

кому університеті було відкрито інститут з під�

готовки вчителів, У ньому читали лекції провідні

професори університету. Трапп, відповідальний

за навчальні програми, включив до навчального

плану найбільш цікаві університетські курси,

лекції з теорії і практиці виховання і навчання,

лабораторні та практичні заняття в школі. Його

метою стало «абстрагування педагогічної теорії

з кращого педагогічного досвіду і чітка дефініція

абстрактних філософських понять у педагогіці».

Трапп обстоював необхідність створення світсь�

ких шкіл, незалежних від держави і церкви. Він

пропонував виділити основні ланки процесу

навчання і представити їх у вигляді системи.

Педагогічні ідеї Траппа багато в чому поділяв

викладач основного циклу мовних і природни�

чо�математичних дисциплін у Дессау Християн

Генріх Вольке (1741–1825). У будинку Базедова

Вольке перевірив на практиці низку методик

раннього навчання дітей рідної та іноземних мов,

математики, природних наук, які згодом набули

широкого визнання у педагогів Німеччини.

Вольке був не тільки педагогом, а й різнобічно

талановитою людиною. Він писав картини і гра�

вюри, заслужив високу оцінку фахівців, чудово

креслив. Велику увагу приділяв розробленню

фонетичної системи писемної німецької мови

та іншим мовним проблемам.

Велика заслуга в розробленні теоретичних ос�

нов і практики фізичного виховання в німецькій

педагогіці належить відомому педагогу�філант�

ропу Йогану Крістофу Фрідріху Гутс�Мутсу

(1759–1839), який убачиє у гімнастиці не тільки

заняття дітей корисною справою, а й необхід�

ною умовою вдосконалення та розвитку краси

тіла як найважливішого чинника всебічного та

гармонійного розвитку особистості. Краса тіла,

на його думку, — це основа здоров’я, правильної

постави, фізичної сили і здорового духу [5, с. 5].

Й. Гутс�Мутс брав активну участь у прове�

денні фізичних занять і спортивних змагань. За�

няття фізкультурою включали в себе біг, стрибки

в довжину, через рів і перешкоди, метання спи�

са, диска, ядра, стрільбу з лука в ціль, підніман�

ня вантажів, ходьбу по гострому краю дошки

і багато іншого. Для кожного вихованця він

визначав види і кількість вправ, розподіляв на�

вантаження, вів записи, аналізував хід занять і їх

результат. Щотижня кожен вихованець обгово�

рював з ним нову програму занять зі збільшен�

ням або зменшенням навантаження. «Взимку та

влітку, в будь�яку погоду заняття проводилися

на свіжому повітрі, що зміцнювало здоров’я ви�

хованців, позитивно позначалося на настрої учнів

і загальної дисципліни в школі, сприяло успіхам

у навчанні» [4, с. 63–65].

І. Гутс�Мутс правомірно вважав, що основи

фізичного виховання повинні закладатися з мо�

менту народження дитини. Вони починаються

із загартовування її організму і привчання до

елементарних правил гігієни. Він звертав увагу

на роль правильного харчування для фізичного

здоров’я організму. Його рекомендації містили

відмову від солодкого, здобного, жирного в їжі.

Харчування дитини має включати просту і пожив�

ну їжу: молочні продукти, фрукти, овочі, нежир�

не м’ясо, хліб. Він високо поціновував значення

праці на свіжому повітрі, закликав займатися

фізичною працею не менше двох годин щодня,

не звертаючи уваги на спеку, холод, вітер і дощ,

особливо якщо мова йшла про розбещених дітей.

Висновки. Отже, висловлюючи соціально�

економічні потреби своєї країни, німецькі фі�

лантропи пропонували реформувати суспільні

відносини, усунути соціальну несправедливість,

витоки якої вони бачили в неосвіченості та

невігластві всіх членів суспільства. Філантропи

закликали вчителів вивчати повсякденне життя,

виявляти особливості діяльності, вчинків, су�

спільних поглядів певних груп людей. Великою
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заслугою німецького просвітництва слід вважати

створення нових експериментальних навчально�

виховних філантропічних установ, у яких здійс�

нювалася гуманна освіта і втілювалися передові

методи навчально�виховної роботи. 

Позитивним у філантропінах слід вважати

однаковий підхід до виховання і навчання дітей

різних соціальних верств, які готувалися до

різних видів діяльності відповідно до своїх ма�

теріальних можливостей.

Педагогічні ідеї просвітителів є ціннісною орі�

єнтацією для виховання високоморальної осо�

бистості у сучасному суспільстві.
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У статті розглядається проблема впроваджен!
ня педагогічних прийомів профорієнтаційного напря!
му в практику вчителів!предметників. Розроблені
інструментарії профорієнтаційного характеру.
Автор подає рекомендації, які можуть бути ви!
користані у межах викладання різних шкільних
дисциплін. 

Ключові слова: профорієнтація, шкільний

предмет, вчитель�предметник.

В статье рассматривается проблема внедрения
педагогических приемов профориентационного
направления в практику учителя. Разработанны
инструментарии профориентационного характе!
ра. Автор даёт рекомендации, которые могут быть
использованы при преподавании разных школьных
предметов.

Ключевые слова: профориентация, школьный

предмет, учитель.

In the article the problem of introduction of peda!
gogical receptions of professional orientation direction
in practice of teacher is considered. The tools of profes!
sional orientation are selected. An author gives recom!
mendations which can be used for teaching of different
school objects.

Key words: professional orientation, school

object, teacher.

Постановка проблеми. Профорієнтація через

навчальний предмет — один із провідних на�

прямів профорієнтації школярів. У ході викладан�

ня навчальних дисциплін повинні виконуватися

завдання трудової підготовки школярів, ознайом�

лення їх з основами сучасного промислового та

сільськогосподарського виробництва, будівницт�

ва, транспорту, сфери обслуговування; форму�

вання в них трудових умінь і навичок, спону�

кання до свідомого вибору професії [1, c. 3–4].

Кожний навчальний предмет сприяє вирішенню

завдань профорієнтації різними засобами.

У кожному періоді шкільного етапу необхід�

на реалізація різної мети профорієнтації. Вона

може здійснюватись як в позаурочний час, так

і та під час уроку. Практично всі навчальні пред�

мети можуть інформувати учнів про різну про�

фесійну діяльність. Успіх роботи профорієнтації

на уроці багато в чому залежить від уміння вчи�

теля пов’язати матеріал профорієнтації з програм�

ним, сформувати позитивне ставлення у шко�

лярів до того чи іншого виду діяльності, від його

знань і володіння методами навчання.

На жаль, Державний освітній стандарт за�

гальної освіти [2; 3], хоча і наповнений деякими

новаціями, не залишає оптимізму відносно про�

форієнтаційної інформованості навчального

матеріалу.

І лише в освітньому стандарті з технології серед

матеріалу про мету вивчення предмета відміче�

но: «розвиток здібностей самостійно й усвідом�

лено визначати свої життєві і професійні плани,

виходячи з оцінки особистісних інтересів та на�

хилів, поточних і перспективних потреб ринку

праці» [4].

Проблему співвіднесення освітнього Держ�

стандарту й унікальності особистісного само�

визначення відзначено Е. Ю. Пряжниковою:

«проблема сама по собі виходить за межі тільки

профорієнтації і носить «глобальний» характер»

[5, с. 29].

На думку Е. Ю. Пряжникової, Держстандарт

необхідно застосовувати не до конкретної роботи

з підлітком по професійному самовизначенню,

а до створення умов для такої роботи, до орга�

нізації взаємодії спеціалістів за умови «виділен�

ня специфіки роботи кожного учасника психо�

лого�педагогічної роботи з підлітком, а також за

умови загального плану спільної роботи, скла�

деного на основі єдиних і зрозумілих для всіх

психологів і вчителів�предметників вимог, тоб�

то вимог Держстандарту» [5, с. 33–34].

Метою нашої статті є виділення основних пе�

дагогічних прийомів профорієнтаційного нап�

ряму при викладанні шкільних предметів.

Предмети природничо�математичного циклу

переважно ознайомлюють учнів зі змістом праці

по провідних професіях галузей економіки конк�

ретного економічного регіону, формують знання,

уміння, навички, необхідні для успішного оволо�

діння цими професіями [6, c. 25–28]; [7, c. 3–44];

[8, c. 2–4].

Предмети гуманітарного циклу впливають на

становлення морального, світоглядного фунда�

менту професійної спрямованості, активізують

процес її розвитку, підсилюють вплив окремих

соціально�економічних факторів професійного

самовизначення [9, c. 11].

Забезпечуючи допомогу учням у свідомому

виборі професії, вчитель�предметник повинен:
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— ознайомлювати учнів з різними видами

праці та професіями;

— вивчати нахили, особливості та професійні

інтереси учнів, формувати в школярів суспіль�

но�значимі мотиви вибору професії;

— консультувати учнів з питань, пов’язаних

з продовженням освіти та працевлаштуванням.

Перелічені вимоги вимагають відповідної

теоретичної та практичної підготовки вчителя�

предметника до проведення профорієнта�

ційної роботи в межах свого предмета [10,

c. 11–12].

Теоретична підготовка вимагає насамперед

знання мети, завдань і шляхів профорієнтації,

методів її здійснення в умовах викладання пев�

ного предмета, психолого�педагогічних основ

проблеми.

Відповідно до завдань профорієнтації в нав�

чальному процесі виділяються такі етапи робо�

ти вчителя�предметника [1, c. 13]:

1. Виділення в програмному матеріалі тем,

у виклад яких доцільно включити профорієн�

таційний матеріал.

2. Визначення форм подання профорієнта�

ційного матеріалу, найбільш відповідного змісту

тієї або іншої теми. Підбір відповідного наочно�

го приладдя.

3. Вивчення літератури в галузі економіки та

основних професій, що пов’язані з програмним

матеріалом по даному предмету. Особлива увага

при цьому приділяється професіям свого еко�

номічного регіону.

4. Вивчення інтересів і нахилів учнів, фіксу�

вання результатів, обговорення їх з учнями та

класними керівниками.

5. Регулярне проведення індивідуальної ро�

боти з учнями з метою формування в них інте�

ресів і нахилів до досліджуваного предмета та

пов’язаних з ним професій.

6. Виявлення матеріалів про професії, пов’я�

зані з вивченням даного предмета, у навчальному

кабінеті.

7. Поглиблення своїх знань із профорієнтації,

педагогіки та психології особистості, методів їх

вивчення.

Роботу із професійної орієнтації вчителею

варто починати із з’ясування для себе переліку

професій і спеціальностей, з якими в процесі на�

вчальної діяльності можливо буде ознайомити

школярів. Необхідно показувати зв’язок масових

професій і професій, що вимагають середньої та

вищої фахової освіти. Відношення професій

і спеціальностей можна зображувати у вигляді

схем, таблиць з коротким текстовим матеріалом,

що характеризує діяльність найближчих навчаль�

них закладів.

Відбір професій для ознайомлення з ними уч�

нів на уроках і в позакласній роботі варто про�

водити з урахуванням характеру програмного

матеріалу та конкретних умов району, міста.

Тому бажано роботу із профорієнтації почи�

нати з вивчення економіки свого району, міста,

потреб у кадрах, можливостей одержання фахо�

вої освіти. Водночас варто проаналізувати прог�

раму навчальних предметів з метою з’ясування

можливостей ознайомлення з різними видами

праці й основних професій, а також формуван�

ня трудових і професійних інтересів і намірів

учнів [10, c. 4].

На допомогу вчителям�предметникам

доцільно зробити професіографічні картки, що

мають структуру, наведену в табл. 1.

Таблиця 1 — Структура профісіографічної картки

Професіографічні картки класифікуються по

навчальних предметах. Складають їх найдосвід�

ченіші вчителі�предметники, ці матеріали

постійно поповнюються, вдосконалюються на

базі передового досвіду вчителів. Це надає мож�

ливість будь�якому вчителеві незалежно від ста�

жу роботи проводити професійну пропаганду,

планомірно й органічно зв’язувати її зі змістом

досліджуваних предметів.

Урок є основною формою організації пізна�

вальної діяльності учнів. Кожен урок, проведений

на високому рівні, дає учневі певну суму знань,

пробуджує розумову активність, творчу діяль�

ність, спонукає до пошуків нових знань.

Профорієнтаційні завдання, які розв’язуються

в ході уроку [5, c. 4]:

а) повідомлення учневі певних знань про

найбільш масові професії, розкриття соціальних,

економічних, технологічних і психологічних

сторін професій;

б) інформування учнів про шляхи оволодіння

обраними професіями — про навчальні заклади,

що профілюють по професіях, строках навчання,

перспективах професійного зростання тощо;

в) формування позитивного ставлення до пра�

ці у сфері матеріального виробництва та конк�

ретно — до професій, в яких відчувається гостра

необхідність у даному економічному регіоні;

г) формування стійких професійних інтересів

і правильно мотивованих професійних намірів,

які б базувалися на усвідомленні соціально�еко�

номічних потреб суспільства, а також на знанні

психофізіологічних особливостей учнів.

Успіх професійної орієнтації на уроці багато

в чому залежить від уміння вчителя зв’язати

профорієнтаційний матеріал із програмним,
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сформувати позитивне ставлення в школярів до

праці, від його знань і володіння методами на�

вчання. Але разом з тим ефективність профорі�

єнтаційної роботи у викладанні залежить від

об’єктивних факторів — змісту профорієнтацій�

ного матеріалу та особливостей його включення

в кожний предмет. Виділяються певні умови вве�

дення профорієнтаційного матеріалу в зміст уро�

ку. Тобто профорієнтаційний матеріал повинен:

— бути органічно пов’язаний з навчальним

матеріалом, збагачувати основні поняття навчаль�

ного предмета, розкривати їх сутність у зв’язку

з життям, практикою, виробництвом;

— розширювати політехнічний кругозір учнів

і можливості формування політехнічних умінь

і навичок, розвитку технічного мислення шко�

лярів;

— включатися поетапно відповідно до вікових

особливостей школярів та рівню їхнього розвитку.

Основними формами та методами профорі�

єнтаційної роботи вчителя�предметника при

вивченні програмних те є:

— бесіди про професії, пов’язані з досліджу�

ваним матеріалом;

— розв’язання різного роду завдань із прак�

тичним змістом;

— участь в олімпіадах, конкурсах, теоретич�

них конференціях;

— перегляд фрагментів навчальних фільмів

і кінофільмів, навчальних телепередач, що де�

монструють застосування знань, отриманих при

вивченні теми або курсу безпосередньо в прак�

тичній діяльності людей;

— участь школярів у роботі клубів «Юний фі�

зик» [6, c. 145–146] (хімік та ін.);

— екскурсії на підприємства;

— зустрічі з фахівцями;

— проведення тематичних, літературно�ху�

дожніх вечорів, усних журналів, «круглих столів»;

— оформлення стендів, альбомів, плакатів та

іншої наочної агітації профорієнтаційного ха�

рактеру.

Вибір методу залежить від вікових особливос�

тей учнів, типу уроку та наявності необхідного

матеріалу. Знайомство з тією або іншою профе�

сією, пов’язаною з досліджуваною темою, можна

здійснити під час пояснення нового матеріалу,

закріплення його або на підсумковому занятті.

Важливим засобом інформації про світ праці та

різних професій є бібліографія. Учень повинен

знати, осмислювати, продумувати й критично

оцінювати прочитане. Навчити підлітка цьому,

а також умінню добирати потрібну йому літера�

туру, користуватися довідниками й каталогами —

профорієнтаційне завдання вчителів літератури

в загальноосвітній школі.

Бесіда. Профорієнтаційна бесіда повинна

бути логічним продовженням досліджуваного

матеріалу та готуватися заздалегідь за певним

планом. 

1. Знайомство з історією розвитку професії,

пов’язаної з досліджуваним матеріалом.

2. Основний зміст праці. Що роблять фахівці

цієї професії, в яких секторах економіки працю�

ють? Потреба підприємств міста в кадрах даної

професії.

3. Які знаряддя праці й матеріали використо�

вуються фахівцями цієї професії?

4. Умови праці.

5. Якими загальнотрудовими, загальтехнічни�

ми та спеціальними знаннями, вміннями та на�

вичками повинен володіти працівник даної

професії?

6. Психофізіологічні вимоги професії до лю�

дини. Медичні протипоказання.

7. Економічні відомості про професію.

8. Підготовка кадрів і етапи професійного

зростання.

У старших класах можна використовувати ме�

тод підготовки повідомлень профорієнтаційно�

го характеру самими учнями. Це дає можливість

провести бесіду наживо, тому що учні є не тільки

її слухачами, але й активними учасниками, що

пізнають якісь перші, маленькі секрети професії.

Цей метод вимагає ретельної підготовки і по�

винен створюватися за рекомендованим учителем

планом. Він може включати ті ж самі питання,

що й план бесіди, наведений вище.

Матеріал для повідомлень про професії учні

можуть обрати з довідників, журналів і газет,

радіо� і телепередач, бесід зі знайомими, родича�

ми, з Інтернету тощо. Отримана в такий спосіб

інформація про професію сприяє розвитку біль�

шого інтересу до неї, кращому її вивченню. Тому

варто залучати учнів до читання довідників про

професії, літератури професіографічного змісту.

Під час бесіди учні повинні одержати загальні

відомості про професії, зацікавитися ними. То�

му бесіда повинна проводитись у доступній фор�

мі, образно, емоційно, з підкріпленням окремих

положень прикладами з життя. Такі бесіди про

професії тривають і при виконанні лаборатор�

них, практичних робіт у вигляді коротких про�

форієнтаційних коментарів, контрастних виста�

вок. Користуючись цими прийомами, вчитель

розповідає, в якій професійній діяльності засто�

совуються операції, виконувані учнями на да�

ному занятті, які знання, уміння та навички

потрібні працівникам, що виконують ці опе�

рації у виробничих умовах.

Бесіда не є «чистим», відосібленим методом,

а використовується у сполученні з різними інши�

ми методами. При проведенні бесіди про конк�

ретну професію бажано застосовувати технічні

засоби (телебачення, відеофільми й кінофіль�

ми), а також професіограму цієї професії.
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Екскурсії — одна з важливих форм ознайом�

лення учнів з організацією виробництва, тех�

нікою, технологією та основними професіями

різних підприємств. Для успішного проведення

екскурсії треба чітко визначати тему, навчальну,

виховну та профорієнтаційну мету, дату прове�

дення екскурсії. 

Зустрічі з фахівцями — одна з форм пропа�

ганди професій, необхідних місту чи району.

У проведенні профорієнтаційної роботи

у школі важливе місце займають позакласні за�

няття за інтересами, якими керують вчителі�

предметники.

При їхньому плануванні й організації викладач

повинен створити всі умови для творчого розвит�

ку індивідуальних здібностей учнів: конструк�

торських, винахідницьких та інших. Позакласні

заняття не регламентовані рамками обов’язкової

програми, і вчитель, проводячи їх у цікавій формі,

викликає інтерес учнів. У процесі проведення

таких занять є можливість втягнути учнів у діяль�

ність, за своїм характером близьку до професій�

ної, виховувати працьовитість, допитливість,

творче ставлення до справи, дослідницьку жил�

ку, майстерність у виконанні робіт.

Висновки. Таким чином, для того, щоб система

роботи з профорієнтації в школі стала успіш�

ною, вона повинна мати серйозне методичне

забезпечення у вигляді різних програм, що дають

змогу задовольнити різноманітні запити особис�

тості з означеної проблеми. Проте яким би ви�

соким не був рівень методичного забезпечення,

найбільш відповідальним в реалізації профорі�

єнтації залишається педагог, або вчитель�пред�

метник, психолог, або підприємець, що виконує

просвітницьку профорієнтаційну роботу з мо�

лоддю. «Живе, найщиріше слово одухотворює

«книжкові поняття», які найчастіше виявляють�

ся мертвим вантажем для підлітка» [10, c. 33].

Головною метою профорієнтації на всіх ета�

пах навчання в школі ми бачимо формування

покоління, здатного до професійного самовизна�

чення в умовах ринкових відносин, коли пізна�

вальний інтерес, розуміння наукових основ

людської праці, а не мода стають основою про�

фесійного вибору.
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Статтю присвячено осмисленню історичного
досвіду впровадження гнучких педагогічних тех!
нологій навчання в практику роботи вищих нав!
чальних закладів. Розглянуто витоки і передумови
виникнення блоково!пакетної технології, а та!
кож особливості монопредметної технології як
ядра гнучких педагогічних технологій.

Ключові слова: технологія, гнучкі технології

навчання, монопредметна технологія, блоково�

пакетна технологія.

Статья посвящена осмыслению исторического
опыта внедрения гибких педагогических техноло!
гий обучения в практику работы высших учебных
заведений. Рассмотрены истоки и предпосылки воз!
никновения блочно!пакетной технологии, а так!
же особенности монопредметной технологии как
ядра гибких педагогических технологий.

Ключевые слова: технология, гибкие техно�

логии обучения, монопредметная технология,

блочно�пакетная технология.

The article is devoted to the comprehension of the
historical experience in the introduction of flexible
pedagogical teaching technologies into the practice of
higher education. The origin, sources and background
of the appearance of a block!packet technology, as well
as peculiar features of a monosubject technology as a
core of flexible teaching technologies, are considered.

Key words: technology, flexible learning techno�

logies, monosubject technology, block�packet tech�

nology.

Створення умов для розвитку особистості та

творчої самореалізації кожного громадянина

України, для виховання покоління людей, здат�

них ефективно працювати та навчатися протя�

гом життя, оберігати та примножувати цінності

національної культури та громадянського су�

спільства, розвивати та зміцнювати суверенну,

незалежну, демократичну, соціальну й правову

державу як невід’ємну складову європейської та

світової спільноти, є метою державної політики

в галузі освіти, що затверджено у «Національній

доктрині розвитку освіти» [7]. Але досягнення

цієї мети в сучасних умовах неможливо без зміни

технології навчання, без глибшого осягнення

демократичних і правових підвалин, без упро�

вадження в повсякденне життя кожного конк�

ретного вищого навчального закладу справжніх

і ефективних пріоритетів та суспільно значущих

цінностей — інтелектуальних, духовних, соціаль�

них, моральних.

Зміст освіти та організація навчально�вихов�

ного процесу, як зазначено у доктрині, мають

постійно оновлюватися відповідно до демокра�

тичних ідей, ринкових підвалин економіки, су�

часних науково�технічних досягнень. Серед

широкого кола представлених тут пріоритетних

напрямків розвитку особливо виокремлено за�

провадження освітніх інновацій, а також інтег�

рацію вітчизняної освіти з європейським та

світовим освітніми просторами. Крім того, під�

креслено потребу створення ринку освітніх

послуг та його науково�методичного забезпе�

чення, що неможливо без узагальнення й теоре�

тико�методологічного осмислення історичного

досвіду.

Сьогодні провідні країни світу застосовують

гнучку й багаторівневу підготовку фахівців, яка

вже довела свою ефективність, тому постає не�

обхідність міжнародної інтеграції в цій галузі

з урахуванням певної специфіки національної

освітньої системи та вимагає її перебудови, зокре�

ма у технологічному плані. Вирішувати ж ці пи�

тання на традиційних засадах уже неможливо:

накопичений досвід, звичні форми, методи та

технології навчання й виховання студентів не

забезпечують потреби сьогодення сповна, життя

й час диктують необхідність використання прин�

ципово нових підходів і рішень, адекватних змі�

нам, яких зазнає країна.

Розвиток технологічного підходу до навчан�

ня у вищих навчальних закладах, у тому числі

гнучкі технології, стали широко запроваджува�

тись і в Україні наприкінці ХХ ст., але частково

і тільки в окремих навчальних закладах. Звідси

випливає проблема узагальнити й теоретично та

методологічно осмислити історичний досвід ви�

користання різноманітних технологій навчання,

у тому числі гнучких, у вишах України в кінці ми�

нулого та на початку нинішнього століть. Прогля�

дається також зв’язок із важливими науковими
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та практичними завданнями — поширення якіс�

ного досвіду підготовки висококваліфікованих

спеціалістів, формування професійної спрямо�

ваності та компетентності молоді на основі

ціннісної орієнтації і здорового способу життя.

Аналіз наукової літератури свідчить, що сис�

тема підготовки фахівців найбільш ефективна

тоді, коли в якості її організаційно�методичного

інструментарію використовуються різноманітні

педагогічні технології. Питання «технологічнос�

ті» освітнього процесу розглянуто в багатьох пе�

дагогічних дослідженнях (Т. Акбашев, А. Алек�

сюк, Т. Алексєєнко, А. Андрєєв, А. Андрющук,

С. Бєляєв, І. Бобко, В. Власова, В. Галузинський,

М. Євтух, Н. Кузьміна, А. Нісімчук, О. Падалка,

О. Пєхота, М. Приходько, Н. Руденко, Ю. Сень�

ко, В. Сластьонін, І. Смолюк, В. Сушанко,

М. Чошанов, Н. Шиян, О. Шпак, П. Юцявічене

та ін.); зокрема інноваційним технологіям, що

наразі розробляються й широко запроваджують�

ся в практиці вишівського навчання, присвячено

численні доробки початку ХХІ століття, серед ав�

торів яких О. Аніщенко, І. Дичківська, В. Нос�

ков, Г. Селевко, Р. Суровцева та багато інших. 

Наприкінці ХХ ст. відомий вітчизняний дидакт

Б. Коротяєв, відчуваючи поглиблення супереч�

ностей у традиційній системі освіти, концепту�

ально обґрунтував застосування у виші гнучких

педагогічних технологій навчання [4–6 та ін.].

І відтоді почала досліджуватися ця проблема,

хоча частково й передусім у практичному ра�

курсі. Досліджували її головним чином учні

Б. Коротяєва: В. Андросюк вивчав фізичну підго�

товку студентів за використання гнучких педа�

гогічних технологій навчання [1]; О. Гохберг

розглянула дидактичні варіанти, можливості та

перспективи їх застосування у практиці навчан�

ня у виші [3]; В. Сьомкін працював над пробле�

мою співвідношення освітньої та моральної

підготовки майбутнього вчителя, використову�

ючи елементи блочного планування навчальних

дисциплін [12]. Кільком питанням, а саме інно�

ваційній системі оцінювання знань, побудові

навчального плану та ін., у контексті гнучких

педагогічних технологій приділив увагу В. Пат�

лачук [8; 9]. Однак, педагогічні засади гнучких

технологій навчання у виші досі не були предме�

том спеціального узагальнювального дослі�

дження, і тому ця проблема залишається мало�

вивченою. Особливо слід відмітити, що поза

увагою дослідників залишилася монопредметна

технологія, яку запропонував Б. Коротяєв.

З іншого боку, опис вітчизняного й зарубіжно�

го педагогічного досвіду, а також нові досліджен�

ня в галузі педагогічних технологій, як зазначає

О. Глузман, є основою для прогнозування тех�

нологічних тенденцій у педагогічній універси�

тетській освіті [2].

Відповідно до всього вище викладеного, ми

окреслюємо такі цілі статті: розглянути історію

виникнення монопредметної технології та її

відмінність від блоково�пакетної та поліпред�

метної; дослідити теоретичні положення теорії

гнучких педагогічних технологій та практику

реалізації в їх межах монопредметної технології;

виявити й обґрунтувати можливості використан�

ня гнучких педагогічних технологій навчання

в умовах реформування сучасного освітнього про�

цесу та інтеграції української національної систе�

ми освіти з європейським та світовим освітніми

просторами.

Поняття «гнучкі педагогічні технології на�

вчання», «блоково�пакетна технологія» як

проміжна і «монопредметна», як альтернативна

поліпредметній виникають у літературі у ІІ по�

ловині 80�х і на початку 90�х років минулого

століття. Саме до цього часу на просторах освіти

панувала, а здебільшого панує й сьогодні, полі�

предметна технологія, незважаючи на різно�

манітні пошуки, експерименти, запровадження

окремих технологічних рішень. У загальній сис�

темі вищої освіти вона була предметом особливо�

го опікування державних органів влади, у надрах

яких ця технологія розроблялася та створювалася

як єдина й стандартна для всіх вищих навчаль�

них закладів без винятку. Усі складники техно�

логії, її вузли та зв’язки між ними визначалися

у відповідних державних документах, обов’язко�

вих до виконання у виші. І головним серед цих

документів був навчальний план, що затверджу�

вався відповідним Міністерством. Саме цей до�

кумент і всі інструкції, що додавались до нього,

роз’яснення, методичні рекомендації й визначали

суть і структуру вишівської технології навчання.

Незалежно від профілю та рівня кожного

конкретного вищого навчального закладу подіб�

на технологія втілювалася в реальне життя через

навчальний розклад, що розроблявся на основі

навчального плану в деканаті кожного факуль�

тету для всіх спеціальностей посеместрово

й щорічно. Навіть коли до навчального плану

з тієї чи іншої причини вносилися істотні зміни,

усталена, тобто зовсім не гнучка технологія

вишівського навчання залишалася при цьому

в незмінному вигляді.

У середині ж 80�х років ХХ ст. під впливом

зрушень у суспільстві, орієнтованих на його де�

мократизацію й розширення цивільних прав

і свобод особистості, почався процес переосмис�

лення технології навчання. Командну роль Мі�

ністерства вищої освіти (надалі — Міністерство

освіти) було ослаблено, що давало змогу багатьом

творчим працівникам виші виявляти ініціативу

в пошуках досконалішої технології навчання.

Наприклад, у Слов’янському педінституті

впродовж кількох років творча група під керів�
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ництвом доктора педагогічних наук, професора

Б. Коротяєва розробляла психолого�педагогічні

й професійні засади побудови, організації та

інтенсифікації навчально�виховного процесу

в педвиші з метою виходу на принципово нову

його модель. Задля цього виділялися основні

стратегічні орієнтири, які давали можливість

комплексно унаочнити перспективи перебудо�

ви педагогічної освіти у вищих навчальних зак�

ладах та пошуки нового варіанта підготовки

вчителів, як�от:

1) зміна режиму й ритму навчальної, професій�

ної, суспільної діяльності студентів та доведення

їх до оптимального стану на базі переконструю�

вання чинних навчальних планів і програм

відповідно до загальної мети перебудови;

2) розширення професійних і функціональ�

них прав, самостійності й відповідальності ке�

рівників усіх підрозділів, викладачів, студентів;

створення в колективі творчої атмосфери та

спрямованості на творчу працю;

3) переорієнтація професійних функцій дека�

нів, завідувачів кафедр, викладачів і студентів;

розширення зон самостійності студентів відпо�

відно до загального задуму пошуку; повне

викорінення на цих засадах формалізму, зайвої

писанини;

4) переорієнтація і перетворення студентів

з пасивної, споживчої сили на активну й творчу

та формування на цій підставі нових традицій

і, в результаті, нового студентського покоління;

5) зміна ціннісних орієнтацій і критеріїв діяль�

ності студентського й викладацького колективів

загалом, зокрема керівників всіх підрозділів;

висунення на передній план ідейно�етичних

і професійних цінностей, творчого ставлення до

справи, прагнення до праці на межі можливос�

тей кожного.

Ці стратегічні орієнтири вплинули на форму�

лювання дослідниками цілої низки завдань, се�

ред яких особливим чином виокремлювалося

приведення ритму діяльності студентів у відпо�

відність із навчальним режимом. Пропонувалося

альтернативне існуючому співвідношення обо�

в’язкових аудиторних занять і обов’язкової самос�

тійної роботи з літературою під безпосереднім

контролем викладачів, а саме 20 годин навчаль�

них занять і 16 годин самостійної роботи. У но�

вому навчальному режимі також передбачалося:

1) усунення багатопредметності завдяки вве�

денню принципу пакетування навчальних дис�

циплін;

2) концентрація й послідовне вивчення ос�

новних пакетів дисциплін;

3) закільцьованість і безперервність підготовки

спеціаліста щодо основних параметрів.

Це були перші кроки блоково�пакетної тех�

нології навчання студентів. Такі самі передумови

сприяли виникненню й монопредметної техно�

логії. Більше того, за уявленням Б. Коротяєва,

автора гнучких педагогічних технологій, у тому

числі блоково�пакетної як проміжної і моно�

предметної як основної, «монопредметна техно�

логія» виступає як ядро гнучких.

Встановивши й осмисливши даний факт

і прагнучи зрозуміти його глибше, ми звернули�

ся з інтерв’ю безпосередньо до автора із трьома

питаннями. Перше з них: що спонукало його до

пошуку нових вищеназваних технологій навчан�

ня? Друге: як поставилися до цих технологій сту�

денти і викладачі у ході їх реалізації? І третє: які

перспективи їх упровадження в масову вузівсь�

ку практику навчання на найближче майбутнє?

З дозволу автора наводимо дослівно його від�

повіді:

«I. Одна з причин — це незадоволеність ста�

ном справ у сформованій вузівській практиці

освіти. У середині 80�х років, читаючи курс

лекцій по педагогіці на різних факультетах про�

тягом 20 років, я рік у рік відчував, наскільки

непродуктивні та неефективні мої витрати сил

і енергії під час лекцій. Вся справа в тому, що

протягом семестру відповідно до навчального

розкладу лекції з педагогіки читалися один раз

у тиждень, а іноді й у два.

У черговий раз приходиш на лекцію, а біль�

шість студентів попередню вже забули, і доводить�

ся знову нагадувати й актуалізувати раніше ви�

кладене. Надія на те, що в розриві часу від однієї

лекції до іншої студенти самостійно працюють

із літературними джерелами, рекомендованими

на лекції, а також зі своїми записами, зроблени�

ми в ході лекції, виявлялися невиправданими.

І їх важко обвинувачувати — адже поруч із мною

працювали ще 6–8 колег, які завантажували сту�

дентів цього ж потоку роботою по своїх дис�

циплінах і в ході лекцій, і на семінарах, і при ви�

конанні домашніх завдань. І мимоволі виникає

думка про те, щоб докорінно змінити ситуацію

й вийти на одержання якісно нового результату,

використовуючи монопредметну технологію

замість поліпредметної.

Друга причина — отримання кожним викла�

дачем вузу в середині 80�х більшої свободи у ви�

борі засобів, форм, методів і технологій навчання,

і прагнення багатьох з них, у тому числі й моє,

до пошуку й творчості. І це природно, оскільки

у стані спокою й інертності наукова думка вми�

рає. Її головна риса — вічне прагнення до пошу�

ку незвіданого й невідомого. Монопредметна

технологія навчання в українській педагогіці

й залишилася такою до 90�х років.

II. Ставлення студентів і викладачів до мо�

нопредметної технології, як показали багато�

річні експериментальні пошуки й спроби, про�

ведені в низці приватних і державних вишів, не
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є однозначним, радше воно суперечливо. В опу�

блікованих особистих матеріалах і роботах учнів

наводяться конкретні дані у відсотковому об�

численні. Узагальнюючи ці дані та спираючись

на пам’ять, можу з упевненістю сказати, що до

75–80% студентів, опитаних на цей рахунок

у вузах різних міст, а також безпосередньо в тих

вишах, де випробовувалася монопредметна тех�

нологія, ставляться до неї позитивно та з інтере�

сом, а багато хто з них ще й з азартом.

Викладачі, навпаки, до 75–80% ставляться

негативно або без будь�якого інтересу або,

в найкращому разі, нейтрально. Парадокс. Але

це так. І в кожного з них свої причини, якісь,

можливо, об’єктивні, але більша частина з них —

суб’єктивні. Щоб розпізнати їх, потрібні додат�

кові дослідження.

III. З огляду на негативне або нейтральне

ставлення більшої частини викладачів вишів до

монопредметної технології навчання, перспек�

тива використання її в найближчі роки досить

мрячна й невизначена. Але не виключаю, а рад�

ше припускаю, що під тиском викликів часу

й життя вона може бути затребувана й у поточні

роки. Багато чого залежить від того, яке місце

вона займе в загальній системі й практиці на�

укових досліджень, що координуються АПН Ук�

раїни, в якому стані перебуває науково�педаго�

гічна думка в країні в цілому».

Відповідь автора й розробника монопредмет�

ної технології навчання нас повністю задоволь�

нила. Осмислюючи й оцінюючи його роботи,

присвячені обговоренню гнучких педагогічних

технологій навчання й особливо монопредметної

технології [4; 5], а також опубліковані роботи

його учнів, відобразимо її особливості за нашим

розумінням та власною інтерпретацією у корот�

кому і стислому вигляді в такий спосіб: 

1. Монопредметна технологія розчищає пе�

дагогічне поле від прихованої й нездорової кон�

куренції між викладачами у складі 6–8 осіб за

право розпоряджатися робочим часом студентів,

адже за умов поліпредметної технології кожен із

провідних викладачів гадає, що його дисцип�

ліна найголовніша з усіх інших, досліджуваних

у цей час, і жадає від студентів особливого став�

лення до неї. Підсумок — студент штучно «роз�

ривається» на частини! При використанні мо�

нопредметної технології така конкуренція

усувається.

2. Її використання дає змогу акумулювати

в режимі щоденної праці спільні сили виклада�

ча й сили студентів, націлені на досягнення

найвищих результатів у вивченні єдиної дис�

ципліни в ущільненому й спресованому в часі

варіанті.

3. В умовах вивчення однієї дисципліни стає

можливим інтенсифікувати навчальну діяльність

студентів, викликаючи в них бажання, волю

й енергію працювати на межі своїх індивідуаль�

них можливостей з виходом на очікуваний

стовідсотковий результат.

4. Монопредметна технологія створює умови

для внесення істотних корективів у систему

обліку, контролю й оцінювання результатів нав�

чання, орієнтованих на обмеження монополь�

ного права викладача на оцінку, на розширення

прав і свобод студентів і впровадження самоконт�

ролю, на усунення всього негативного, сформо�

ваного в практиці контролю й оцінювання

знань студентів.

5. І нарешті, монопредметна технологія нав�

чання відрізняється від поліпредметної тим, що

вона в організаційно�процесуальному плані

є справді гнучкою, динамічною, мінливою й чуй�

ною на виклики реального поточного життя,

а також на виникаючі пізнавальні інтереси

й потреби головних учасників навчального про�

цесу — студентів, оскільки перебуває повністю

в руках провідного викладача, а не в руках укла�

дача розкладу з деканату. Викладач же, виходя�

чи з поставленої мети, сам верстає розклад, і сам

змінює його, якщо це необхідно в інтересах сту�

дентів і навчально�виховного процесу.

Ці особливості монопредметної технології на�

вчання як ядра гнучких педагогічних технологій

у загальному контексті, на наш погляд, досить

переконливі та привабливі, щоб виявити до них

стійкий інтерес з боку науковців, методистів та

викладачів вищої школи.
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У статті автор представляє основні методи
роботи та форми впливу на процес особистісно!
професійного зростання педагога, визначено реф!
лексивні одиниці корекційно!розвивальної роботи.

Ключові слова: особистість, особистісне зрос�

тання педагога, професійне зростання педагога,

рефлексія.

В статье автор представляет основные методы
работы и формы воздействия на процесс личност!
но!профессионального роста педагога, определены
рефлексивные единицы коррекционно!развиваю!
щей работы.

Ключевые слова: личность, личностный рост

педагога, профессиональный рост педагога,

рефлексия.

The author presents the basic methods and forms of
influence on teacher’s personal and professional
growth, defines reflective units correctional and deve!
loping work.

Key words: personality, personal growth teacher,

teacher professional growth, reflection.

Постановка проблеми. В умовах особистісно�

професійного зростання педагог повинен роз�

вивати науково�професійне уявлення про всі

аспекти власної діяльності, адаптувати програму

та методи навчання відповідно до індивідуальних

можливостей вихованців, організовувати їх до

самонавчання, створювати позитивний психоло�

гічний клімат, збагачувати практичний досвід,

аналізувати педагогічну ситуацію, проявляти

професійну готовність до виконання обов’язків

у будь�яких обставинах, бути вдумливим дослід�

ником власної професійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень. У дослідженнях

Ф. Гоноболіна, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна,

А. Маркової, Л. Мітіної, А. Реана проаналізовано

професійно важливі якості особистості вчителя

і педагогічні здібності: любов до дітей, критич�

ність мислення, дидактичні особливості, комуні�

кативні уміння та навички, інтелект тощо. Важ�

ливою метою освіти Г. Костюк, С. Максименко,

Р. Немов, А. Петровський, С. Рубінштейн та

інші вчені вважали питання психологічної під�

готовки педагогів, здатних до саморозвитку, від�

повідального ставлення до професії. Проблемі

саморозвитку особистості педагога, його про�

фесійного вдосконалення присвячені роботи

І. Зимньої, З. Кокарєвої, А. Маркової, О. Мо�

розової, К. Роджерса та ін. Процесу формування

особистості як активного творця самовизначен�

ня приділяли увагу Є. Климов, О. Леонтьєв,

К. Роджерс, С. Рубінштейн та ін.

Мета нашої роботи полягала в тому, щоб, ви�

ходячи з наявних теоретичних досліджень, ви�

значити особливості організації розвивальної

роботи в умовах особистісно�професійного

зростання педагога.

Завдання:
1. Обґрунтувати необхідність використання під

час розвивальної роботи з педагогами динамічно�

го моніторингу, екзистенційної бесіди, коучингу,

ділових ігор, аналізу продуктів творчої діяльності,

аргументованих пояснень, інтервізії, психічної

релаксації, групових дискусій.

2. Проаналізувати доречність таких форм

впливу психолога на процес особистісно�про�

фесійного зростання педагога, як психологічні

лекторії, психологічні поради, синемалогія, ро�

бота з афірмаціями.

3. Визначити рефлексивні одиниці розвиваль�

ної роботи з особистісно�професійного зростання

педагога.

Ураховуючи думку Є. Климова, розуміємо,

що «професія — це доля, життєвий шлях люди�

ни, «…це і спосіб життя, і спосіб думок, і стерео�

типи сприйняття світу, і соціальний тип людини»

[3, с. 372]. М. Савчин вказує: «Найважливішою

особистісною і професійною рисою вчителя

є любов до дітей, бажання працювати та спілку�

ватися з ними, самовдосконалюватися, самороз�

виватися, без чого неможлива ефективна педаго�

гічна діяльність» [7, с. 337]. Педагог позитивно

сприймає своє оточення, коли працює за по�

кликанням. «Щоб допомогти дитині стати пов�

ноцінною особистістю (духовною, моральною,

творчою, незалежною, грамотною, ініціативною,

самостійною), вчитель також повинен бути

особистістю» [7, с. 336].

Поняття «особистісне зростання» сформульо�

вано К. Роджерсом і А. Маслоу, які вважали
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природу людини позитивною й акцентували ува�

гу на можливостях розвитку внутрішнього потен�

ціалу. Прагнення до особистісного зростання

виникає в індивіда при певних умовах.

Л. Хьєлл, Д. Зиглер вказують, що К. Роджерс

вважав: «Людиною управляє процес зростання,

в якому її особистісний потенціал приводиться

до реалізації» [8, с. 498]. Г. Лендрет вказує, що

«…це внутрішня тенденція, вона не мотивується

зовні, і навчити цього неможливо» [4, с. 63].

С. Братченко визначає головним психологічним

смислом особистісного зростання «…звільнення,

набуття себе і свого життєвого досвіду, самоак�

туалізацію і розвиток всіх основних особистісних

атрибутів» [2, с. 36]. С. Братченко «основний за�

кон особистісного зростання», спираючись на

формулу К. Роджерса «якщо — то», визначає

так: «Якщо є необхідні умови, то у людини акту�

алізується процес саморозвитку, наслідком яко�

го будуть зміни у напрямку її особистісної

зрілості» [2, с. 36], бо змінюється як внутрішній,

так і зовнішній світ.

Особистісне виявляється у професійному

через ціннісні орієнтації та установки педагога.

Основними джерелами формування педагогічних

установок, які пов’язані зі світоглядом педагога,

є ставлення до різних сторін життя, до людей,

самого себе, діяльності.

Л. Мітіна [6], розглядаючи психологічні умо�

ви, фактори професійного розвитку, виокрем�

лює такі ключові поняття:

— «педагогічна спрямованість» (спрямо�

ваність на учня з метою його самоактуалізації на

себе як потреба у самовдосконаленні, на більш

глибоке оволодіння предметом);

— «педагогічна компетентність» як необхід�

ність оволодіння знаннями, уміннями і навичка�

ми, з одного боку, і формування здатності обстою�

вати власну особистісну позицію, з іншого;

— «емоційна гнучкість» як конструктивне

поєднання емоційної експресивності, емоцій�

ної стійкості педагога.

Однією з рушійних сил професійного зростан�

ня Л. Мітіна вважає професійну самосвідомість.

Визначаючи особливості професійного зрос�

тання педагога, Л. Мітіна вказує на такі основні

ознаки його самосвідомості:

«…а) рівень професійного розвитку педагога

визначається співвідношенням трьох структур:

когнітивної, афективної та поведінкової;

б) усвідомлення і самооцінка учителем лише

окремих властивостей і якостей, які складають�

ся у недостатньо стійкий образ, домінуючий. Як

правило, неконструктивна поведінка та педаго�

гічна взаємодія характеризують низький рівень

самосвідомості;

в) цілісний образ «Я» учителя, який вписуєть�

ся в систему його ціннісних орієнтацій, пов’яза�

них із усвідомленням цілей своєї професійної

діяльності і засобів, необхідних для їх конструк�

тивного досягнення, визначає високий рівень

професійної самосвідомості» [6, с. 108–109].

А. Маркова [5], досліджуючи особливості пе�

дагогічного професіоналізму, виявляє критерії,

які розглядаємо як складові моніторингу про�

фесійного зростання педагогів: об’єктивні та

суб’єктивні, результативні та процесуальні,

нормативні й індивідуально�варіативні, наявного

рівня та прогностичні, професійної навченості

та творчі, соціальної активності та конкуренто�

спроможності, професійної прихильності, кіль�

кісні та якісні. Основними ознаками професіо�

налізму є наявність позитивного внутрішнього

ставлення вчителя до професії, психічних влас�

тивостей і станів, а не тільки висока продуктив�

ність та результативність праці.

Фактори ефективного зростання особистіс�

но�професійних якостей педагогів залежать від

особливостей рефлексії — усвідомленого та

відповідального ставлення до своїх обов’язків.

Рефлексія дає змогу виявити такі особливості

педагога, як�от: здатність до пізнання свого

внутрішнього світу, аналіз власних переживань

і думок, вчинків, зовнішніх обставин, особистих

здібностей, самопочуття. Самоспостереження,

самоаналіз, ідентифікація — це складові реф�

лексії, завдяки яким формується самооцінка. 

А. Бізяєва, аналізуючи американську концеп�

цію педагогічної рефлексії, вказує на «…проблем�

ний характер педагогічних ситуацій…», «…до�

слідницький підхід у вирішенні педагогічних

завдань…», «…онтологічний статус всієї сукуп�

ності явищ у системі освіти» [1, с. 115]. Про�

блемність передбачає здатність педагога до

креативного підходу до ситуацій у ході навчаль�

но�виховного процесу. Дослідницький підхід

виявляє наявність у педагогів практичного мис�

лення, умінь і навичок при вирішенні педаго�

гічних ситуацій. Онтологічність сприяє можли�

вості рефлексивним педагогом оцінювати власну

діяльність як з боку адекватності процесу на�

вчання психологічним особливостям учнів,

так і з боку відповідності його змісту потребам

соціуму.

Здатність до педагогічної рефлексії вказує на

можливості самовиховання, творчого самовира�

ження, тобто до особистісно�професійного зрос�

тання. Педагогічна рефлексія має такі рівні:

— практичний — як спрямування вчителя на

ефективне використання отриманих знань для

досягнення мети, аналіз практичних дій та їх

продуктивності;

— каузальний — як осмислення причинно�

наслідкових зв’язків;

— критичний — як самоаналіз моральних та

етичних критеріїв.
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При розробленні програми особистісно�про�

фесійного зростання виходимо з позицій К. Род�

жерса та А. Маслоу щодо здатності педагога до

усвідомленого вільного відповідального вибору.

Відповідальність педагога за особистісно�про�

фесійне зростання виявляється у відкритості

почуттів, підвищеній сприйнятливості, визна�

ченні проблем, наявності зворотного зв’язку.

Виходячи з основних вимог до дослідження

психічних явищ, основними методами роботи

психолога з педагогами визначаємо динамічний

моніторинг, екзистенційну бесіду, коучинг,

ділові ігри, аналіз продуктів творчої діяльності,

аргументоване пояснення, інтервізію, психічну

релаксацію, групові дискусії.

Динамічний моніторинг передбачає наявність

даних про динаміку особистісно�професійного

зростання педагога. Отримана інформація має

оперативний характер, що сприяє прийняттю

оптимальних організаційних та управлінських

рішень щодо створення умов з удосконалення

досліджуваного процесу. Динамічний моніторинг

забезпечує безперервний розвиток індивідуаль�

ності педагога, сприяє особистісно�професій�

ному зростанню, не обмежується постановкою

діагнозу, а передбачає прогнозування особистіс�

них психологічних ресурсів, стратегії професіо�

налізації, стимулювання професійного розвит�

ку. Основними формами реалізації моніторингу

є збирання інформації про особистісно�про�

фесійне зростання педагога та врахування отри�

маних даних під час регуляції процесу прийнят�

тя рішень.

Систематичне упровадження динамічного мо�

ніторингу сприятиме врахуванню неповторності

онтогенетичної історії особистісно�професій�

ного зростання педагога, єдності та взаємопро�

никненню діагностики та корекції як складових

практичної психології.

Екзистенційна бесіда як метод роботи психо�

лога з педагогом використовується, коли підні�

маються проблеми життя і смерті, свободи

і відповідальності, любові та відчуження, сенсу

і безглуздя, людини та соціуму, автентичності

особистості. Під час проведення бесіди психо�

лог повинен узгодити цілі з педагогом, концент�

руватися на емоційних аспектах стосунків. Крім

того, вимагається відкритість переживанням, ра�

ціональність, особиста відповідальність педагога,

здатність підтримувати доброзичливі стосунки,

приймати інших такими, якими вони є, етич�

ність, взаємний вплив психолога та вчителя.

Під час реалізації особистісно�професійного

зростання педагога вважаємо важливим вико�

ристання коучингу — нової системи роботи

психолога, де відсутні директивні вказівки, ал�

горитм дій, готові схеми для вирішення постав�

лених проблем. Основна мета коучингу полягає

у створенні умов для самонавчання, особистісно�

професійного зростання педагогів, підвищення

продуктивності діяльності, поліпшення якості

особистісного та професійного життя. Головний

зміст коучингу полягає у твердженні: педагог

знає, як вирішити свої завдання, однак потребує

допомоги в актуалізації власних творчих ресурсів.

Коучинг базується на таких положеннях: пе�

дагог психічно здоровий, працює за покликан�

ням, має безмежний потенціал, знає про себе

значно більше, ніж інші. Тому завдання коуча

полягає у сприянні виходу за межі звичних пере�

конань, дистанціюванні від стереотипів, допо�

мозі розкрити творчий потенціал, задіянні всіх

можливостей та здібностей педагога, підвищенні

ясності сприйняття, розвиненні усвідомлення.

Ділові ігри — метод активного навчання,

який моделює діяльність у спеціально створеній

проблемній ситуації, сприяє вирішенню постав�

лених завдань, формуванню умінь і навичок. Ме�

тод має жорстку структуру, правила. При органі�

зації роботи з педагогами психолог використовує

різні модифікації ділових ігор, а саме:

— імітаційні, де педагоги відтворюють діяль�

ність навчально�виховного закладу, конкретних

людей (ділова нарада, обговорення плану робо�

ти на рік), умови, в яких відбувається дана подія

(кабінет директора, вчительська);

— операційні, що сприяють відпрацюванню

конкретних подій, операцій, імітуючи реальність;

— рольові, для яких розробляється модель, де

відображено стратегію поведінки, дій, функцій

та обов’язків конкретної людини;

— «діловий театр», який допомагає педагогові

мобілізувати особистий досвід, знання, навички,

вжитися в образ, зрозуміти його дії, об’єктивно

оцінити ситуацію, дати неупереджену оцінку

власним діям, врахувати думки, переконання

інших осіб, вплинути на них, встановити кон�

такт. Психолог для «ділового театру» складає

сценарій, підбирає героїв для інсценізації, роз�

поділяє функції, обов’язки та завдання;

— психосоціодрама дуже близька до рольо�

вих ігор та до «ділового театру», однак це вже

соціально�психологічний театр, де відпрацьову�

ються вміння встановлювати позитивний пси�

хологічний контакт, змінювати психічний стан

іншої людини, відчувати ситуацію.

Участь педагога у діловій грі вимагає від ньо�

го аналізу і пошуку шляхів розв’язання пробле�

ми, сприяє навчанню, розвитку, дослідженню,

консультуванню, формуванню вміння працю�

вати в команді.

Ділова гра дає змогу педагогам наблизитися

до професійної діяльності за принципом «тут

і тепер». Психолог під час ділової гри повинен:

— обстоювати точку зору кожного з її учас�

ників;
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— стимулювати до прийняття рішення у кон�

фліктних ситуаціях;

— розвивати в учасників відчуття команди;

— отримувати бажані результати за корот�

кий час;

— відпрацювати ситуації, які допоможуть

обстояти чи змінити власну точку зору, сформу�

вати світогляд.

Отже, ділова гра як активний метод навчання

забезпечить підвищення у педагогів мотивації

до успіху, емоційної стійкості, креативного мис�

лення.

Аналіз продуктів творчої діяльності — метод

для визначення міри новизни й оригінальності

в роботі педагога. Використовується психологом

за наявності матеріальних наслідків діяльності

особистості (щоденникові записи, нотатки, есе,

малюнки тощо), де виявлено психічний образ

для системно�діяльнісного аналізу психіки.

Аргументовані пояснення як метод психоло�

гічного впливу на особистість використовується

з метою свідомого впливу на іншого педагога (пе�

дагогічний колектив) з метою зміни його (їх) су�

джень, ставлень, намірів, рішень. Аргументовані

пояснення будуються за схемою: теза — аргу�

менти (три�чотири) — висновки. Використовую�

чи даний метод психологічного впливу, психолог

дає педагогові право і час для аргументованої

відповіді. До найефективніших технік переко�

нання відносимо пред’явлення аргументів, їх

розгортання та метод позитивних відповідей.

Психологічно грамотна контраргументація по�

винна розпочинатися зі згоди з опонентом.

Найефективніші техніки контраргументації

полягають у перелицюванні аргументів співбе�

сідника, їх розчленуванні та висуненні власних

доказів думки.

Інтервізія — психологічна робота серед колег,

рівних за досвідом, статусом, яка не передбачає

навчання, а також вирішує питання професій�

ного зростання, підтримки. Крім того, доречними

під час інтервізії є як особистісні, так і теоретич�

ні, методичні питання. Основними функціями

інтервізії вважаємо такі, як�от:

— професійний обмін інформацією;

— можливість для педагога отримати під�

тримку;

— новий неординарний погляд на виконан�

ня професійних обов’язків;

— збагачення досвідом колег;

— розширення професійних можливостей;

— засіб екології особистості, емоційної стій�

кості;

— можливість попередження співзалежності,

почуття розчарування, вини.

Група інтервізії має постійний склад, модера�

тора, визначений час роботи, місце, працює над

випадком із практики, передбачає рефлексію

почуттів, задоволення запиту на інтервізію, на�

явність зворотного зв’язку. Інтервізія реалізує

запит, підтримує професійну ідентичність, ви�

ховує такі метанавички педагога, як здатність

учитися, приймати інші точки зору.

Психічна релаксація — стан спокою, розслаб�

лення, що виникає у педагога внаслідок зняття

напруження м’язів після сильних переживань.

Релаксація допомагає зберегти психічне здо�

ров’я, навчитися сприймати негативні впливи

як факт, раціоналізуючи їх, змінюючи астенічні

емоції на стенічні. Релаксаційні методики допо�

можуть створити умови самозахисту від емо�

ційного перенапруження, знизити нервове на�

пруження, відновити душевну рівновагу, тобто

сприятимуть збереженню психоемоційного

здоров’я. Для проведення релаксаційних занять

психолог повинен скласти графік (не менше двох

разів на тиждень), знайти затишний куток, допо�

могти педагогові прийняти зручну позу, підібра�

ти приємний музичний супровід, підкріплювати

розслаблення на фізичному та психічному рівнях

ароматерапією. Перед початком релаксації пси�

холог може здійснити діагностування нервово�

психічного напруження, астенії, зниженого на�

строю, визначити стійкість педагога до стресу.

Релаксація сприяє поліпшенню сприйняття,

уваги, пам’яті, а отже, поглибленню самопізнан�

ня, відновлює сили, поповнює життєву енергію,

сприяє уникненню психосоматичних порушень

і захворювань.

Групова дискусія — дослідження, яке полягає

у колективному обговоренні інформації, ідей, ду�

мок, передбачень, питань. Основні властивості

даного методу роботи полягають, по�перше,

у наявності двох протилежних позицій, можли�

вості побачити різні сторони проблеми, зменши�

ти спротив новій інформації, а по�друге, якщо

проблема ініційована групою, то це логічний

висновок із дискусії, оскільки перетворюється на

групову норму. За мірою планування виступів,

їх черговості, тем доповідей, часу дискусії бува�

ють стихійними, вільними, організованими.

Як метод і форма дискусія може бути елемен�

том інших заходів, занять. У психолого�педаго�

гічній практиці поширені такі форми дискусій:

— «панельна дискусія» (засідання експертної

групи), де спочатку обговорюється проблема

чотирма�шістьма учасниками, які згодом вик�

ладають свою точку зору аудиторії;

— «круглий стіл» — бесіда, в якій відбуваєть�

ся обмін думками між учасниками і рештою

аудиторії;

— симпозіум — формалізоване обговорення,

під час якого учасники виступають із повідом�

леннями, відповідають на питання присутніх;

— форум — обговорення, подібне до засідан�

ня експертної групи;
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— дебати — формалізоване обговорення

проблеми, побудоване на запланованих виступах

учасників, які мають протилежні точки зору;

— «мозковий штурм» — метод продукування

оригінальних рішень, ідей, активізації навчан�

ня. Під час проведення «мозкового штурму» всі

спільно, на рівних позиціях шукають вирішення

проблеми, не демонструючи власні знання;

— техніка акваріуму — організоване обгово�

рення проблеми, коли після нетривалого спіл�

кування у групах один з учасників бере участь

у публічній дискусії. Решта членів групи допо�

магає своєму учасникові під час перерв чи за�

писками.

Психологічні впливи на педагогів бувають

безпосередні за допомогою групової дискусії,

екзистенційної бесіди, інтервізії, коучингу та

опосередковані під час психічної релаксації,

аналізу продуктів діяльності, тощо.

Виділяємо такі форми впливу психолога на

процес особистісно�професійного зростання пе�

дагога: психологічні лекторії, психологічні по�

ради, синемалогію, роботу з афірмаціями.

Теми психологічних лекторіїв як традиційної

форми роботи психолога з педагогами різно�

манітні — це: проблеми дітей відповідного віку,

особливості психічного здоров’я, кризових

періодів, вікові особливості спілкування дітей

і батьків, актуальні соціальні проблеми, шляхи

їх вирішення, тощо. Лекторії, підпорядковані ме�

ті, проводять систематично, згідно з планом.

Психологічні поради полягають у створенні

умов для того, щоб обміркувати, змінити свою

поведінку, переглянути стосунки з оточенням,

ставлення до професійних обов’язків. Завдання

психолога полягає в тому, щоб допомогти педа�

гогові розібратись у собі, створити умови для

прийняття відповідального вибору в конкретних

обставинах. Поради психолога без урахування

якостей індивіда, рефлексії життєвого досвіду,

його готовності працювати над собою шкідливі.

Сприяти особистісно�професійному зростан�

ню педагогів покликана й синемалогія — ана�

літико�пізнавальний процес, спосіб пізнання

внутрішнього світу людини, орієнтований на

сприйняття художніх фільмів. Поняття «сине�

малогія», розроблене всесвітньо відомим психо�

терапевтом А. Менегетті, вважається одним із

інструментів онтопсихології для проникнення

у психічний світ людини. На основі механізму

проекції особистість сприймає реальність відпо�

відно до особистих ментальних схем. Зрозуміти

кінофільм — значить зрозуміти та контролювати

власне життя. У синемалогії фільм постає через

сприйняття зовнішнього образу, який викликає

емоції у глядачів. Психолог педагогам пропонує

переглянути життєвий факт, потім чуттєво осмис�

лити та вдумливо проаналізувати, висловлюючи

емоційні переживання та зауваження з приводу

побачених подій у фільмі. Педагог дивиться, про�

живає, коментує сюжет і образи, інтерпретуючи

та вибудовуючи своє розуміння побаченого.

Фільм — це дзеркало, в якому відображаються

події та проблеми людини, її внутрішнього світу.

Важливими є емоції глядача, який переживає їх

так, як сприймає і ставиться до даного факту

в реальності. Потім накладає отримані знання

на своє життя. Підводячи підсумки почутому від

педагогів, психолог аналізує та перевіряє відпо�

відність способів мислення й емоційного реагу�

вання учасників. Синемалогія передбачає такі

дії, як�от:

— аналіз власних переживань, емоцій від пе�

регляду;

— вдумливий емоційний обмін враженнями

від побаченого з іншими педагогами;

— аналіз сюжету, окремих епізодів, всього

фільму загалом;

— спробу зрозуміти, що хотіли сказати філь�

мом його автори;

— виявлення архетипних образів і законо�

мірностей у поведінці головних та епізодичних

героїв фільму;

— розширену інтерпретацію подій фільму.

За допомогою синемалогії педагог:

— усвідомлює реальність і критичний пере�

гляд стереотипів;

— поліпшує здатність до комунікації з оточу�

ючими та з самим собою;

— критично рефлексує щодо життєвих ситуа�

цій, де діяв стереотипно;

— пробуджує увагу до особистих думок,

вчинків.

Педагогам надається унікальна можливість

пропрацювати особисті проблеми, отримати на�

вички інтерпретації символів колективного та

особистісного несвідомого, зрозуміти через ви�

брані образи, символи актуальні проблеми влас�

ної психіки тощо.

Використання синемалогії у процесі особис�

тісно�професійного зростання можливе як у кла�

сичному варіанті: перегляд художнього фільму чи

фрагменту з наступним обговоренням побаче�

ного, узагальненням коментаріїв і думок психо�

логом, так і з модифікаціями, наприклад, заміна

обговорення творчим письмовим завданням.

Отже, синемалогія дає змогу педагогам сформу�

вати певний тип поведінки, зрозуміти власні

особливості.

Афірмації — стислі вислови, мікропрограми

для підсвідомості, здатні притягнути в життя осо�

бистості приємних людей, обставини, піднести

настрій, поліпшити здоров’я, внутрішню гармо�

нію. Афірмації — дієвий метод особистісно�про�

фесійного зростання педагога, характеристика

його особистості, показник відчуттів, віри. Пра�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
3

, 
2

0
1

1

472



цювати з афірмаціями особистість має кожного

дня не менше, ніж десять хвилин, повторюючи

про себе і вголос. Робота з афірмаціями сприя�

тиме формуванню позитивних рис характеру,

досягненню цілей, емоційній стійкості. Для того,

щоб розпочати працювати з афірмаціями, вчи�

телеві необхідно:

— вивчити, зрозуміти їх для підвищення

ефективності;

— створити власні позитивні афірмації, які

для особистості є найбільш енергетично потуж�

ними;

— виділити час і місце для роботи з ними;

— вірити у дієвість афірмацій.

Психолог повинен пояснити педагогам, що

афірмації працюють незалежно від того, вико�

ристовують їх чи ні, будь�які почуття і думки

стають реальністю. Це пояснюється тим, що

в житті кожен отримує те, чого не хоче, і не

завжди отримує те, чого насправді бажає. Якщо

афірмації використовуються правильно, то змі�

нюють спосіб мислення, відчуття особистості,

яка відповідно діє для задоволення бажань.

Рефлексивні одиниці корекційно�розвиваль�

ної роботи з особистісно�професійного зростання

педагогів поділяємо на психологічні, педаго�

гічні та соціальні (рис. 1).

Визначення рефлексивних одиниць корек�

ційно�розвивальної роботи дає змогу виявити

особливості особистісно�професійного зрос�

тання з точки зору психологічних, педагогічних

та соціальних питань.

Психологічні рефлексивні одиниці поділяють

на внутрішньо�особистісні та міжособистісні.

Внутрішньоособистісні рефлексивні одиниці

полягають у:

— самоорганізації — здатності самостійно ста�

вити цілі, передбачати результати та діяти відпо�

відно до них, зберігаючи адекватну самооцінку;

— самодисципліні — вмінні педагога діяти,

не зважаючи на власний емоційний стан;

— самоствердженні — досягненні задоволен�

ня процесом чи результатом самореалізації;

— самопрезентації — процесі, за допомогою

якого педагог намагається в інших сформувати

враження про себе, актуалізувати інтерес до

своїх якостей;

— самоактуалізації — прагненні до якнай�

повнішого розвитку та прояву власних можли�

востей.

Міжособистісні рефлексивні психологічні

одиниці полягають в обміні досвідом, настав�

ництві, участі в методичних об’єднаннях.

Педагогічні рефлексивні одиниці корекційно�

розвивальної роботи реалізуються через само�

освіту педагогів, самомоніторинг, курси підви�

щення кваліфікації та у компетентності, яка

спостерігається під час проходження атестації,

у виступах на педрадах, психолого�педагогічних

консиліумах, методичних семінарах.

Соціальні рефлексивні одиниці корекційно�

розвивальної роботи проявляються як на персо�

нальному рівні через самокритику, постановку

цілей, прогнозування наслідків діяльності, са�

моаналіз, етичну поведінку, так і на груповому

через емпатійне розуміння, комунікативні й ор�

ганізаторські здібності, оцінку інших людей.

Висновки. Викладена програма роботи психо�

лога з особистісно�професійного зростання пе�

дагога сприятиме актуалізації активності суб’єк�

та, ефективної реалізації в усіх сферах його

життя.
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Рис. 1 — Рефлексивні одиниці корекційно;розвивальної роботи з особистісно;професійного зростання педагога
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У статті на підставі аналізу психолого!педа!
гогічної літератури визначено сутність і структур!
ні компоненти етновалеологічної компетентності
студентів педагогічних університетів. Запропоно!
вано ідею доцільності популяризації та викорис!
тання етнопедагогічного досвіду українців як умови
формування етновалеологічної компетентності
майбутніх учителів. Актуалізовано найбільш яскра!
ві приклади узагальненого в українському фольк!
лорі виховного досвіду народу щодо формування
здорового способу життя особистості.

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб жит�

тя, етновалеологічна компетентність, народна

педагогіка, усна народна творчість, українці.

В статье на основании анализа психолого!пе!
дагогической литературы определены сущность и
структурные компоненты этновалеологической
компетентности студентов педагогических уни!
верситетов. Предложено идею о необходимости
популяризации и использования этнопедагогичес!
кого опыта как условия формирования этновале!
ологической компетентности будущих учителей.
Актуализировано наиболее яркие примеры обоб!
щённого в украинском фольклоре воспитательно!
го опыта народа в контексте формирования здо!
рового образа жизни личности.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ

жизни, этновалеологическая компетентность, на�

родная педагогика, устное народное творчество,

украинцы. 

In the article on the basis of psychological and peda!
gogical literature analysis the essence and structural com!
ponents of pedagogical universities student’s ethnic and
valeological competence are determined. The idea of po!
pularization and usage of Ukrainian ethnic and peda!
gogical experience as an integral part of future teacher’s
ethnic and valeological competence formation is pro!
posed. The brightest examples of people’s educational
experience connected with formation of person’s healthy
way of life based on Ukrainian folklore are actualized.

Key words: health, healthy way of life, ethnic and

valeological competence, national pedagogics, folk�

lore, Ukrainians.

Актуальність дослідження. Валеологічний імпе�

ратив у теперішній час виступає як безальтерна�

тивна стратегія виживання і як система створен�

ня нового природного світовпорядкування на

підставі формування у кожного жителя Землі ва�

леологічної свідомості та відповідної їй поведінки.

Означена парадигма набуває особливої значу�

щості у зв’язку з трансформаційними процесами

сучасного українського суспільства, негативни�

ми наслідками практичної діяльності людини

у довкіллі, тенденціями щодо зростання захворю�

ваності дітей і молоді, масовим поширенням се�

ред підростаючого покоління шкідливих звичок,

знеціненням індивідуального та суспільного

здоров’я, зокрема у молодіжному середовищі.

Постановка проблеми. Сучасна державна по�

літика у галузі освіти спрямована на реалізацію

основних положень компетентнісного підходу

до підготовки фахівців. Проблема ефективності

організації здоров’язбереження свого та своїх ви�

хованців вимагає перегляду змісту професійної

компетентності педагога, що передбачає, зокре�

ма, сформованість у нього етновалеологічної

компетентності.

Питання визначення сутності компетент�

нісного підходу до організації педагогічного

процесу вивчали С. Гончаренко, О. Пометун,

О. Савченко, О. Сухомлинська та ін. Проблему

визначення поняття, структури професійної

компетентності педагога розглядали Т. Воло�

буєва, В. Гриньова, І. Зязюн, В. Сластьонін та ін.

Особливостям професійної компетентності вчи�

теля початкових класів присвятили свої праці

Н. В. Гавриш, Н. В. Ігнатенко, О. Г. Сущенко та

ін. У дослідженнях О. Бондаренко, Т. Жданової

висвітлено основні підходи до формування ва�

леологічної компетентності учителя. Сутнісні

характеристики етновалеологічної компетент�

ності педагога анотативно репрезентовано

у працях О. Будник, С. Литвин�Кіндратюк.

Окрім існуючих напрацювань у сфері компе�

тентнісного підходу, формування етновалеоло�

гічної компетентності майбутніх учителів почат�

кових класів засобами українського фольклору

у науковій літературі не розглядалося.

Викладене обумовило мету статті — навести

найяскравіші приклади узагальненого в українсь�

кому фольклорі виховного досвіду народу щодо
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формування здорового способу життя (ЗСЖ)

особистості як засобу формування етновалео�

логічної компетентності студентів — майбутніх

учителів початкових класів.

Особливості прояву етнопедагогічної компе�

тентності вчителя початкових класів у процесі

організації ним виховних впливів щодо культи�

вування ЗСЖ визначаються, в першу чергу,

сутністю основних понять та завданнями визна�

ченого складника виховання. На підставі даних

сучасних дослідників, які розглядають категорії

«валеологічна компетентність» і «етнопедагогіч�

на компетентність», визначаємо етновалеоло�

гічну компетентність педагога як складову його

життєвої компетентності, що виявляється в знан�

нях, цінностях і мотивах, валеологічній позиції,

діяльності щодо оздоровлення себе і своїх вихо�

ванців, яка формується на основі позитивного

ставлення до здорового способу життя, характе�

ризується активною і свідомою пропагувально�

просвітницькою діяльністю, спрямованою на

передання знань, прищеплення вмінь і навичок

раціональної організації життєдіяльності, здатніс�

тю нести особисту соціальну і правову відпові�

дальність за прийняті рішення щодо вибору стра�

тегії поведінки у суспільстві стосовно збереження

свого здоров’я та здоров’я інших. Означена ком�

петентність передбачає володіння педагогом сис�

темою етнопедагогічних знань, уміння грамот�

но застосовувати надбання народної педагогіки

в сучасних умовах. 

На підставі завдань, змісту та специфіки ор�

ганізації виховання здорового способу життя

молодших школярів визначаємо групи профе�

сійних компетенцій учителя початкових класів

із достатнім рівнем сформованості етнопедагогіч�

ної компетентності, який здатен у процесі орга�

нізації валеологічного виховання дітей спиратися

на національні традиції: 1) пізнавальні (розуміння

закономірностей та принципів виховання ЗСЖ,

їх історичної обумовленості; здатність грамотно

трактувати сучасні проблеми валеологічного

виховання, усвідомлюючи їх традиційність чи но�

визну; визнання важливості самовдосконален�

ня, готовність до організації своєї професійної

діяльності з позицій етнопедагогічної культури);

2) методичні й організаційні (уміння доступно роз�

крити перед молодшими школярами народне

бачення здорового способу життя; дотично ви�

користовувати усну народну творчість, в якій ві�

дображено проблему виховання ЗСЖ; здатність

розповісти та при потребі продемонструвати тра�

диційні здоров’язберігаючі й здоров’яформуючі

технології українців: танці, рухливі ігри і забави,

загартовування, валеологічні традиції і звичаї;

уміння знаходити паралелі в традиційно�звичає�

вій обрядовості різних народів світу в контексті

їх валеологічного потенціалу, доречно застосову�

вати цей матеріал у педагогічному процесі почат�

кової школи; на основі народознавчого матеріалу

проводити нестандартні уроки «Основи здоров’я»

та позакласні виховні заходи відповідного зміс�

ту); 3) спеціальні (усвідомлення значення своєї

професійної діяльності для ефективного розв’я�

зання завдань валеологічної освіти і виховання

школярів; націленість на формування таких про�

фесійно важливих особистісних якостей і утво�

рень, як національна самосвідомість, інтерес до

рідної культури та культури інших народів).

Формування етновалеологічної компетент�

ності вчителя неможливе без використання по�

заакадемічного досвіду навчання і виховання, на�

громадженого народною педагогікою. Впродовж

тисячоліть наші предки ефективно використо�

вували такі головні й незамінні засоби виховання

нових поколінь, як міфологія і фольклор, куль�

турні традиції і звичаї тощо. 

Український фольклор репрезентує споконвіч�

не піклування пращурів про здоров’я і шляхи

його плекання, оскільки воно розглядалося ними

як невіддільна риса тілесної і духовної доскона�

лості, як найбільша особиста і суспільна цінність.

У зразках усної народної творчості надибуємо

на своєріду настанову збереження і зміцнення

здоров’я: «Було б же їй шанувати здоров’ячка

свого!» [1, с. 50–51]; «Було жаліть, було леліять

здоров’ячка свого» [2, с. 254–255]. 

Однозначним переконанням українців було

те, що «Хворому чоловікові все не мило», «Як

у чоловіка нема здоров’я, то він і клоччя не варт

хунта: тоді його в гармату, та й стреляй за хату».

Відтак збереження здоров’я і працездатності до

самої смерті вважалося великим щастям для

людини («Аби здоров’я, а життя буде»; «Коби

моя голова здорова, а гаразду дороблюся»; «Як

я здоров, то в мене хрін за цукор»; «Здоров’я над

маєток»; «Доки здоров’я служить, то чоловік не

тужить» [3, с. 17–18; 4, с. 365–366; 5, с. 20; 6,

с. 154]). «Не просімо хліба у Бога, а просімо здо�

ров’я» [4, с. 365–366] — говорили в народі. 

Необхідність міцного здоров’я людині зумов�

лювалася в українців цілком реальними життєви�

ми потребами, йдеться насамперед про підготов�

ку до трудової діяльності. Різноманітна, навіть

найпростіша утилітарна діяльність розвивала та

загартовувала організм людини («Сталь гартуєть�

ся у вогні, а людина — в труді» [6, с. 85]), а її від�

сутність негативно позначалася на здоров’ї лю�

дини («Без діла слабіє сила»; «Без діла сидіти, то

можна й одубіти» [6, с. 84]). Таким чином, ха�

рактер праці прямо чи опосередковано впливав на

свідомість та поведінку індивіда щодо плекання

свого здоров’я: «Щоб працювати, треба силу ма�

ти»; «Була б сила, а діло буде» [5, с. 118; 6, с. 86].

Крім трудової діяльності, розмаїття родинно�

громадського співжиття підпорядковувалося ще
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одній тематичній спрямованості. Виховання мо�

лодого покоління скеровувалося не тільки на те,

щоб воно змогло здобувати собі засоби існуван�

ня, а ще й вміло захищати себе від ворогів. Тому

українці завжди дуже високо цінували фізичні

якості людини, зокрема силу й загартованість.

За традицією дотримання закону предків — «бу�

ти сильним» вже з перших днів життя бажали

хлопчику бути дужим і сильним. Підтвердженням

цьому є, приміром, слова пісні, яка супроводи�

ла в буковинських селах процес приготування

та випікання калачів напередодні хрещення ди�

тини: «Мукичка біленька, ситечко дрібненьке;

най росте нам народженик, як дубок правенький.

...Тістечко біленьке у бляшки складаєм, най рос�

те наш народженик, та най силу має» [7, с. 120].

За народними уявленнями, юнак мав бути

«Сильний, як дуб», «Прездоровий, як дубовий

пеньок» [4, с. 383–384]. 

З�посеред якісних характеристик здорового

способу життя українців чільне місце посідав

культ охайності і чистоти. В арсеналі усної на�

родної творчості є досить багато зразків, в яких

віддзеркалено засудження нашими предками

нечепурності, невміння дотримуватися особис�

тої гігієни: «Невмивака — попова собака»; «На

голову стрій, а коло заду, пробачте, з лопатою

стій»; «Чотирьох свічок спалила, закім Гриця

умила, а п’ятий каганець — такий Грицько пога�

нець» [4, с. 497]; «На шиї хоч гречку сій»; «Під

нігтями хоч капусту сади»; «Руки мив ще тоді,

як мати в кориті купала» [6, с. 141–142]. Народ�

на педагогіка відверто схвалює красу чистого

тіла, одягу, пропагує культ охайності і чистоти:

«Чепурненька — як мазничка»; «У наших ха�

зяйок та по сто сорочок, а в мене одна, та й та

біла щодня»; «Марусу, дусю, мийся, чешися»;

«Промий чоло, чи не дасть Бог чого»; [4, с. 497];

«Ой, до світ сонечка женчик схопивсь, росою

чистою бренчик умивсь» [8, с. 91].

У фольклорі знйшло відображення також не�

гативне ставлення українців до недбайливих

господарів, які не дотримувалися санітарно�гігіє�

нічних норм середовища перебування людини:

«Живуть як свині в калу»; «Наче гуси ночували

(нечепурно)» [4, с. 407]; «В неї хата не метена ще

від понедівка; в неї хата не метена, а міски не

миті; а вона ся вилизала, пішла на музики»

[9, с. 251]. Цілком логічно, що народна мудрість

культивувала підтримання у своїх оселях поря�

док і чистоту: «Людям чини шайність, а коло себе

май охайність» [4, с. 496–497], «Не дивися, то�

варишу, на воли рогаті; але дивись, товаришу, та

чи чисто в хаті» [9, с. 25]. 

Важливим джерелом збереження здоров’я лю�

дини є сон і відпочинок. Різноманітна інформа�

ція про залежність стану психофізичного здоров’я

від умов і тривалості сну представлена, зокрема,

у прислів’ях («Спиться — здоровиться» [6, с. 157])

і колискових піснях («Леле, леле лелесенько,

засни ж, моє малесеньке; будеш легко, сину,

спати, будеш здоров уставати»; «Ой спала би�с,

дитиночко, ой спала би�с, спала; Та коби ти, ди�

тиночко, здоровенька встала» [10, с. 16, 79]).

В усній народній творчості чільне місце відве�

дено й традиційним уявленням українців щодо

правил раціонального режиму харчування, зокре�

ма помірності харчування. Саме тому народ до�

сить дошкульно застерігає від надужитку, який

часто�густо був пов’язаний із переїданням: «Ласа

їда — животу біда»; «Хто багато їсть і п’є, той в ро�

зум не тне»; «Бач, тілом обросло, як кабан годова�

ний»; «Гладкий, аж з шкурки прецця»; «Роз’їха�

лась, як верша в болоті»; «Там така, що бубулики

з’їси, поки кругом обійдеш» [4, с. 384–385]. Оче�

видно, що таким способом народна педагогіка

формувала уявлення про шкідливість для здо�

ров’я кулінарних надмірностей.

У контексті порушеної проблеми слід згадати

зразки українського фольклору (народні заповіді,

сентенції, правила, застереження, мудрі обмежен�

ня, заборони), які пропагують тип поведінки

індивіда, що забезпечує його безпеку: «Хто по

кладці мудро ступає, той ся в болоті не купає»;

«Не ходи, де лихо»; «Нехай тебе не несе дідько,

де людей рідко»; «Не клади в огонь пальця»; «Од

злодія угли остануцця, а от огню не зостануцця

и угли»; «Не клади сіна подля огню»; «Не вір со�

баці, бо укусить»; «Не спитавшись броду, не

сунься у воду»; «Не тягни пса за хвіст, бо тя вку�

сить»; «Мани собаку, а з рук не пускай кияку»

[4, с. 215–216, 275–278, 458]; «Прудко їздиш —

голову звернеш» [6, с. 188]. 

Вельми сприятливий вплив на здоров’я люди�

ни справляють позитивні емоції, усе, що поліп�

шує настрій, спричинює радість і супроводиться

відчуттям благополуччя і душевного комфорту,

натомість негативні емоції руйнують здоров’я. Ці

ідеї сконцентровано у влучних «мудрослів’ях»,

як�от: «Радість красить, а печаль палить»; «Жур�

ба гірша, як хвороба» [6, c. 114]; «Гнів кров

псує»; «Зо злості болять кості» [4, с. 163]; «Жур�

ба здоров’я відбирає, до гробу попихає»; «Як на

душі, так і на тілі» [3, с. 17–18]. Як бачимо, народ�

на педагогіка задовго до наукової доводила, що

негативні емоції, переживання і т. ін. взаємоза�

лежні і взаємозумовлені з поганим самопочуттям

і хворобою. 

Проведений аналіз фольклорних джеред за�

свідчив, що мудрість народу накопичила багатий

арсенал напучувань щодо формування в особис�

тості уміння керувати своїм настроєм, бути опти�

містом, генерувати позитивні емоції, веселість,

бадьорість духу: «Дай, Боже, жартувати, аби не

плакати» [5, с. 178]; «Журбою поля не переїдеш»;

«Нема чого журитися: нехай той журицця, що
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велику голову має»; «Не журися — якось то буде»;

«Не журись, та Богу молись»; «Не зітхай: чого

нема, то й так нехай» [4, с. 134]; «Не потурай

журбі: вона тебе ножем під серце, а ти їй під ніс

перцю» [6, с. 114].

Серед пріоритетів, цінностей, які є важливими

чинниками збереження здоров’я людини, в ук�

раїнців чільне місце посідало підтримання

традиційної репутації сім’ї та подружнього життя.

В родинному житті праукраїнців духовні елемен�

ти преваліювали над фізіологічними, а «духовний

аристократизм» вів за собою, зокрема, стрима�

ність у статевих стосунках. Суворе засудження

українцями порушення цнотливости, зради

в родинному житті, що так чи інакше руйнує

здоров’я людини в усіх його аспектах (фізично�

му, соціальному, духовному), досить промовис�

то представлено, приміром, в таких українських

пареміях: «Утіхи на годину, а біди до смерті»;

«Хто з псами лягає, той з блохами встає»; «Що

тіло любить, тоє душу губить»; «Не поберігши

тіла, і душу погубиш»; «Не скакай у чужу гречку,

бо лихо тобі буде»; «Чужая жона — здоров’я

чиєсь», «Розпусне життя в молодості приносить

хворобу на старії кості» [4, с. 283, 390–391].

Окреслені позиції у сфері інтимних стосунків

підкріплювалися надзвичайно мудрими метода�

ми і прийомами статевого виховання молоді,

як�от: «Ой у лісі калина стояла, на ній пташка

співала, вона правдоньку співала, аби дівчина

з парубком спати не лягала» [7, с. 140]; «Хто дів�

чата має, нехай научає, по заході сонця з дому

не пускає» [9, с. 225]; «Мамко, моя любименька,

маєш дівок п’ять, не пущай їх по вечюрках, най

же дома сплять; не пущай їх по вечюрках серед

хати спати, має ти ся не зо їднов публіченька

стати» [11, с. 195]; «Будь, доню, і ти червоною та

здоровою калиною, незайманою та чистою до

вінця!» [12, с. 154] та ін.

Факторами духовного банкрутства, такими,

що однозначно засуджувалися народною морал�

лю, оскільки були згубними, руйнівними для

добробуту сім’ї, життя й здоров’я людини, вважа�

лися шкідливі звички — пияцтво і куріння. Звер�

нувшись до багатого фонду влучних і лаконічних

узагальнень життєвого досвіду народу, відобра�

жених у прислів’ях і приказках, робимо висно�

вок, що народні українські афоризми: форму!
ють уявлення про негативні для доробуту родини
наслідки пияцтва («За цюю чарочку збивають

сварочку»; «Від п’яного поли вріж, а втікай»; «Що

пропито, в тім не ходити»; «Де п’ють, та і ллють,

там же і б’ють»; «У п’яниці коли не очі сині, то

спина в глині»; «Утопив свій маєток в животі»;

«Горілкою впивається, сім’я в злиднях купається»

[4, 505–515; 13, с. 22–23]); репрезентують народні
спостереження про те, що в сім’ях алкоголіків на!
роджуються неповноцінні діти («Горілкою впива�

лися, дитини злякалися, бо виродок»; «Дурень

не робиться, а з п’янки родиться»); культивує
переконання, що патологічна залежність від алко!
голю спадково зумовлена («Се недоброго роду, п’є

горілку, як воду»; «Де я такий взявся? Тато у ме�

не п’яниченько і я в нього вдався» [13, с. 9, 29;

14, с. 52]). 

Паремійний фонд українців формував у під�

ростаючого покоління переконання, що алко�

голь: спричиняє втрату здорового ґлузду, деформує,
змінює сприйняття («Хто стане горілкою свій

розум мить, той його ще більше забруднить»;

«Не шкода горілки випитої, а шкода розуму про�

питого»; «Прощай, розуме, як з горілкою зустрів�

ся»; «Як вип’єш дві�три, то неначе замакітриться

світ»; «Казала горілочка: Ой, хто мене займе,

у голову зайде, руки�ноги одбере і додому не

зайде»; «Вино не стільки рум’янить, скільки дур�

манить»; «Випив чарку, випив дві, зашуміло в го�

лові»; «Де хміль у голові, там розум мовчить»);

робить людину огидною («П’яниця і свиня — то

однакові звання»; «Не людина, а тварина, хто

валяється під тином»), агресивною («За чарку —

та й за сварку»; «Коло горілки не обійдеться без

бійки»; «Пекельне зілля доводить до свавілля»;

«П’яний гірше скаженого пса») [13, с. 8, 12, 16,

26]; приводить до втрати здоров’я і життя
(«Хто за чуже здоров’я випиває, своє пропиває»;

«Хоч одну чарку випив, а до самого серця діста�

ла»; «Хто багато п’є, сам себе поб’є»; «Хміль не

вода — чоловіку біда»; «Сім год баба похміля�

лась, та з похмілля й умерла»; «Горілка не дівка,

здоров’ю злодійка»; «И зстарівся, воюючи, по

корчмах ночуючи» [4, с. 504–517; 13, с. 29; 14,

с. 54–55].

Цим побіжним оглядом охоплено не все роз�

маїття сюжетів, тем, мотивів, образів, що харак�

терне для змісту українського фольклору в кон�

тексті виховання здорового способу життя. Але

і наведені матеріали дають, на нашу думку, до�

сить широке уявлення щодо порушеної проблеми

і дають підстави зробити певні висновки.
Виховний ідеал народної педагогіки впродовж

століть створював підґрунтя для формування

соціальних та духовно�моральних основ здорово�

го способу життя людини. Через словесні методи

виховання відбувалися фіксування педагогічно�

го ідеалу народу, акумуляція та передання на�

ступним поколінням соціального досвіду етно�

су щодо цінності здоров’я та необхідності його

збереження. Фольклор і сьогодні є потужним

засобом формування світогляду, поглядів, пере�

конань, ціннісних орієнтацій зростаючого по�

коління щодо здорового способу життя в усіх

його проявах.

Формування етновалеологічної компетент�

ності — вчителя відносно новий, але важливий

і перспективний напрям розвитку сучасної пе�
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дагогічної науки. Його теоретико�методологічні

та практично�організаційні аспекти потребують

подальшого вивчення та вдосконалення. Вод�

ночас він несе величезний навчально�виховний

потенціал щодо інтелектуального розвитку осо�

бистості, плекання її народної духовності, націо�

нальної свідомості, патріотичних почуттів,

а також засвоєння умінь і навичок щодо збере�

ження і примноження етнокультурної спадщини

свого народу. Набуття сучасним учителем по�

чаткових класів етновалеологічної компетент�

ності засобами української народної творчості

надасть йому змогу успішно організовувати ви�

ховання здорового способу життя молодших

школярів з орієнтацією на національні традиції

і цінності.
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Стаття присвячена теоретико!методичному
обґрунтуванню змісту професійної підготовки фа!
хівців з фізичного виховання на сучасному етапі
трансформації вищої освіти України. Проаналізо!
вано навчальні плани за напрямом підготовки 0102
«Фізичне виховання і спорт» спеціальності 6.010201
«Фізичне виховання» освітньо!кваліфікаційного
рівня «бакалавр» Львівського державного універ!
ситету фізичної культури, Харківської державної
академії фізичної культури, Дніпропетровського
державного інституту фізичної культури і спор!
ту та Національного університету фізичного ви!
ховання і спорту України.

Ключові слова: бакалавр фізичного вихован�

ня, зміст підготовки фахівця, навчальний план,

вища освіта України.

Статья посвящена теоретико!методическому
обоснованию содержания профессиональной подго!
товки специалистов физического воспитания на
современном этапе трансформации высшего обра!
зования Украины. Проанализированы учебные пла!
ны за направлением подготовки 0102 «Физическое
воспитание и спорт» специальности 6.010201
«Физическое воспитание» образовательно!квали!
фикационного уровня «бакалавр» Львовского госу!
дарственного университета физической культуры,
Харьковской государственной академии физической
культуры, Днепропетровского государственного
института физической культуры и спорта и На!
ционального университета физического воспита!
ния и спорта Украины.

Ключевые слова: бакалавр физического вос�

питания, содержание подготовки специалиста,

учебный план, высшее образование Украины.

An article is dedicated to theoretically!methodical
grounding of content of professional training of specialists
of physical training at present stage of transformation
of Higher Education of Ukraine. Curriculums of pre!
paration course 0102 «Physical training and sport» of
speciality 6.010201 «Physical training» of educationally!
qualifying level «bachelor» of Lviv State University of
Physical culture, Kharkiv State Academy of Physical

culture, Dnipropetrovsk State Institute of Physical culture
and sport and National University of Physical training
and sport of Ukraine are analyzed.

Key words: bachelor of physical training, matter

of specialists training, curriculum, Higher education

of Ukraine.

Постановка проблеми. На сучасному етапі

розвиток України визначається у загальному

контексті європейської інтеграції з орієнтацією

на фундаментальні цінності західної культури.

Попри певні досягнення в освіті, які забезпечує

нова coцioполітична система України, вона ще

не має належної якості [1, с. 6].

Однією з передумов входження України в єди�

ну європейську зону вищої освіти є реалізація

в системі вищої освіти України ідей Болонського

процесу, що визначає кардинальну перебудову

всієї системи вітчизняної освіти.

Система підготовки кадрів для сфери фізичної

культури і спорту є важливою складовою інсти�

туту освіти в європейських країнах. Найчис�

леннішу групу педагогічних кадрів цієї сфери як

у Європі, так і в Україні становлять випускники

освітньо�кваліфікаційного рівня «бакалавр».

В умовах входження українських навчальних

закладів до міжнародного освітнього простору

необхідно адаптувати чинну систему підготовки

фізкультурних фахівців, ураховуючи її переваги

та традиції, до європейської системи організації

навчального процесу для вдосконалення підго�

товки бакалаврів фізичного виховання. У цьому

контексті актуальності набуває теоретико�мето�

дичне обґрунтування змісту професійної підго�

товки фахівців фізичного виховання на сучасному

етапі трансформації вищої освіти України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре�

тичний аналіз літературних джерел показав, що

питання, пов’язані з особливостями підготовки

фахівців галузі фізичного виховання і спорту

в контексті Болонських перетворень, розгляда�

ються багатьма науковцями. Так, Ю. Войнар,

Д. Новарецький та І. Глазирін [2] аналізують

розвиток і сучасні тенденції системи підготовки

фахівців з фізичної культури в умовах євроінтег�
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рації. Над питанням модернізації вищої фізкуль�

турної освіти та особливостями використання

інформаційних технологій працюють В. Волков

[3, с. 60–63], Л. Асмолова [4, с. 2], П. Петров зі

співавторами [5, с. 57–62].

Удосконаленню освітньої діяльності в галузі

фізичного виховання та спорту присвячені на�

укові роботи Ю. Бріскіна [6] та Р. Чудної [7], які

спрямовані на обґрунтування змісту навчальних

дисциплін. Шляхи вдосконалення змісту підго�

товки бакалаврів фізичної реабілітації визначив

А. Герцик [8].

Концептуальні засади підготовки майбутніх

учителів фізичної культури вивчали В. Ареф’єв

[9], В. Костюченко [10], Є. Приступа [11,

с. 125–129], Л. Сущенко [12], И. Угольникова [13]

та ін. Зокрема, В. Ареф’єв розкрив особливості

викладання фізичної культури в школі, В. Кос�

тюченко запропонував концепцію спеціальної

професійної освіти у вищих навчальних закла�

дах (ВНЗ) фізичної культури в сучасних умовах.

Є. Приступа дослідив глобалізаційні тенденції

в системі підготовки фахівців галузі фізичного ви�

ховання і спорту в Європі. Л. Сущенко проаналі�

зувала особливості формування і розвитку вітчиз�

няної системи професійної підготовки фахівців

фізичного виховання та спорту. И. Угольникова

присвятила свої праці підготовці європейського

магістра фізичної культури.

Попри чималу кількість ґрунтовних дослі�

джень, недостатньо вивченими залишаються пи�

тання щодо змісту підготовки бакалаврів фізич�

ного виховання у галузевих вищих навчальних

закладах України.

Мета дослідження — визначити зміст підго�

товки бакалаврів фізичного виховання у вищих

навчальних закладах фізичного виховання

і спорту України.

Завдання дослідження. 
1. Проаналізувати навчальні плани за напря�

мом підготовки 0102 «Фізичне виховання і спорт»

спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання» ос�

вітньо�кваліфікаційного рівня «бакалавр» Львів�

ського державного університету фізичної культу�

ри (ЛДУФК), Харківської державної академії

фізичної культури (ХДАФК), Дніпропетровського

державного інституту фізичної культури і спорту

(ДДІФКіС) та Національного університету фізич�

ного виховання і спорту України (НУФВіСУ).

2. Виявити спільності та розбіжності у навчаль�

них планах ВНЗ фізкультурного профілю.

Результати дослідження та їх обговорення. Про�

ведений нами аналіз показав, що спільним для

всіх навчальних планів ВНЗ фізичного вихован�

ня і спорту є те, що вони орієнтовані на кредит�

но�модульну систему організації навчального

процесу (КМС ОНП), проте кількість кредитів

ECTS у них є різною (табл. 1). 

Таблиця 1 — Аналіз навчальних планів підготовки ба;
калаврів фізичного виховання згідно з КМС ОНП

Як видно з табл. 1, навчальним планом

ХДАФК передбачена найменша кількість на�

вчальних годин — 6620, а НУФВіСУ — найбільша

(8820). Тривалість одного кредиту в усіх дослі�

джуваних ВНЗ становить 36 год. Система підго�

товки за освітньо�кваліфікаційним рівнем «ба�

калавр» розрахована на чотири роки навчання

і передбачає теоретичну підготовку та різні види

практик [14].

Плани теоретичних занять бакалаврів фізич�

ного виховання у ВНЗ складаються з циклів

дисциплін, кількість яких є різною у досліджу�

ваних нами навчальних планах (табл. 2).

Проведений нами аналіз показав, що в усіх

навчальних планах ВНЗ сфери фізичного вихо�

вання і спорту спільними є такі цикли: 

1) цикл гуманітарних і соціально�економіч�

них дисциплін; 

2) цикл природничо�наукових (фундамен�

тальних) дисциплін;

3) цикл дисциплін самостійного вибору.

Цикл гуманітарних і соціально�економічних

дисциплін є найбільшим за обсягом. Він розрахо�

ваний на 36–48,5 кредитів і містить 13–15 на�

вчальних дисциплін. Більшість з них є в усіх ВНЗ,

зокрема це історія України, економічна теорія,

соціологія, філософія, релігієзнавство, політо�

логія, правознавство (або основи права), ділова

українська мова (або українська мова (за профе�

сійним спрямуванням)), іноземна мова, психо�

логія, педагогіка, цивільна оборона, культуро�

логія. Така дисципліна, як російська мова для

іноземців, є лише у НУФВіСУ. 

На вивчення предметів циклу природничо�

наукових дисциплін передбачено від 19,5 до

40 кредитів: найменше у ХДАФКіС, найбільше —

у ДДІФКіС. Цей цикл включає 9–15 навчаль�

них дисциплін. У навчальних планах спільними

є такі дисципліни: анатомія людини, спортивна

морфологія, біохімія, фізіологія людини, гігіє�

на, спортивна медицина (або основи медичних

знань), спортивна фізіологія (або фізіологічні

основи фізичного виховання і спорту), еколо�

гія, біомеханіка. У більшості ВНЗ навчальна
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ВНЗ
Кількість
кредитів

Тривалість
кредиту,

год

Львівський державний університет

фізичної культури

225 36

Харківська державна академія фі�

зичної культури

184 36

Дніпропетровський державний

інститут фізичної культури і спорту

240 36

Національний університет фізич�

ного виховання і спорту України

245 36



дисципліна «Біомеханіка» є складовою циклу

природничо�наукових дисциплін, лише у на�

вчальному плані ХДАФКіС — соціально�теоре�

тичних дисциплін.

У структурі навчальних планів ХДАФКіС та

НУФВіСУ є цикл професійно�орієнтованих дис�

циплін, а у структурі планів ЛДУФК та ДДІФКіС

такий цикл відсутній. Натомість у зазначених

ВНЗ існує цикл професійної та практичної під�

готовки. Зміст цих циклів у різних ВНЗ фізкуль�

турного профілю істотно відрізняється.

Так, у навчальних планах ХДАФКіС та

НУФВіСУ основу змісту циклів професійно�

орієнтованих дисциплін складають теоретичні

дисципліни, зокрема: вступ до спеціальності,

теорія та методика фізичного виховання, основи

управління та менеджменту фізичним вихован�

ням і спортом, теорія та методика оздоровчої фі�

зичної культури та масового спорту, управління

фізичною культурою та спортом, фізична реабі�

літація, методи дослідження в рекреації та прак�

тична дисципліна — спортивно�педагогічне

вдосконалення.

Цикл професійної та практичної підготовки

навчальних планів ЛДУФК та ДДІФКіС скла�

дається переважно з практичних дисциплін —

таких, як теорія і методика гімнастики, теорія

і методика спортивних ігор, теорія і методика рух�

ливих ігор, теорія і методика легкої атлетики,

теорія і методика плавання, теорія і методика

футболу, теорія і методика атлетизму. У навчальні

плани ЛДУФК до цього циклу включені також

теорія і методика спортивних двобоїв, теорія

і методика лижних видів спорту, ритміка та хорео�

графія, організація спортивно�мистецьких захо�

дів та спортивно�педагогічне вдосконалення. 

Проте подальший аналіз показав, що у на�

вчальних планах ХДАФКіС та НУФВіСУ є окре�

мо виділений цикл спеціально�практичних дис�

циплін, який є аналогічний за змістом циклу

професійно�орієнтованих дисциплін ЛДУФК та

ДДІФКіС. Натомість у навчальних планах

ЛДУФК та ДДІФКіС є цикл загальнопрофесій�

них дисциплін, який відображає зміст циклу про�

фесійно�орієнтованих дисциплін ХДАФКіС та

НУФВіСУ. Звідси випливає, що цикли дисцип�

лін у навчальних планах ВНЗ мають різні назви,

проте їх змістове наповнення залишається

практично однаковим.

Для всіх навчальних планів характерною є на�

явність циклу дисциплін самостійного вибору, на

розгляд яких відводиться від 844 год у ХДАФК

до 1530 год. у НУФВіСУ. Проте перелік пред�

метів за вибором у кожному ВНЗ є індивідуаль�

ним та відмінним.

Загалом тривалість теоретичного навчання

у ХДАФК, НУФВіСУ, ЛДУФК та ДДІФКіС ста�

новить 119, 134, 136, 137 тижнів відповідно.

Невід’ємною частиною підготовки бакалаврів

фізичного виховання є практика, яка передбаче�

на у навчальних планах усіх ВНЗ, проте її зміст

та тривалість є різною (табл. 3). 

Зокрема, у НУФВіСУ є чотири види практики,

а саме: ознайомча, педагогічна, за профілем май�

бутньої роботи та туристичний похід. У ХДАФК

є організаційна, педагогічна та практика з фаху.

У ЛДУФК є такі види практики, як організа�

ційна, педагогічна і тренерська, а у ДДІФКіС —

лише педагогічна та тренерська. 

Отже, спільним для всіх ВНЗ фізкультурного

профілю є наявність педагогічної практики.

Найменше часу вона триває у ХДАФК — 6 кре�

дитів. Удвічі тривалішою педагогічна практика

у ДДІФКіС — 12 кредитів. На її проходження

у ЛДУФК та НУФВіСУ відводиться по 7,5 кредиту. 

Однак у ХДАФК та НУФВіСУ наявні окремі

види практики. Так, у ХДАФК є практика з фа�

ху, а у НУФВіСУ — такі види практики, як прак�

тика за профілем майбутньої роботи, ознайомча

практика та туристичний похід.

Проведений нами аналіз навчальних планів

показав, що профільною дисципліною у підго�

товці бакалаврів фізичного виховання є «Теорія

і методика фізичного виховання».
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Таблиця 2 — Структура навчальних планів підготовки бакалаврів фізичного виховання згідно з КМС ОНП

Структура навчальних планів Кількість кредитів/годин у ВНЗ фізичного виховання і спорту

ХДАФК ЛДУФК ДДІФКіС НУФВіСУ

Цикл гуманітарних та соціально�економічних дисциплін 36/1296 47,25/1701 45/1620 48,5/1746 

Цикл природничо�наукових (фундаментальних) дисциплін 19,5/702 36/1296 40/1440 38/1368 

Цикл професійно�орієнтованих дисциплін 49,5/1780 – – 42,5/1530 

Цикл загально�професійної підготовки – – 45,5/1638 –

Цикл професійної та практичної підготовки – 106,5/3834 44/1584 –

Цикл спеціально�практичних дисциплін 25,5/916 – – 24,5/882 

Цикл спеціально�теоретичних дисциплін 16/580 – – 23,5/846 

Цикл дисциплін самостійного вибору 23,5/844 14,25/513 38/1368 42,5/1530 

Практика 14/504 21/756 22,5/810 18/648

Дипломна робота – – 5/180 7,5/270

Разом кредитів/годин 184/6620 225/8100 240/8640 245/8820



Таблиця 3 — Розподіл кредитів за видами практики
у навчальних планах підготовки бакалаврів фізичного
виховання згідно з КМС ОНП

Згідно з навчальним планом НУФВіСУ, «Те�

орія і методика фізичного виховання» (ТіМФВ)

включена до циклу професійно�орієнтованих

дисциплін. На її вивчення відведено 6 кредитів

(216 год). Форма контролю — іспит наприкінці

вивчення дисципліни.

У навчальному плані ДДІФКіС загальна

кількість годин для вивчення ТіМФВ становить

216 (6 кредитів). Навчальна дисципліна «Теорія,

методика фізичного виховання» розглядається

впродовж двох років: у третьому та п’ятому се�

местрах. На ІІ курсі передбачено 4 год на тиж�

день для засвоєння дисципліни та іспит у кінці

її вивчення, а на ІІІ курсі — лише 2 год на тиж�

день та залік як підсумкова форма контролю.

До циклу професійно�орієнтованих дисцип�

лін навчального плану ХДАФК входить предмет

«Теорія та методика фізичного виховання та спор�

ту в навчальних закладах». Формами підсумково�

го контролю є залік у першому, третьому, п’ятому

та сьомому семестрах та іспит у кінці другого,

четвертого, шостого та восьмого семестрів. Ве�

лика кількість годин, відведених на вивчення

цієї навчальної дисципліни, зумовлена тим, що

в ній поєднуються знання з теорії і методики

фізичного виховання та теорії і методики спор�

ту. Тому загалом на вивчення ТіМФВ у ХДАФК

заплановано 15 кредитів (540 год), з них 7,5 — на

вивчення теорії і методики фізичного вихован�

ня та 7,5 — на теорію і методику спорту.

ТіМФВ входить до змісту циклу загальнопро�

фесійних дисциплін ЛДУФК. На вивчення дис�

ципліни відведено 270 год (7,5 кредиту). Кількість

лекційних годин становить 70 год, семінарсь�

ких — 90, самостійної роботи — 110 год. У п’ято�

му семестрі студенти складають іспит і закріп�

люють здобуті знання під час проходження

педагогічної практики в школі. Підсумковою

формою контролю у четвертому, шостому, сьо�

мому та восьмому семестрах є залік.

Отже, у різних ВНЗ фізкультурного профілю

на вивчення дисципліни ТіМФВ у навчальних

планах відводиться від 6 до 7,5 кредиту.

Проведений аналіз надав змогу виявити пев�

ні спільності та розбіжності у навчальних пла�

нах ВНЗ фізкультурного профілю. Спільними

ознаками всіх навчальних планів є:

— орієнтація на кредитно�модульну систему

організації навчального процесу;

— тривалість одного кредиту 36 год;

— однакова загальна структура навчальних

планів, яка включає цикли дисциплін та прак�

тики;

— наявність трьох циклів: циклу гуманітар�

них та соціально�економічних дисциплін, циклу

природничо�наукових (фундаментальних) дис�

циплін та циклу дисциплін самостійного вибору;

— наявність профільної дисципліни «Теорія

і методика фізичного виховання».

Поряд із цим ми встановили деякі розбіжності

у навчальних планах, зокрема:

— кількість кредитів є різною і коливається

від 184 до 245 кредитів;

— неоднаковою є кількість, назви та змістове

наповнення циклів дисциплін;

— зміст і тривалість практики відрізняється

у різних ВНЗ; найбільше видів практики

у НУФВіСУ і на їх проходження відведено 18 кре�

дитів; у ДДІФКіС лише два види практики, про�

те на них виділено найбільше кредитів — 22,5;

— попри те, що навчальна дисципліна «Теорія

та методика фізичного виховання» є профільною

у підготовці майбутніх бакалаврів фізичного

виховання, вона входить до різних циклів дис�

циплін, а кількість кредитів, відведених на її ви�

вчення, коливається у різних ВНЗ в межах

6–7,5 кредиту;

— у НУФВіСУ та ДДІФКіС окремо відводить�

ся час для написання дипломної роботи.

Загалом змістове наповнення всіх навчальних

планів підготовки бакалаврів фізичного вихо�

вання різних ВНЗ не має значних розбіжностей.

Виявлені окремі розбіжності, на наш погляд, зу�

мовлені Законом України «Про вищу освіту»

(стаття 34), відсутністю галузевих стандартів та

інструктивним листом Міністерства освіти і на�

уки України від 19.06.2002 № 1/9�307, у яких

вченим радам ВНЗ надано можливість вибору

навчальних дисциплін та ухвалення навчальних

планів і навчальних програм.

Висновки.
1. Проаналізовані нами навчальні плани за

напрямом підготовки 0102 «Фізичне виховання

і спорт» спеціальності 6.010201 «Фізичне вихо�

вання» освітньо�кваліфікаційного рівня «бака�

лавр» Львівського державного університету

фізичної культури, Харківської державної ака�

демії фізичної культури, Дніпропетровського
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Вид практики
Кількість кредитів/годин у ВНЗ 

фізичного виховання і спорту

ХДАФК ЛДУФК ДДІФКіС НУФВіСУ

Організаційна 2/72 3/108 – –

Педагогічна 6/216 7,5/270 12/432 7,5/270

Тренерська – 10,5/378 10,5/378 –

З фаху 6/216 – – –

За профілем май�

бутньої роботи
– – – 7,5/270

Ознайомча – – – 1,5/54

Туристичний

похід
– – – 1,5/54

Разом кредитів/

годин
14/504 21/756 22,5/810 18/648



державного інституту фізичної культури і спор�

ту та Національного університету фізичного ви�

ховання і спорту України орієнтовані на кредит�

но�модульну систему організації навчального

процесу, проте кількість кредитів ECTS у них

є різною. Тривалість одного кредиту в усіх до�

сліджуваних ВНЗ становить 36 год. Система під�

готовки розрахована на чотири роки навчання

і передбачає теоретичну підготовку та різні види

практик.

2. Спільними ознаками проаналізованих

навчальних планів є: орієнтація на кредитно�

модульну систему організації навчального про�

цесу; тривалість одного кредиту 36 годин; одна�

кова загальна структура навчальних планів, яка

включає цикли дисциплін та практики; вклю�

чення профільної дисципліни «Теорія і методи�

ка фізичного виховання». 

Основні розбіжності у навчальних планах

полягають у такому: кількість кредитів є різною

і коливається від 184 до 245 кредитів; неоднако�

вою є кількість, назви та змістове наповнення

циклів дисциплін; зміст і тривалість практики

відрізняється у різних ВНЗ; кількість кредитів,

відведених на вивчення навчальної дисципліни

«Теорія і методика фізичного виховання», коли�

вається у різних ВНЗ у межах 6–7,5.

Загалом змістове наповнення всіх навчальних

планів підготовки бакалаврів фізичного вихован�

ня різних ВНЗ істотних розбіжностей не має. 

Перспективою подальших досліджень є теоре�

тико�методичне обґрунтування змісту професій�

ної підготовки магістрів фізичного виховання

у галузевих ВНЗ.
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У статті розглянуто системно!динамічну мо!
дель мотивації досягнення М. Ш. Магомет!Емі!
нова, використання її в індивідуальній спортивній
діяльності та сучасному спортивному процесі.
Висвітлено структуру та механізми функціонуван!
ня мотивації ініціації й селекції, психологічні особ!
ливості системно!динамічної моделі мотивації
досягнення. Виокремлено ключові детермінанти
мотивації ініціації та селекції.

Ключові слова: системно�динамічна модель

мотивації досягнення, структура, механізми, де�

термінанти, спортивна діяльність.

В статье рассмотрена системно!динамическая
модель мотивации достижения М. Ш. Магомед!
Эминова, использование её в индивидуальной спор!
тивной деятельности и современном спортивном
процессе. Освещены структура и механизмы функ!
ционирования мотивации инициации и селекции,
психологические особенности системно!динами!
ческой модели мотивации достижения. Выделены
ключевые детерминанты мотивации инициации
и селекции.

Ключевые слова: системно�динамическая мо�

дель мотивации достижения, структура, механиз�

мы, детерминанты, спортивная деятельность.

The system!dynamic model of motivation in achieve!
ments by M. Sh. Magomet!Eminov and the usage of this
model in the individual sporting activities as well as in the
modern sporting process is considered in the article. The
structure and mechanism of functioning of the initiation
and selection motivation and psychological peculiarities
of the system!dynamic model of motivating the achieve!
ments, is given light to. Some key determinants of moti!
vating the initiations and selections are also singled out.

Key words: system�dynamic model motivation of

achievement, structure, mechanisms, determinants,

sporting activities.

Постановка проблеми. У процесі дослідження

життєдіяльності спортсменів необхідно вивчити

структуру та основні механізми психологічного

впливу системно�динамічної моделі мотивації

досягнення на спортивну діяльність.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У су�

часній психології проблема мотивації досягнен�

ня привернула до себе увагу широкого кола

дослідників. Д. Аткінсон, Р. Бірні, Л. В. Бороз�

діна, В. М. Ботов, В. К. Гербачевський, С. С. За�

нюк, Т. В. Корнілова, І. М. Палей, Т. В. Пальчик,

М. Ш. Магомет�Емінов, Д. Мак�Клелланд,

Л. Г. Матвєєва, Г. Мюррей, Х. Хекхаузен зробили

вагомий внесок у розуміння її змісту, структури,

механізмів, психологічних особливостей.

Формулювання цілей статті (постановка завдан;
ня). Метою дослідження є вивчення психологіч�

них особливостей впливу системно�динамічної

моделі мотивації досягнення на спортивну

діяльність.

Виклад основного матеріалу дослідження. У пси�

хологічній науці існують кілька провідних

підходів до вивчення мотивації досягнення

успіху: когнітивний (створена теорія очікуваної

цінності, де описані факторні характеристики

мотивації досягнення); соціокогнітивний (інтер�

претує механізми функціонування мотивації до�

сягнення); когнітивно�біхевіоріальний (вивчає

мотивацію досягнення успіху як впевненість

у своїх можливостях та здібностях у площині

успішної реалізації певної діяльності); інтегра�

тивний (досліджує мотивацію досягнення успіху

крізь призму ключових компонентів мотивацій�

ного процесу: мотиваційно�регулятивну, цільову,

інтенціональну, реакцію на труднощі й пере�

шкоди та реалізацію певних намірів); з позицій

самодетермінації (вивчає внутрішню мотивацію

як компонент мотивації досягнення успіху та

вплив різноманітних факторів на її формування). 

С. С. Занюк вважає, що мотивація — це сукуп�

ність спонукальних факторів, які визначають

активність особистості; це всі мотиви, потреби,

стимули, ситуативні чинники, які спонукають

поведінку людини [2].

Мотивація — це не лише мотиви, а й ситу�

ативні фактори (вплив різних людей, обставин,

подій, специфіка діяльності й ситуації).

У мотиваційному процесі важливу роль

відіграють просоціальні (суспільно значущі) мо�

тиви, котрі пов’язані з усвідомленням суспіль�

ного значення діяльності, з почуттям обов’язку,

відповідальності перед певною групою або су�

спільством взагалі. Стимулюючи ідентифікаційні
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процеси, спрямовані на ототожнення людини

з групою, можна розвинути чи актуалізувати

суспільно значущі мотиви. Ідентифікація є ме�

ханізмом розвитку відповідної мотивації.

Мотивація досягнення охоплює не тільки мо�

тиви досягнення (стійкі атрибути особистості),

а й ситуативні чинники (цінність, імовірність

досягнення успіху, складність завдання).

М. Ш. Магомет�Емінов запропонував систем�

но�динамічну модель мотивації досягнення, яка

складається з мотивації ініціації, селекції, реалі�

зації наміру та контролю за дією, постреалізації

[1; 3].

Структура та механізми функціонування мо�

тивації ініціації в психологічному сенсі, на на�

шу думку, унікальні.

Ключова функція мотивації на даному рівні —

функція ініціації та спонукання діяльності, во�

на реалізується механізмами мотивації ініціації.

Під ініціацією спортивної діяльності розуміється

поновлення перерваної спортивної діяльності

або початок здійснення нового етапу спортивної

діяльності. Мається на увазі початок орієнтуваль�

ної частини спортивної діяльності, ініціація дії

здійснюється після селекції, постановки наміру

та прийняття рішення виконати її. Спрацьову�

ють процеси, що спрямовані на вибір предмет�

ної ситуації, в рамках якої можливо вибрати мету

і дію й перейти до конкретної реалізації певної

дії. Головною динамічною структурою, що функ�

ціонує на цьому етапі, є мотивація ініціації, кот�

ра реалізує функцію ініціації. При цьому процес

мотивації ініціації має два аспекти: змістовний,

регулятивний аспект — оцінка того, в якому сту�

пені конкретна ситуація позитивна або негатив�

на щодо реалізації і конкретизації мотиву і ди�

намічний аспект — формування мотиваційної

тенденції спонукання. Динамічний аспект

є синтезом внутрішніх, пов’язаних з узагальнени�

ми мотивами, і зовнішніх, що йдуть від спону�

кальних характеристик певної ситуації, спонук.

Надзвичайно важливі детермінанти структури

мотивації ініціації в спортивній діяльності. Ви�

окремлено ряд ключових детермінант структури

мотивації ініціації, а саме: 

1) узагальнені усталені мотиви особистості

спортсмена;

2) мотиваційна ієрархія — вказує на характер�

не для особистості спортсмена співвідношення

між мотивами;

3) мотиваційна значущість ситуації — спону�

кальні характеристики ситуації (ситуаційні ва�

лентності), що виникають на грунті мотиваційної

оцінки ситуації;

4) компетентність в ситуації — враховує по�

тенційні можливості спортсмена займатися

спортивною діяльністю в певній ситуації щодо

реалізації мотиву (представлено як емоційне пе�

реживання почуття власної компетентності в пев�

ній ситуації);

5) мотиваційна тенденція, що формується на

грунті властивої спортсменові мотиваційної

ієрархії, мотиваційної значущості ситуації і оцін�

ки своєї компетентності діяти в даній ситуації [1].

Механізмом мотивації ініціації виступає мо�

тиваційно�емоційна оцінка загальної структури

ситуації, в процесі якої здійснюється мотивацій�

не відображення ситуації — зовнішніх і внут�

рішніх її аспектів — крізь призму предметних

характеристик узагальненого мотиву.

Мотиваційна оцінка ситуації — це спеціаль�

ний механізм, в процесі якого ситуація загалом

та її окремі умови відкриваються з боку їх значу�

щості щодо реалізації мотиву та можливості

здійснення певної спортивної діяльності. Моти�

ваційна оцінка включає два параметри: 1) оцінка

мотиваційної значущості ситуації досягнення;

2) оцінка компетентності особистості спортсмена

опанувати ситуацію певного спортивного досяг�

нення. У випадку першого параметра — оцінки

мотиваційної значущості ситуації мова йде про

мотиваційне відображення зв’язку даної ситуації

з мотивом, тобто про особистісний смисл ситуа�

ції для конкретного спортсмена співвідносно

релевантного мотиву. Мотиваційна оцінка ситуа�

ції здійснюється на основі процесів сенсоутво�

рення, котрі регулюють і формують мотиваційні

спонуки на грунті зміцнення єдиного ланцюжка

спонукальних характеристик особистості спор�

тсмена і певної ситуації. Формується спеціальна

функціональна система, динамічно�смислова

система, яка регулює спортивну діяльність на

основі опосередкування предметних характерис�

тик мотиву і відповідної ситуації і поєднання

в єдине ціле зовнішніх і внутрішніх спонук

спортивної діяльності [1].

Мотиваційна значущість ситуації залежить від

мотиву, але, будучи якісним новоутворенням,

визначається ним не повністю, а залежить від

характеристик і властивостей певної ситуації.

У предметних рамках узагальненого мотиву ство�

рюється мотиваційний клас з предметних влас�

тивостей конкретної ситуації. В рамках пред�

метного змісту мотиву формується мотиваційна

значущість ситуації та окремих її складових, тобто

виникає ситуаційне спонукання. Мотиваційна

значущість ситуації відображається в безпосеред�

ній емоційній формі у вигляді емоційного пере�

живання привабливості�непривабливості даної

ситуації щодо конкретного спортсмена або спор�

тивної команди. Мотиваційна значущість ситуа�

ції не обмежується феноменальним аспектом,

а стосується також спонукання, бо в процесі

мотиваційної оцінки ситуація постає з боку спо�

нукальних характеристик. Валентності можуть

бути позитивними й негативними, бо мотивацій�
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на значущість є модальною. Особистісний смисл

може бути модальним і поділятися на негативний

особистісний смисл та позитивний особистіс�

ний смисл, тобто якщо ситуація позитивна сто�

совно реалізації мотиву — особистісний смисл

позитивний, а якщо певна ситуація перешкоджає

реалізації мотиву — особистісний смисл негатив�

ний. Особистісний смисл й відповідно валент�

ність ситуації, що виникає на його основі, мо�

жуть мати кількісну вираженість. 

Другий параметр мотивації ініціації — почуття

компетентності — пов’язаний з оцінкою потен�

ційних можливостей спортсмена опанувати дану

ситуацію. Щоб реалізувати спортивну діяль�

ність недостатньо оцінки ситуації спортивної

діяльності як бажаної чи небажаної, але конче

потрібна оцінка потенційної можливості її ре�

алізації. Почуття компетентності відображає

відношення між потенційними можливостями

особистості спортсмена й вимогами спортивної

діяльності. Формою існування даного параметра

є емоційне переживання упевненості�невпевне�

ності, надії�відчаю. Емоційні переживання

виконують функцію емоційного передбачення —

в якому ступені в даній ситуації можливо конк�

ретизувати, реалізувати мотив і здійснити певну

спортивну діяльність. Може існувати складна

градація у відтінках переживань. Якщо валент�

ність відображає систему «бажань», то почуття

компетентності стосується системи можливос�

тей, потенцій. Феноменально на даному етапі

виникають дві системи, які інтегруються у тре�

тю — «прагнення». Система «бажання» — пере�

живання бажаності�небажаності ситуації; сис�

тема «надії» — переживання перспективності або

неперспективності певної ситуації. На їх основі

виникає переживання «прагнення» — «праг�

нення» в дану предметну ситуацію або «прагнен�

ня запобігти» предметній ситуації. Коли певне

явище оцінюється як бажане й переживається

можливість опанувати його, то виникає мотива�

ційна тенденція, яка сприймається як прагнення

до певної спортивної діяльності, вищих спор�

тивних досягнень [1].

Почуття компетентності впливає на процес

цілеутворення в рамках мотивації досягнення.

Залежно від зміни мотиваційної значущості си�

туації, що релаксує й активує, у спортсменів

з мотивом уникнення невдачі змінилися цільові

зони, в яких вони здійснювали вибір. Формуєть�

ся мотиваційна тенденція, яка відрізняється від

тенденції дії. При стабільній суб’єктивній ймо�

вірності мети й фіксованому значенні сили мо�

тиву інтенсивність мотиваційної тенденції може

коливатися в широких межах в залежно від про�

цесів мотиваційної оцінки певної ситуації спор�

тивного досягнення. У спортсменів з мотивом

досягнення з підвищенням мотиваційної значу�

щості ситуації інтенсивність мотиваційної тен�

денції зростає, але при домінуванні мотиву уник�

нення невдачі знижується. Зростання почуття

компетентності підвищує мотиваційну тенден�

цію у спортсменів з мотивом (Му) і зменшує не�

гативну мотиваційну тенденцію у спортсменів

з мотивом (Мн). Здійснюється зміна зони цілей

залежно від мотиваційної значущості мети та за�

гальної компетентності в ситуаціях, які активно

релаксують і активують. Результатом мотивацій�

них процесів на етапі ініціації є: у змістовному

аспекті — виокремлення в предметній ситуації

неформальної структури з боку її функціональ�

ного змісту; в рамках даної неконкретизованої

зони можлива подальша конкретизація та реалі�

зація мотиву та здійснення певної спортивної

діяльності. В динамічному аспекті — на основі ін�

тегрування в єдину цілісну систему внутрішніх

і зовнішніх спонукань формується мотиваційна

тенденція, що ініціює спортивну діяльність

й спрямовує її в предметну ситуацію, виокрем�

лену процесом мотиваційної селекції, позитивну

щодо реалізації мотиву. Виокремлення нефор�

мальної структури ситуації, зони конкретизації

мотиву та формування мотиваційної тенденції,

в свою чергу, активує процеси мотивації селек�

ції, що сприяють вибору мети та дії в рамках вже

виокремленої предметної зони. 

На відміну від когнітивної оцінки, що здійс�

нюється на наступному етапі, на етапі ініціації

здійснюється емоційна оцінка. Емоційні пережи�

вання, які відображають смисл ситуації, здійсню�

ють регулюючу та спонукаючу функції мотивації.

Регулятивна функція здійснюється на основі

емоційного передбачення, що виокремлює за�

гальну зону конкретизації мотиву: в даній зоні

формується мотиваційна значущість ситуації. За�

гальна зона або загальна структура ситуації, яка

виокремлюється на основі емоційної оцінки, за�

знає подальшої когнітивної оцінки й конкретного

структурування на наступному етапі. В рамках

мотиваційної значущості ситуації формується

спонукальна цінність мети. Зі змістовного боку

мета виступає як подальша конкретизація та ди�

ференціація певної спортивної ситуації в рам�

ках предметного змісту мотиву, а з динамічного

боку — як нові спонукальні характеристики, що

виникли в даних рамках.

На етапі ініціації реалізуються селективні

функції мотивації, тобто здійснюється функціо�

нування компонента мотивації селекції. Селек�

тивність виявляється в загальній спрямованості

спортивної діяльності в певну релевантну пред�

метну сферу, що задається узагальненим моти�

вом; у виборі певних ситуацій, що релевантні

мотиву, й блокуванні впливу конкуруючих мо�

тиваційних тенденцій; у специфічній селек�

тивній функції характеристик ситуацій, яким
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притаманна мотиваційна значущість. Залежно від

мотиваційних компонентів, особливостей ситуа�

ції, мотиваційна тенденція на даному етапі має

два види: пошуковий і уникаючий. 

Складними й розгалуженими є структура, а та�

кож механізми мотивації селекції в спортивній

діяльності [1]. Провідна функція, що реалізується

мотивацією селекції, — це вибір мети та спря�

мованість дії на мету. На попередньому етапі на

основі загальної селективної функції мотиву та

процесів мотиваційної оцінки певної спортив�

ної ситуації була виокремлена зона, в якій мо�

тиваційна тенденція спрямовувала спортивну

діяльність щодо подальшої конкретизації моти�

ву. Для цього необхідно вибрати конкретну мету

та виконати певну дію. Процеси конкретної се�

лекції реалізують цю функцію, а мотив виконує

роль неспецифічної селекції: в рамках моти�

ваційної стратегії вибирається цільова тактика.

До структури мотивації селекції входять такі де�

термінанти: 

1. Цільова структура — ієрархізована система

цілей. Мета розуміється як свідоме передбачен�

ня майбутнього спортивного результату, певної

дії. Цільова структура характеризується такими

властивостями: структурованістю, лінійністю�

розгалуженістю, часовою віддаленістю, цілі мо�

жуть бути в структурі наміру конкретними або

загальними, початковими або кінцевими.

2. Мотиваційна значущість мети. Даний пара�

метр має складну будову і не зводиться до спо�

нукальної цінності мети, яка операціонально

залежить від її суб’єктивної вірогідності. В мо�

делі мотиваційна значущість мети поділяється на

кілька типів: 1) значущість мети, яка визначаєть�

ся відношенням мети до мотиву (смисл мети);

2) значущість мети, яка визначається відношен�

ням мети до загальної мети із зони мотиву (смисл

мети опосередкований через відношення її до

загальної мети); 3) значущість мети, що пов’язана

з тим, наскільки внутрішні або зовнішні умови

позитивно або негативно впливають на реаліза�

цію мети (смисл мети опосередкований через її

відношення до зовнішніх або внутрішніх умов).

Цілі необхідно розглядати зі змістовного боку

та з боку динамічних властивостей. Кожна мета

має певну спонукальну силу, що виникає на під�

ставі інтегрування всіх аспектів мотиваційної

значущості мети.

3. Передбачення мети. Параметр передбачення.

Передбачення може бути емоційним та когні�

тивним. При цьому мається на увазі змістовий

аспект (подія, що передбачається) та кількісний

аспект (міра передбачення). Кількісний аспект

у разі емоційного передбачення — це модальність

переживання, у разі когнітивних оцінок вона

виражена в певній раціональній оцінці (легкий�

важкий, можливий�неможливий, досяжний�

недосяжний). Виокремлюються два ключові ас�

пекти передбачення досяжності мети: 1) залеж�

ність від зовнішніх умов, в яких задана мета;

2) залежність від внутрішніх умов (можливості

спортсмена, його компетентність в певній спор�

тивній діяльності). В одному випадку досяжність

мети опосередкована компетентністю особистос�

ті спортсмена, в іншому — зовнішніми умова�

ми. В дефініції суб’єктивної вірогідності успіху

в спортивній діяльності ці два поняття не мають

суттєвих відмінностей. Вибір мети залежить як від

загальної компетентності спортсмена в певній

спортивній ситуації, так і від його конкретної

компетентності щодо певного завдання.

4. Компетентність в завданні. В системно�ди�

намічній моделі виокремлюються два типи ком�

петентності: загальна компетентність в ситуації

діяльності та конкретна компетентність в задачі.

Остання розуміється як порівняльна оцінка

спортсменом відповідності своїх потенційних

можливостей вимогам певної задачі. Компетент�

ність може переживатися емоційно (надія�від�

чай, зможу�не зможу) або вербально�логічно.

5. Стандартні норми (стандарти спортивної

майстерності) — критерії, норми, що викорис�

товуються для оцінювання спортивного резуль�

тату, певної дії. Вони визначають певну зону, де

особистість спортсмена переживає вихід як

успішний або неуспішний. Стандартні норми

безпосередньо залежать від параметра компете�

нтності спортсмена. 

6. Тенденція дії (динамічний параметр) — спо�

нука до дії, що спрямована на досягнення мети

і створюється на підставі інтегрування всіх спо�

нукальних потенцій мотиву, а також ситуатив�

них спонук, що пов’язані з мотиваційною зна�

чущістю мети. Потужність тенденції залежить

не тільки від значущості, але й від можливості її

досягнення. Тенденція до дії є утворенням, що

виникає з мотиваційної тенденції, яка формуєть�

ся на етапі ініціації.

У системно�динамічній моделі процес вибо�

ру мети аналізується на підставі процесів сенсо�

утворення. Виокремлюється складна смислова

структура мети, що формується в ході функціо�

нування мотиваційного процесу. Існує декілька

видів смислових явищ [1] — це: 

1) загальний смисл мети. Смисл мети зале�

жить від зв’язку мети з мотивом. Мотиваційній

диспозиції відповідає окрема зона цілей, що ви�

никає в предметних рамках мотиву. Цілі, які

входять в зону мотиву спортивного досягнення,

неспецифічні в тому сенсі, що їх реалізація конс�

татується як успіх або невдача, незалежно від

змісту. Однак дані цілі специфічні в тому розу�

мінні, що вони мають зміст, який відрізняється

від тих цілей, що входять у зону мотиву влади.

Узагальнений мотив реалізує свою селективну
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функцію шляхом загального сенсоутворення, ви�

окремлює зону цілей, які мають однакове відно�

шення до мотиву. Для подальшого ходу регуляції

конче потрібен розвиток процесів сенсоутво�

рення на підставі виникнення опосередкування

між мотивами, цілями, умовами. Цілям, які вхо�

дять у мотиваційну зону, притаманний єдиний

функціональний зміст — вони пов’язані пред�

метними характеристиками. Процес загального

сенсоутворення, який регулює хід мотивації,

сприяє виокремленню гомогенної зони цілей,

в якій домінує єдиний цілісний смисл. При цьо�

му активно здійснюється процес блокування

включення в дану зону гетерогенних цілей, тобто

тих, яким невластивий загальний смисл щодо

особистості спортсмена відповідно мотиву;

2) смисл мети, який може бути опосередкова�

ний її відношенням до загальної мети зони мо�

тиваційної диспозиції. У даному разі зміст мети

з мотиваційної зони розглядається з боку її якіс�

ної специфіки: наскільки дана мета позитивно

впливає на досягнення загальної мети, допома�

гає реалізації мотиву. Даний вид сенсоутворення

регулює конкретний хід мотивації шляхом вибо�

ру тих цілей, які пов’язані із загальною метою;

3) смисл мети може бути опосередкований

внутрішніми або зовнішніми умовами, тобто

досяжністю мети.

Механізми функціонування мотивації селек�

ції в моделі репрезентовані таким чином:

1. На етапі ініціації на підставі мотиваційної

оцінки ситуації виокремлюється загальна неко�

нкретизована зона, якій притаманна мотиваційна

значущість і яка переживається як ситуація, що

позитивно впливає на реалізацію мотиву. В рам�

ках даної зони здійснюється подальша конкрети�

зація мотиву та виникають нові види ситуацій�

них спонук.

2. У рамках зони, започаткованої на попе�

редньому етапі, виокремлюється суб’єктивна

зона цілей, котрі пов’язані з узагальненим мо�

тивом.

3. У подальшому ході мотиваційного процесу

здійснюється емоційне й когнітивне оцінюван�

ня цілей і формується мотиваційна значущість

мети, визначається її досяжність.

4. Відбувається мотиваційно�когнітивне оці�

нювання двох типів: значущість мети та її досяж�

ність. Це більш складний механізм, коли пред�

метом оцінювання постають самі оцінки, при

цьому переоцінюванні підвладні значущість ме�

ти відповідно її досяжності. На попередньому

етапі створюється певна зона можливостей, бажа�

них щодо конкретизації мотиву. В цій зоні цілі

виокремлюються як альтернативи і оцінюються

з боку їх значущості і досяжності. Для пояснен�

ня процесу вибору пропонуються три варіанти

детермінації: смисл ситуації, в котрій конкрети�

зується мета, її мотиваційна зона та досяжність,

що залежать від загальної та конкретної компе�

тентності спортсмена та зовнішніх умов спортив�

ної діяльності. Тому розвиток сенсоутворення

ситуації, в якій взаємодіють емоційні та когні�

тивні процеси, породжує відмінне опосередку�

вання та виникнення спонуки до спортивної

діяльності [1].

Висновки. Вправне використання системно�

динамічної моделі мотивації досягнення справить

позитивний вплив на спортивну діяльність.
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