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СЕКЦІЯ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ
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Даніленко А.Ю.
аспірантка кафедри соціології 
та політології,
викладач кафедри ділової іноземної 
мови та перекладу
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Стаття присвячена аналізу соціологічних 
аспектів перекладу. Сьогодні перекла-
дознавством усвідомлюється важливість 
психології, естетики, антропології, соці-
ології, філософії як інструментів для роз-
ширення сфери досліджень перекладацької 
діяльності, виокремлення складових частин 
процесу перекладу та закономірностей, 
що лежать у його основі. Соціокультурні 
фактори займають важливі позиції у дослі-
дженні перекладацької діяльності, що часто 
є орієнтованою на культурні особливості 
та зовнішні передумови створення тексту 
оригіналу та його адекватного перекладу. 
Соціологічний підхід розвивається внаслі-
док поширення дисципліни на сусідні царини 
досліджень і також охоплює такі питання, 
як етика і культурна ідентичність, пов’я-
зані з питанням багатомовності, особливо 
з огляду на поширення англійської мови по 
всьому світу. Розглянуто явище «соціоло-
гічного повороту» у перекладознавстві, 
тобто зміщення акцентів на перекладача 
як члена соціокультурного суспільства 
та його діяльність у межах певного соці-
ального контексту. Проаналізовано мож-
ливості підходу до перекладу із соціоло-
гічних позицій. Розглянуто основні етапи 
розвитку перекладознавства як науки та 
виокремлено соціологічні аспекти перекла-
дацької діяльності, характерні для кожного 
з етапів. Зроблена спроба проаналізувати 
зв’язок перекладознавства із соціологією 
та необхідність дослідження переклада-
цької діяльності в широкому соціальному 
контексті, зокрема визначення соціальних 
умов в основі перекладу. Визначено, що сьо-
годні перекладознавство дедалі частіше 
орієнтується на культурні та соціальні 
аспекти діяльності з перекладу, аніж на 
суто лінгвістичні, а переклад виступає як 
засіб комунікації між культурами та дер-
жавами. Дослідження перекладацької діяль-
ності в рамках соціології відкриває можли-
вості для подальшого аналізу соціальної 
відповідальності перекладача, розгляду 
питань статусу перекладача у суспільстві, 
а також соціальної функції, умов і контек-
сту перекладу.
Ключові слова: адекватний переклад, 
перекладацька діяльність, соціологічний 

поворот, соціальний контекст, соціальні 
чинники перекладу.

The article is devoted to the analysis of socio-
logical aspects of translation. Nowadays, sci-
entists in the sphere of translation studies are 
becoming increasingly aware of the importance 
of psychology, aesthetics, anthropology, sociol-
ogy, philosophy as tools for expanding the scope 
of research, highlighting the components of the 
translation process and the factors underlying 
it. Socio-cultural factors occupy increasingly 
important positions in the study of translation, 
which is often focused on cultural features and 
external conditions for the creation of the original 
text and its adequate translation. The sociologi-
cal approach is evolving as a result of the exten-
sion of the discipline to neighbouring areas of 
research and also covers issues such as ethics 
and cultural identity related to the issue of mul-
tilingualism, especially given the spread of the 
English language around the world. The phe-
nomenon of “sociological turn” in translation stud-
ies is considered, i.e. the shift of emphasis on 
the translator as a member of the socio-cultural 
society and their activity within a particular social 
context. Possibilities of analysing the translation 
process from sociological positions are consid-
ered. The main stages of development of trans-
lation studies as a science are also considered 
and the sociological aspects of translation activity 
characteristic for each of the stages, are singled 
out. An attempt is made to analyse the connec-
tion between translation studies and sociology, 
while the need to study translation activities in a 
broad social context is described. In particular, in 
terms of social conditions underlying translation. 
It is determined that today translation studies 
are increasingly becoming focused on cultural 
and social aspects of translation activities than 
on purely linguistic ones, and translation serves 
as a means of communication between cultures 
and states. The study of translation activities in 
the framework of sociology opens opportunities 
for further analysis of the social responsibility of 
the translator, the status of the translator in soci-
ety, as well as the social function, conditions and 
context of translation.
Key words: adequate translation, translation 
process, sociological turn, social context, social 
factors of translation.

«СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ» У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ 
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

THE “SOCIOLOGICAL TURN” IN THE RESEARCH OF THE PROBLEMS  
OF TRANSLATION STUDIES

Постановка проблеми. Переклад як 
діяльність має довгу історію. На перших ета-
пах свого існування переклад використову-
вався як інструмент спілкування та досягнення 

порозуміння між представниками різних куль-
тур. Традиційно переклад вважався обмеже-
ною певними правилами технікою передачі 
інформації між мовами, у процесі якої пере-
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кладач стикався з необхідністю як імітувати 
оригінал, так і задовольняти потреби читача. 
У прагненні перекладача відтворити оригінал 
із найбільшим ступенем точності та лексичної 
відповідності суспільні, економічні, культурні, 
історичні передумови створення оригіналь-
ного тексту могли ігноруватися, розгляда-
ючись як очевидні та відповідні картині світу 
адресата перекладу. Однак сьогодні пере-
кладознавством усвідомлюється важливість 
психології, естетики, антропології, соціоло-
гії, філософії як інструментів для розширення 
сфери досліджень перекладацької діяльно-
сті, виокремлення складових частин процесу 
перекладу та закономірностей, що лежать 
у його основі. Соціокультурні фактори займа-
ють важливі позиції у дослідженні переклада-
цької діяльності, яка часто є орієнтованою на 
культурні особливості та зовнішні передумови 
створення тексту оригіналу та його адекват-
ного перекладу [5]. Переклад виконує важ-
ливу соціальну функцію, виступаючи необ-
хідною рушійною силою розвитку культури. 
Сьогодні кількість міжнародних контактів зро-
стає, а спілкування між народами, між носіями 
різних культур є важливою рисою світового 
глобалізаційного процесу. Як наслідок, пере-
кладознавство стрімко розвивається як наука.

Актуальність проблеми, що розгляда-
ється у статті, зумовлена тим, що задля кра-
щого розуміння явища перекладу необхідно 
досліджувати його, виходячи за межі виключно 
лінгвістичних чи культурних властивостей 
перекладу, тобто розглядати його як суспіль-
ний феномен, досліджувати в широкому соці-
альному контексті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На соціологію перекладу вплинули роботи 
таких видатних вчених-соціологів, як П’єр 
Бурдьє, Бруно Латур, Ніклас Луман, Ентоні 
Гідденс, а серед прізвищ тих вчених, котрі 
стоять біля витоків соціологічної теорії пере-
кладознавства, називають Андре Лефевра, 
Сюзан Басснет, Тео Германса, Джеймса Гол-
мса, Мікаелу Вольф, Ітамара Івен-Зогара, 
Мері Снел-Горнбі та ін.

Постановка завдання. Мета дослі-
дження – проаналізувати етапи розвитку пере-
кладознавства як науки через призму соціоло-
гії, розглянути переклад як форму соціальної 
взаємодії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підхід до перекладу із соціологічних 
позицій зумовлений, зокрема, тим фактом, 
що переклад відбувається в контексті певної 
культури, певного соціуму і є частиною куль-
турного діалогу, що сприяє розвитку культур. 
За останнє двадцятиріччя перекладознав-
ство дедалі більше вдається до роздумів про 
культурні та соціальні чинники перекладу, які, 
поміж іншим, висвітлюють роль осіб та інсти-

тутів, залучених до процесу перекладу. Праг-
нення проаналізувати ці процеси призводить 
до звертання до суто соціологічних підходів, 
внаслідок чого формується особлива галузь – 
«соціологія перекладу» [4]. Сьогодні соціоло-
гію перекладу можливо поділити на три галузі: 
«соціологію перекладів як продуктів (текстів); 
соціологію перекладачів; соціологію процесів 
перекладу (практики)» [4, с. 76]. Метою вико-
ристання соціологічних теорій у дослідженні 
перекладу є виявлення осіб, котрі беруть 
участь у процесі перекладу, та розкриття 
міри їх впливу на цільовий текст; дослідження 
агентів перекладу, серед яких зазначається 
не лише перекладач, а й ініціатори проектів, 
замовники перекладів, видавці, редактори, 
редактори багатотомних видань, стилістичні 
редактори, критики перекладу, рецензенти 
[4]. Зростання зацікавленості в соціологіч-
них аспектах перекладу дослідники пов’язу-
ють із так званим «соціологічним поворотом» 
у перекладознавстві, яким ознаменувалися 
70–80 рр. XX ст. Сьогодні концепція «пово-
ротів» є досить популярною серед науковців, 
які займаються проблемами перекладознав-
ства [6]. Під «поворотом» розуміють «мис-
лиму зміну парадигми, знак на позначення 
“повороту дороги”, коли відбувається оче-
видна зміна напрямку» [3, с. 24]. Однак слід 
зазначити що «“поворот” завжди динамічний, 
і будь-які зміни можна вважати “поворотом” 
лише в ретроспективі, коли ці зміни напрямку 
вбачаються очевидними і разючими, мож-
ливо, навіть даючи нове визначення самому 
предмету досліджень» [3, с. 24]. Сьогодні 
показником існування «соціологічного пово-
роту» у перекладознавстві вважають зміщення 
акцентів на перекладача як члена соціокуль-
турного суспільства та його діяльність у межах 
певного соціального контексту.

Однак упродовж тривалого часу переклад 
інтерпретувався виключно з лінгвістичних 
позицій, тож варто окреслити основні етапи 
розвитку перекладознавста, починаючи зі 
сприйняття його як частини мовознавства 
та до його становлення як самостійної галузі 
аби простежити суттєві зміни у сприйнятті 
ролі перекладача, вимог суспільства до 
професійних характеристик фахівця, очіку-
вань від нього та розуміння перекладацької 
діяльності та її аспектів. Так, появі теорії 
перекладу сприяли певні зміни у підході до 
вивчення мови, зокрема зростання інте ресу 
до способів реалізації конкретних задач, 
а не до загальної теорії. Свої витоки перекла-
дознавство веде від робіт М. Лютера, який 
у 1530-х рр. говорив про дихотомію слова 
та сенсу, та Е. Доле, який у 1540-х рр. сфор-
мулював певні правила, яких слід дотри-
муватися перекладачеві. У XVII ст. було 
висловлено думку про рівність перекладача 
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та письменника, які, однак, діють у різних 
соціальних і часових контекстах, а у XVIII ст. 
було опубліковано есе «Принципи перекладу» 
(“Essay on the Principles of Translation”), що 
містило базові принципи перекладу стосовно 
проблеми відтворення оригінальної природи 
твору та проблеми морального обов’язку 
перекладача. Впродовж XX ст. з’явилася 
велика кількість підходів до трактування теорії 
перекладу, серед яких значне місце займала 
Празька школа функціональної лінгвістики 
(В. Матезіус, Р. Якобсон), котра займалася 
питаннями інтерпретації вербальних сигна-
лів; Лейпцизька школа, характерною рисою 
якої був комунікативний підхід (О. Каде, 
А. Нойберт, Г. Ейгер); «маніпуляційна школа» 
(А. Лефевр, С. Басснет, Г. Турі), яка обґрун-
тувала ідею, що література керує перекла-
дачем, вимагаючи від нього певних підхо-
дів і стратегій перекладу залежно від жанру 
та статусу твору. У 1976 р. Г. Вермеєр і К. Райс 
обґрунтували теорію Скопосу, яка концентру-
валася на функції тексту, як оригінального, 
так і перекладеного, та визначала переклад 
як діяльність, що має певну мету й адресата. 
1970-ті рр. стали свідком розквіту теорії мов-
леннєвих актів, лінгвістики тексту та функці-
онального підходу до мови з урахуванням її 
соціального та комунікативного аспекту. Слід 
зазначити, що перекладознавство довго було 
частиною лінгвістики, самостійна ж історія 
науки почалася після Другої світової війни 
через зростання наукового інтересу, зумов-
леного появою машинного перекладу. Тоді 
основні підходи полягали у прагненні описати 
процес прийняття рішення стосовно обрання 
способів перекладу, а переклад, у свою 
чергу, розглядався як мовне посередниц-
тво. Цей період розвитку науки про переклад 
пов’язаний з іменами Ф. де Соссюра, Н. Хом-
ського, Дж. Л. Остіна та відомий під назвою 
«прагматичного повороту». Саме тоді пере-
кладознавство відокремилося від мовознав-
ства та порівняльного літературознавства, 
оскільки тлумачення процесу перекладу, 
запропоновані цими дисциплінами, були 
недостатніми [5].

Однак безпосередньо пов’язати перекла-
дознавство із соціологічними та культурологіч-
ними дослідженнями стало можливо завдяки 
так званому «культурному повороту» 1980-х 
рр., який сприяв зверненню до ширшого 
контексту перекладу. Цей поворот виявився 
досить впливовим, адже призвів до необхід-
ності врахування соціальних умов і контексту 
перекладу. Складовою частиною культурного 
повороту був «емпіричний поворот» кінця 
1980-х – початку 1990-х рр., який характери-
зувався першими спробами експерименталь-
ного дослідження мовленнєво-мисленнєвих 
операцій перекладача, зокрема звернення до 

процедури «міркування вголос» (TAPs – Think 
Aloud Protocols), що вимагала від перекла-
дача промовляння власних думок у процесі 
перекладу задля встановлення переклада-
цьких макро- та мікростратегій [2, с. 27]. «Гло-
балізаційний поворот» у перекладознавстві 
1990-х був пов’язаний зі зверненням до гло-
бальної комунікації та всесвітнього розвитку 
мови та технологій. Водночас відбувалася 
консолідація нових дисциплін у межах пере-
кладознавства й утворення асоціацій пере-
кладачів, зокрема у 1992 р. у Відні з’явилася 
«Європейська спілка з перекладознавства» 
(European Society for Translation Studies).

На початку XXI ст. соціологія та історіогра-
фія стали відігравати значну роль як компо-
ненти перекладознавства. Окрім того, XXI ст. 
ознаменувалося «ідеологічним поворотом» 
(в основі якого був переклад як посередник 
між мовами, культурами та ідеологіями, який 
робив читача відповідальним за правильне 
розуміння та інтерпретацію прочитаного) 
та «соціологічним поворотом».

«Соціологічний поворот» зробив можли-
вим звернення до аналізу соціальної функції 
практики перекладу. Соціологічний підхід до 
перекладознавства зосередив увагу на якості 
перекладу й об’єднав поняття причинності, 
перекладацької практики, дискурсу та габі-
тусу, норми перекладу, його стислості та стра-
тегії. М. Вольф зазначає, що укріплення зв’язку 
між перекладознавством і соціологією є необ-
хідним задля розроблення нової методології, 
а через те, що переклад визнається соціаль-
ною практикою, постає необхідність дослі-
дження перекладацької діяльності в широкому 
соціальному контексті та визначення соці-
альних умов в основі перекладу. Дослідниця 
також говорить про «соціологічний поворот», 
який зараз відбувається у перекладознавстві 
[7]. Однак О. Кальниченко зазначає, що «дис-
циплінарним «поворотом» може вважатися 
та бути визначеним як такий лише заверше-
ний “поворот”, і все ще занадто рано робити 
остаточні висновки та заяви щодо “поворотів” 
у перекладознавстві за останні роки» [3, с. 24].

Проте «соціологічний поворот», який почав 
формуватися ще в попередні десятиріччя, має 
найбільший потенціал у цьому відношенні. 
«Соціологічний підхід природно розвива-
ється внаслідок поширення (між)дисципліни 
на сусідні царини досліджень і також охоплює 
такі питання, як етика і культурна ідентичність, 
що пов’язані з питанням багатомовності, осо-
бливо з огляду на поширення англійської мови 
по всьому світу» [3, с. 24]. Оскільки ідея «соці-
ологічного повороту» існує вже деякий час, 
дискусійним вважається питання, чи створює 
вона нову парадигму. Проте соціологія пере-
кладу в будь-якому разі є бажаною альтер-
нативою суто мовному підходу, і це питання 
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має величезне значення та містить надзви-
чайно велику кількість матеріалу для майбутніх 
досліджень [6].

Ще один аспект соціологічного аналізу 
перекладацької діяльності стосується відпові-
дальності перекладача та його статусу та ролі 
в суспільстві, адже перекладач може взяти 
на себе відповідальність за кінцевий продукт 
перекладу лише якщо йому надано таку від-
повідальність від самого початку, якщо він 
не розглядається як суто технічний інстру-
мент, що забезпечує сировину для подальшої 
обробки кваліфікованим редактором. Варто 
зазначити, що сьогодні становище та імідж 
перекладача на ринку праці та в суспільстві 
майже не покращилися, навіть незважаючи 
на зусилля перекладацьких асоціацій щодо 
кодифікації стандартів, норм та умов праці. 
Емпіричні дослідження, які описують рутинні 
завдання, виконувані сучасними переклада-
чами, поряд із потребами та запитами їх клі-
єнтів показують, що, з одного боку, загальний 
імідж, а з іншого – фактично досягнуті (або 
бажані) результати все ще не збігаються. Зна-
добиться ще велика кількість інформації (для 
клієнтів, видавців і замовників) та інтенсивна 
робота із громадськістю, щоб перекладач 
отримав відповідне визнання на світовому 
ринку протягом найближчих років [6, с. 172]. 
Сьогодні дослідники говорять про виникнення 
цілого комплексу соціологічних перекла-
дознавчих дисциплін, серед яких соціологія 
перекладів (the sociology of translations), пред-
метом дослідження якої є тексти як продукти 
міжнаціонального ринку; соціологія перекла-
дачів (the sociology of translators), що займа-
ється різноманітними проблемами організації 
праці перекладача, щось на зразок сучасної 
етики перекладачів, але зі значно ширшою 
тематикою (статус перекладача в сучасному 
світі, умови його праці, оплата праці, специ-
фіка системи акредитації, зв’язки з громадсь-
кістю, охорона авторських прав тощо); соціо-
логія перекладання (the sociology of translating, 
i. e. the translating process), провідним напря-
мом якої є вивчення та створення норматив-
ності в перекладі [1, с. 57]. Переклад – вже не 
просто процес і результат перекладання, це 
багатоаспектне явище, що включає й вибір 
текстів для перекладу, і редагування, і навіть 
оприлюднення та розповсюдження кінцевого 
доробку. Значну роль у цьому процесі відіграє 
як перекладач, так і автор оригінального тек-
сту, редактор перекладу та суспільство зага-
лом, бо переклад створюється саме для задо-
волення потреби суспільства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, проаналізувавши основні етапи 

розвитку перекладознавства як науки через 
призму соціології, можна зазначити, що сьо-
годні урахування соціокультурних факторів 
відіграє значну роль при аналізі переклада-
цької діяльності, бо для досягнення адекват-
ного перекладу перекладачі дедалі частіше 
орієнтуються на культурні особливості та зов-
нішні передумови створення тексту оригіналу, 
тоді як досконале знання мови перекладу 
більше не є ключовою умовою становлення 
кваліфікованого фахівця. Переклад сьогодні – 
це не лише сам процес і результат перекла-
дацької діяльності, це й відбір, редагування, 
популяризація кінцевого результату, який 
є відповіддю на потребу суспільства. Розгля-
нувши переклад як форму соціальної взає-
модії, можна зазначити, що зростаючі темпи 
розвитку технологій, інформаційних систем, 
культур і способів взаємодії у суспільстві 
неминуче призводять до збільшення потреби 
у спілкуванні між представниками різних куль-
тур. Засобом обміну інформацією та досяг-
нення порозуміння за таких умов виступає 
переклад. Сьогодні перекладознавство більше 
орієнтується на культурні та соціальні аспекти 
діяльності з перекладу, аніж на суто лінгвіс-
тичні, а переклад виступає як засіб комунікації 
між культурами та державами. Дослідження 
перекладацької діяльності в рамках соціології 
відкриває можливості для подальшого аналізу 
соціальної відповідальності перекладача, роз-
гляду питань статусу перекладача у суспіль-
стві, а також соціальної функції, умов і контек-
сту перекладу.
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У статті здійснюється спроба комплек-
сного підходу до визначення соціального 
портрету інтернет-користувача. Тема є 
актуальною, оскільки в результаті діджи-
талізації усіх сфер суспільства, перебу-
вання в інтернеті, реєстрація в соціаль-
них мережах, форумах чи сайтах стають 
звичними практиками в сучасних реаліях. 
Такі практики зумовлюються різними при-
чинами, проте в будь-якому разі людина 
залишає по собі так званий «інформаційний 
слід», що дозволяє зробити певні висновки 
про її особистість. Зважаючи на швидкість, 
масштабність та доступність інформації 
про користувачів в інтернеті, аналіз вірту-
альних даних стає надзвичайно популярною 
темою в науці та продуктивною сферою 
в бізнесі. За допомогою обробки інформації 
в інтернеті формується портрет корис-
тувача, який у різних галузях використову-
ється для специфічних потреб. Ці потреби 
можуть бути спрямовані як на розвиток 
суспільства, так і на його дестабілізацію. 
Комплексний підхід до визначення поняття 
«соціальний портрет інтернет-користу-
вача» дозволить, по-перше, розмежувати 
наявні міждисциплінарні підходи до трак-
тування терміну, по-друге, з’ясувати різ-
носторонні причини використання інфор-
мації про користувачів мережі, по-третє, 
виявити соціальні наслідки такого процесу. 
В результаті синтезу міждисциплінарних 
підходів визначаються основні компоненти 
соціального портрету інтернет-корис-
тувача – соціально-демографічний блок, 
ідентифікаційний блок та поведінковий 
блок. Аналізуючи праці науковців з різних 
сфер, було виявлено, що інформацію для 
цих компонентів можна роздобувати кіль-
кома способами (або з їх поєднанням) – від 
застосування спеціального програмного 
забезпечення до соціологічних досліджень. 
Було виявлено проблему використання тех-
нології формування портрету інтернет-ко-
ристувача у неправомірних та несхвалених 
суспільством діях, передусім пов’язаних 
з маніпуляцією свідомістю користувача. 
Тому у статті подаються рекомендації для 
використання соціального портрету інтер-
нет-користувача задля ефективного функ-
ціонування суспільства та його членів.

Ключові слова: комплексний підхід, 
соціальний портрет інтернет-користувача, 
ідентифікація користувача, інтернет-
поведінка, віртуальна ідентичність.

The article attempts a complex approach to 
determine the social portrait of the Internet user. 
The topic is relevant because as a result of dig-
italization of all social spheres, online-session, 
registration in social networks, forums or sites 
become common practices in modern realities. 
Such practices are due to various reasons. 
However, in any case, a person leaves an 
“information trail” behind, which allows to draw 
certain conclusions about their personality. Due 
to the speed, scale and availability of informa-
tion about users on the Internet, the analysis of 
virtual data is becoming an extremely popular 
topic in science and productive field in busi-
ness. By processing information on the Internet, 
a portrait of the user can be made and used in 
various fields for specific needs. These needs 
can be aimed at both the development of soci-
ety and its destabilization. A complex approach 
to defining the concept of “social portrait of the 
Internet user” will, firstly, distinguish between 
existing interdisciplinary approaches to the 
interpretation of the term, secondly, to clarify 
the various reasons for using information about 
network users and, thirdly, to identify social con-
sequences such a process. As a result of the 
synthesis of interdisciplinary approaches, main 
components of a social portrait of the Internet 
user are determined – the socio-demographic 
block, the identification block and the behav-
ioral block. Analyzing the work of scientists from 
different fields, it was found that information for 
these components can be obtained in several 
ways (or a combination of them) – from the use 
of special software to sociological research. The 
problem of using the technology of forming a 
portrait of an Internet user in illegal and disap-
proved by society actions, primarily related to 
manipulation of the user's consciousness, was 
revealed. Therefore, the article provides rec-
ommendations for the use of the Internet user’s 
social portrait for effective functioning of society 
and its members.
Key words: complex approach, social portrait 
of the Internet user, user identification, Internet 
behavior, virtual identity.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА»

A COMPLEX APPROACH TO THE DEFINITION OF CONCEPT 
“SOCIAL PORTRAIT OF INTERNET USER”

Постановка проблеми. Сьогодні вже 
нікого не можна здивувати своєю присутні-
стю в інтернеті. Навпаки, коли хтось ствер-
джує, що не має відношення до мережі, це 
викликає свого роду шок з подальшою іден-
тифікацією тієї особи як «динозавра». Від-
сутність в інтернеті зараз може прирівнюва-
тись до того, що людини не існувало взагалі. 
Натомість відсутність особи в інтернеті не 
завжди означає, що даних про неї немає 

в мережі. Така ситуація відбувається у зв’язку 
з діджиталізацією суспільства. За все своє 
життя людина потрапляє у велику кількість 
реєстрів, які зараз фіксуються у цифрових 
базах даних. Крім цього, людина добровільно 
ділиться особистою інформацією, реєстру-
ючись у соціальних мережах, форумах, сай-
тах, пошті тощо. Відтак інтернет стає неви-
черпним джерелом найновішої інформації 
про користувачів, з допомогою якого мож-
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ливо формувати образ людини у віртуаль-
ному середовищі. Конструювання портрету 
інтернет-користувача є досить поширеною 
практикою у визначених сферах, що вико-
ристовується для різних потреб та приносить 
ефективні результати. Таким чином, окрес-
лена тема стає об’єктом аналізу численних 
наук, серед яких ряд економічних наук (осо-
бливо маркетинг), психологія, політологія, 
комп’ютерні науки та соціологія.

Постановка завдання. Зважаючи на акту-
альність тематики, мета статті – на основі ана-
лізу міждисциплінарної наукової літератури 
сформувати комплексний підхід до визна-
чення соціального портрету інтернет-корис-
тувача.

Виклад основного матеріалу. Для початку 
варто зазначити, що використання терміноло-
гічного конструкту «соціальний портрет інтер-
нет-користувача» практично не здійснюється 
в іноземній та вітчизняній науковій літературі. 
Проте зустрічаються категорії, що володіють 
певними характеристиками, які лише частково 
розкривають його значення. Тому терміни 
«ідентифікація користувача», «соціально-де-
мографічний портрет користувача» чи «психо-
логічний портрет користувача» не варто вва-
жати синонімічними до соціального портрету 
інтернет-користувача.

Синтез підходів з різних галузей наукового 
знання дозволить отримати цілісну картину 
того, яким чином здійснюється формування 
саме соціального портрету інтернет-корис-
тувача. Водночас це дозволить розмежувати 
підходи до аналізу заданої тематики. Необ-
хідно підкреслити, що в рамках цієї статті не 
здійснюється поглиблений аналіз обраної 
проблеми в певній галузі, а досліджується 
той аспект, який дозволить здійснити комп-
лексний підхід та соціологічну інтерпретацію 
категорії «соціальний портрет інтернет-ко-
ристувача».

Специфіка підходу науковців в сфері 
комп’ютерних наук полягає у розгляді, вивченні 
та створенні технічних засобів, математичних 
моделей задля отримання різного роду інфор-
мації про інтернет-користувача. Цей процес 
позначається терміном «ідентифікація корис-
тувача в мережі інтернет». За допомогою 
такої технології з’являється можливість фор-
мувати портрет користувача, тобто дізнатися 
веб-контент, який створив користувач, його 
персональні дані. Способи використання іден-
тифікації користувачів різноманітні: виявлення 
ботів, шахрайства в інтернеті, розпізнавання 
цілеспрямованих атак, викриття вторгнення 
у конфіденційність користувача, деталізація 
персональних даних для можливості фор-
мування контекстної реклами, таргетингу 
інформації (виокремлення цільової аудиторії, 
концентрування інформації саме на цільовій 

аудиторії, подання контекстозалежної інфор-
мації – за інтересами, за соціально-демогра-
фічними характеристиками, за часом, за пси-
хологічними якостями).

Науковці в галузі комп’ютерної та матема-
тичної лінгвістики Т. Говорущенко, Д. Медза-
тий та В. Семенюк стверджують, що способів 
ідентифікації користувача в інтернеті є безліч, 
причому бувають такі, які просто неможливо 
нейтралізувати, оскільки вони працюють непо-
мітно для користувача [2, c. 79].

Дослідники визначають такі найпопулярніші 
способи ідентифікації користувачів в інтернеті: 
cookies, за допомогою явних ідентифікаторів, 
характеристик комп’ютера (адреса, тип вико-
ристовуваної операційної системи, час, які 
можна отримати з HTTP-заголовків відправле-
них запитів), поведінкового аналізу та звичок 
користувача (рух курсора, улюблені розділи 
та сайти) [2, c. 75].

А. Гомзін та С. Кузнецов, науковці в галузі 
системного програмування, в своїй роботі 
покроково описали специфіку та методи 
побудови соціально-демографічних профілів 
користувачів інтернет. Найпопулярнішим дже-
релом даних для реалізації такої мети дослід-
ники називають різноманітні соціальні мережі, 
зокрема Facebook, Twitter, Youtube. Facebook 
серед них є найбільш інформативним джере-
лом, оскільки в цій найбільш чисельній в світі 
соціальній мережі користувачі часто вносять 
певні атрибути соціально-демографічного 
характеру (стать, вік, освіта, географічні дані, 
сімейний стан, працевлаштування тощо). 
Отримати необхідні дані можливо за допомо-
гою певних математичних моделей та про-
грам, зокрема А. Гомзін та С. Кузнецов зга-
дують про машинне навчання з учителем, що 
може класифікувати користувачів навіть тоді, 
коли в профілі не внесені якісь конкретні атри-
бути, використовуючи обробку інших характе-
ристик: аналіз текстів, смайликів, «хештегів» 
тощо [3, c. 131].

Здобуті за допомогою таких методів атри-
бути користувачів класифікуються та уза-
гальнюються, що дає змогу використовувати 
отримані дані для розробки ефективної тарге-
тованої реклами та collaborative recommender 
system (прогностичних програм), тобто 
є стратегічно важливим елементом економіч-
ної сфери.

З погляду маркетингового підходу корис-
тувачів інтернету інтерпретують як споживачів 
можливостей віртуального середовища.

Для інтернет-маркетингу достатньо важли-
вим є знати онлайн-аудиторію як в генералі-
зуючій величині, так і в конкретних значеннях, 
наприклад, для аналізу аудиторії визначеного 
сайту, аби прослідкувати тенденції спожи-
вання товару чи послуги в певному регіоні. 
Такого роду дослідження важливі задля визна-
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чення та коригування контенту цього сайту для 
ефективного збуту.

Науковець у сфері інтернет-маркетингу 
І. Литовченко, називаючи структуру інтер-
нет-аудиторії рухомою та залежною від різних 
чинників, визначає три рівні коливань ауди-
торії, тобто активності інтернет-користувачів: 
річний, місячний та тижневий [4].

Так, на річному рівні найбільші впливи на 
активність інтернет-аудиторії здійснює соці-
ально-політичний чинник, пов’язаний зі змі-
ною настроїв у суспільстві, викликаними, 
наприклад, черговими виборами.

Місячні коливання аудиторії спричинені 
насамперед економічним чинником. Тобто 
активність інтернет-користувачів залежить від 
наявності в них фінансових ресурсів. Відтак 
на початку місяця, коли відбувається видача 
заробітної плати, кількість користувачів збіль-
шується, а в кінці місяця, коли ресурси вичер-
пуються, активність знижується.

Тижневі зміни аудиторії інтернету зумовлені 
такими чинниками:

– календарний чинник (на час відпусток 
користувацька активність зменшується, 
а у вихідні дні підвищується);

– зміна режиму праці й відпочинку 
(у вихідні дні відбувається зменшення кількості 
користувачів, в будні – збільшення).

Цікавим є й урахування І. Литовченком того, 
що на людей, які не мають досвіду в мережі, 
інтернет може все одно впливати через безпо-
середні зв’язки з регулярними користувачами. 
Такий вимір називається комунікативним ото-
ченням аудиторії інтернету, яке дослідник роз-
глядає на двох рівнях [4]:

1) ближнє оточення (користувачі без дос-
віду взаємодіють не менше, ніж з 3 регуляр-
ними користувачами);

2) далеке оточення (користувачі без досвіду 
взаємодіють принаймні з одним регулярним 
користувачем).

Класифікація аудиторії інтернету залежно 
від коливань у часі відповідно до різних чинни-
ків доцільна під час розробки маркетингової 
діяльності у віртуальному середовищі.

Інтернет-проникнення є ще однією важли-
вою категорією у веб-аналізі. Інтернет-про-
никнення (internet-penetration) – статистичний 
показник аудиторії Інтернету, що визначає, 
який відсоток населення конкретної місцево-
сті користується мережею.

Цей термін входить в категорійний апарат 
інтернет-маркетингу, а також застосовується 
в контексті соціологічного аналізу інтернету. 
Різниця полягає в особливостях застосування 
результатів аналізу інтернет-проникнення.

Варто звернути увагу на те, що в науковій 
літературі під час розгляду якої-небудь про-
блематики, пов’язаної з інтернетом, часто 
вдаються до здійснення соціально-демо-

графічного портрету інтернет-користувача, 
який зводиться до виявлення статево-віко-
вих характеристик інтернет-аудиторії, освіти, 
місця проживання та соціального статусу, 
свого роду кількісних показників. Такі дослі-
дження є корисні і приносять свої результати, 
проте не розкривають всю глибину присутно-
сті людини в інтернеті. Використання термі-
нологічного конструкту «соціальний портрет 
інтернет-користувача» повинен включати 
соціально-демографічні характеристики юзе-
рів, тобто той статус, який у них є в реальному 
житті. Проте портрет користувача має кон-
струюватися також і на аналізі віртуального 
статусу, на тому, як ідентифікує себе особи-
стість в онлайн-середовищі і особливо – як 
поводиться в інтернеті (взаємодія, поведінка).

Такого роду підхід прослідковується в праці 
колективу російських науковців [9] і, що важ-
ливо, з використанням концепту «соціальний 
портрет онлайн-аудиторії». Дослідники інтер-
претують це поняття, як сукупність якостей 
людей у вибірці, їх інтегровані риси, які влас-
тиві всій сукупності. Поведінка інтернет-ко-
ристувачів є вмотивованою, вона часто зале-
жить від навколишньої соціально-економічної 
та політичної ситуації. Окрім цього, важли-
вим є врахування соціально-демографічних 
характеристик користувачів. Підхід, реалізо-
ваний цими науковцями, використовується 
ними у достатньо вузькій сфері: для регулю-
вання та організації діяльності засобів масо-
вої інформації. Зокрема, їх цікавить, як часто 
слід оновлювати інформацію, яким є характер 
переданої інформації, сфери інформаційної 
спрямованості, обсяги та формати матері-
алів, а також мова спілкування з аудиторією 
та умови доступу до її змісту.

Якщо ж розглядати соціологічний дискурс 
в означеній проблематиці, то у численних 
дослідженнях і наукових публікаціях популяр-
ним є розгляд саме соціально-демографічних 
характеристиках інтернет-аудиторії на основі 
проведених опитувань населення. Проте спо-
стерігаються і глибинні дослідження соціаль-
ного портрету інтернет-користувача. До таких 
можна віднести праці української соціологині 
Н. Бойко, яка, використовуючи поняття «соці-
ологічний портрет користувача інтернету», 
активно досліджує цю проблему. До струк-
тури соціологічного портрету інтернет-корис-
тувача Н. Бойко відносить показники інтер-
нет-проникнення, соціально-демографічні 
характеристики та інтернет-поведінку. Відпо-
відно, кожен користувач, здійснюючи певну 
поведінку, має свій вид діяльності, яку різні 
науковці по-своєму класифікують. Н. Бойко ж 
визначає такі сфери активності онлайн: пізна-
вально-професійна, пізнавально-рекреаційна, 
соціально-громадська, розважально-ігрова, 
лінійно-комунікаційна та споживацька актив-
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ність. В рамках досліджень громадянської 
онлайн-поведінки Н. Бойко виділяє дві групи 
користувачів: активісти та нонактивісти. Варто 
зауважити і той факт, що Н. Бойко розглядає 
і впливи онлайн-активності на реальні соціаль-
но-політичні процеси в суспільстві [1, с. 63].

В руслі такого підходу, коли до уваги береться 
критерій ступеня активності користувачів, було 
сформовано і власну типологію, яка здійснена 
на основі проведеного авторського соціологіч-
ного дослідження. Визначено два протилежні 
типи – активні (активна соціально-політична 
інтернет-поведінка, яка впливає і на соціаль-
но-політичні процеси) та пасивні користувачі 
(відсутність соціально-політичної інтернет-по-
ведінки). Але окрім цього, було додано ще про-
міжний між ними вид – слактивізм (поведінка, 
що зосереджена тільки онлайн і не привносить 
ніяких результатів) [6, с. 106–107].

Відповідно до певного виду поведінки 
в інтернеті визначається типаж самого корис-
тувача – віртуальний статус, який може зов-
сім не збігатися з реальним статусом людини. 
Дослідження типів користувачів є не новим 
явищем як у соціології, так і в інших науках. 
Вони розпочалися вже тоді, коли інтернет 
набув поширення в світі. Як і в разі з інтер-
нет-поведінкою, існує величезна кількість кла-
сифікацій користувачів мережі. Але варто, на 
наш погляд, звернути увагу на працю норвезь-
кого дослідника засобів масової комунікації 
П. Брандцега, в якій науковець провів огляд 
усіх відповідних досліджень протягом періоду 
2001–2010. Перегрупувавши типи користу-
вачів, знайдені в попередніх дослідженнях, 
П. Брандцег визначив вісім груп користувачів: 
некористувачі, спорадичні, дебатари, користу-
вачі розваг, соціалізатори, підступники / при-
ховувачі, інструментальні користувачі, досвід-
чені користувачі. Варто підкреслити, що така 
типологія здійснювалась на основі активності 
користувачів та сфери цієї активності [10].

Важливо також зазначити, що формування 
віртуального статусу відбувається в про-
цесі інтернет-соціалізації, результатом якої 
є формування віртуальної ідентичності – інтер-
нет-особистості, яка чітко розуміє свої ролі 
та положення в інтернет-середовищі. В розу-
мінні української дослідниці А. Лучинкіної в про-
цесі інтернет-соціалізації формуються такі 
типи віртуальної ідентичності: просоціальна 
(схвалена суспільством), асоціальна (пору-
шує соціальні норми) та антисоціальна (шко-
дить соціальному устрою). Кожен з цих видів 
об’єднує в собі ряд віртуальних статусів з пев-
ним рівнем включеності онлайн, тобто інтер-
нет-поведінки. Відтак, наприклад, до антисо-
ціальної віртуальної ідентичності з високим 
мережевим включенням, можна віднести 
хакерів [5, с. 227]. Розгляд інтернет-залежно-
стей також входить в рамки цього підходу.

Необхідно в контексті соціологічної інтер-
претації соціального портрету інтернет-ко-
ристувача розглянути практику аналізу пси-
хологічного профілю користувача мережі. 
Присутність людини в інтернеті, її діяльність 
дозволяє здійснювати і психологічну діагнос-
тику особистості та створення її психологічного 
портрету. Різного роду інтернет-технології 
(блоги, сайти, публікації), особливо соціальні 
мережі, є невичерпним джерелом інформації 
про людину, її вподобання, інтереси, симпа-
тії, життєву позицію, характер та активність. 
Зважаючи на погляди української психологині 
О. Скуловатової, формування психологічного 
портрету особистості здійснюється за допо-
могою цілісного аналізу інформації в інтернеті 
з таких джерел [7, с. 108–110]:

1. Особиста інформація, яку вказують 
в спеціальних розділах профілів соціаль-
них мереж. Тут психологи можуть визначити 
акцентуації характеру, чи бажає людина само-
ствердження тощо;

2. Адреса електронної пошти, назва якої 
може містити інформацію про людину. Мета-
форично – це її офіційне представлення;

3. Нікнейм із психологічного погляду 
є специфічним вираженням архетипового змі-
сту свідомості людини. Вибір ніку відбиває 
несвідомі тенденції та уподобання. Свого роду 
самоідентифікація.

4. Аватар є візуалізацією образу власного Я, 
це образ людини, який вона хоче представити 
оточуючим. Отримати інформацію психологіч-
ного характеру можна як із справжнього ава-
тару, так і з несправжнього або символічного;

5. Статус дає інформацію про поточний 
психологічний стан особистості;

6. Розміщені фото та відео-матеріали на 
специфічних ресурсах при глибокому кон-
тент-аналізі можуть представити велику кіль-
кість особистої інформації: звички, цінності, 
вподобання, інтереси, соціальні зв’язки тощо.

7. Участь в обговореннях та тематичних 
форумах можливо аналізувати за кількісними 
та якісними показниками. Кількісно можливо 
підрахувати ступінь активності людини про-
тягом певного періоду, що може позначати її 
життєву позицію. Якісний аналіз – аналіз змі-
сту усіх повідомлень.

Доречно також зазначити, що О. Скуло-
ватова піднімає етично-правове питання цієї 
теми. Проблему неправомірності використання 
особистої інформації задля створення портрету 
особистості можна нівелювати такою тезою: 
людина самостійно розповсюджує інформацію 
про себе в публічному віртуальному просторі, 
тому автоматично погодилась на аналіз таких 
даних. Проте не усю інформацію дозволено 
аналізувати, оскільки, за словами дослідниці, 
інформація в інтернеті ділиться на два типи: 
відкриту та приховану. Відкрита інформація 
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вважається публічною, коли до неї має доступ 
будь-який користувач. Прихована ж інформація 
характеризується відсутністю до неї доступу 
або є напівзакритою, тобто доступною певному 
колу користувачів. На думку О. Скуловатової, 
для глибинного психологічного аналізу достат-
ньо і відкритих даних [7, c. 107].

Якщо згрупувати названі вченою пункти, 
то помітно, що деякі характеристики зосе-
реджені на дослідженні соціально-демогра-
фічних характеристик, інші на ідентифікації 
особистості та її поведінкових проявів у вірту-
альному середовищі.

Зважаючи на характеристики психологіч-
ного підходу, з соціологічної точки зору варто 
зосередити увагу ще на ідентифікації осо-
бистості в інтернеті з допомогою візуальних 
образів, насамперед за допомогою аватару. 
Звичайно, аватар виконує функцію візуаль-
ного представлення користувача віртуальній 
спільноті, відображаючи певним чином його 
зовнішність та риси і спрощуючи процедуру 
розпізнання тої чи іншої людини в опосеред-
кованому віртуальному середовищі. Проте 
часто буває, що аватар продемонстрований 
нереальним зображенням особистості. Серед 
таких найпоширенішими формами візуальної 
ідентифікації у соціальних мережах є: тваринні, 
мультиплікаційні, зіркові, потойбічні, унікальні, 
силові, спокусливі. Використання цих візуаль-
них форм користувачами пояснюється рядом 
причин соціально-психологічного характеру. 
Часто вони слугують символічним втілен-
ням характеристик користувача (як реаль-
них, так і бажаних), крім цього, допомагають 
привернути увагу віртуальної спільноти або 
навпаки, відсіяти тих людей, чиє світосприй-
няття чи позиція кардинально відрізняється 
(наприклад, візуальні форми зірок нерідко 
викликають негативне ставлення інших корис-
тувачів через різницю смаків і вподобань). 
Використання реальних фото користувачами 
зазвичай спричинено бажанням завоювати 
довіру або демонстрацією дружнього став-
лення до учасників віртуального середовища 
[8, c. 51]. Надзвичайною популярністю у соці-
альних мережах зараз користуються так звані 
«маски» – інструменти для покращення реаль-
ного фото. Проте цікавими з соціологічної 
точки зору є маски, які чітко транслюють соці-
альну позицію людини щодо певних соціаль-
них питань. Наприклад, у соціальній мережі 
Facebook якийсь час достатньо активно укра-
їнські користувачі застосовували маску «Один 
з 25%», що демонструвала політичну пози-
цію – підтримку на виборах президента кан-
дидата П. Порошенка. Такі маски говорять не 
лише про наявність певних характеристик осо-
бистості, але й про її групову ідентифікацію.

Розглянуті міжгалузеві підходи дозволили 
реалізувати комплексний підхід до аналізу 

соціального портрету інтернет-користувача. 
Першою ланкою для конструювання соціаль-
ного портрету користувача, очевидно, буде 
збір наявної інформації. Відповідно, ця про-
цедура може бути здійснена в двох варіан-
тах: по-перше, слідуючи принципам О. Ску-
ловатової, отримання інформації з відкритих 
джерел, що, з одного боку, дозволяє оминути 
певні проблеми з етичністю дослідження, 
але, з іншого боку, існує ризик отримати 
таким чином поверхневі дані. Інший варіант 
збору інформації – застосування сучасного 
програмного забезпечення, що також має 
свої переваги та виклики. По-перше, одразу 
виникають проблеми етико-правового харак-
теру, оскільки отримувати непублічні дані без 
дозволу користувачів заборонено. Розв’язу-
вати таку проблему можна шляхом отримання 
згоди користувачів, хоча й тут не все буває 
просто. Не завжди отримати таку згоду можна 
швидко та легко, а коли йдеться про дослі-
дження з великою вибіркою, тоді цей процес 
надзвичайно сповільнить хід дослідження. 
Коли працювати над даними без дозволів рес-
пондентів, то результати аналізу викликають 
одразу шквал обурення з боку суспільства 
та несуть за собою правові наслідки. Яскраві 
приклади цьому є дослідження портретів 
інтернет-користувача в першій передвиборчій 
гонці Д. Трампа та в процесі брекзіту у Вели-
кій Британії. Попри розголос неправомірності 
таких досліджень та санкціонування організа-
торів, вплив їхніх результатів скасувати вже 
неможливо.

Наступним кроком для з’ясування соціаль-
ного портрету інтернет-користувача є обробка 
отриманих даних. Відповідно, така обробка, 
залежно від методології дослідження, може 
мати кількісний і/або якісний характер. До 
кількісних показників можна віднести соціаль-
но-демографічні характеристики користувачів 
(які можна отримати методом опитування чи 
за допомогою програмного забезпечення), 
а також такі віртуальні особливості, як інтер-
нет-проникнення, кількість годин перебування 
в інтернеті, кількість лайків, репостів, перегля-
дів тощо. Якісний аналіз полягає в глибин-
ній обробці інформації: контент-аналіз, дис-
курс-аналіз, візуальний аналіз, мережевий 
аналіз сторінки, групи, каналу тощо, а також 
аналіз інформації, пов’язаної з впливом інтер-
нет-поведінки на реальну діяльність, щодо 
мотивації для інтернет-присутності (в цьому 
разі можна використати соціологічний метод 
глибинного інтерв’ю). Важливо не забувати 
і про дослідження впливів часових особливос-
тей інтернет-включення аудиторії, соціаль-
но-політичної ситуації, які можуть бути причи-
ною тієї чи іншої форми онлайн-поведінки.

Відповідно, отримані висновки повинні 
описувати важливі компоненти соціального 
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портрету інтернет-користувача, тобто з’ясу-
вати соціально-демографічні характеристики 
користувачів, проаналізувати віртуальну іден-
тифікацію особистості та виявити особливості 
її інтернет-поведінки.

Останнім щаблем у дослідженні соціаль-
ного портрету інтернет-користувача є викори-
стання отриманих результатів аналізу. В про-
цесі опрацювання міждисциплінарних підходів 
виявлялися і специфічні причини проведення 
таких досліджень, які більшою мірою пов’язані 
з отриманням економічної вигоди. Якщо роз-
глядати в соціологічному плані, то дослідження 
соціального портрету інтернет-користувача на 
макрорівні, коли йдеться про здійснення ана-
лізу якостей вибірки людей, інтегрування рис 
особистості та екстраполяції на генеральну 
сукупність, то такі результати можуть знадоби-
тися в процесі регулювання політики держави 
щодо застосування інформаційно-комуніка-
тивних технологій у державотворчих процесах, 
задля ефективного функціонування інституцій, 
які впливатимуть і на розвиток громадянського 
суспільства, розроблення стратегії інформа-
ційної безпеки та й узагалі для підтримання 
стабільності в суспільстві. Щодо мікрорівня, 
то знання про компоненти портрету інтер-
нет-користувача, вміння аналізувати відкриту 
інформацію інших юзерів є необхідною компе-
тентністю окремої людини, оскільки вона сто-
сується безпечної присутності у віртуальному 
середовищі: як не натрапити на ботів, фейкові 
акаунти чи шахраїв, як не піддаватися різним 
маніпулятивним технологіям, що сприятиме 
підвищенню медіаграмотності, кращого розу-
міння поширення інформації в інтернеті і вза-
галі дозволить зрозуміти специфіку віртуаль-
ного середовища та свого місця у ньому.

Висновки з проведеного дослідження. 
Зважаючи на зростаючі тенденції викори-
стання інтернету в усіх сферах, дослідження 
соціального портрету інтернет-користувача 
потребують постійного моніторингу. Крім 
цього, для більш детального соціологічного 
розкриття окресленої теми потрібно розгля-
нути її з погляду емпіричної соціології, що 
і буде основною метою наших подальших 
досліджень.
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У статті розглянуто теоретичні основи 
вивчення ризику як одного з визначальних 
детермінант споживчої поведінки індиві-
дів таких дослідників, як У. Бек, Р.А. Бауер, 
В.В. Мітчел, Л. Гарбарський, Л. Рудниць-
кий, А. Джонес, Д. Літлер, Г. Мацієвський, 
М. Ліповський, Т. Кушваха, Х. Хохлі, М.Д. Кле-
мес, М.В. Непомуцено, А. Пармент, Н. Луман, 
Е. Лібанова, Д. Статт, А. Джупта та ін. 
Показано, що рішення споживачів про купівлю 
завжди пов’язані з ризиком. Ризик впливає 
на зміни в споживчих рішеннях, відкладаючи 
їх або просто відміняючи, але лише тоді, 
коли його усвідомлює споживач. Розглянуто 
ризики, пов’язані з придбанням товару спожи-
вачами, та ризики, пов’язані з місцем/спосо-
бом придбання товару. Зазначено, що ризик 
при придбанні послуг, як правило, вищий, ніж 
у разі купівлі матеріальних товарів. Проана-
лізовано сім категорій усвідомленого ризику 
(функціональний, фізичний, фінансовий, 
матеріальний, соціальний, психологічний і 
ризик часу). Виокремлено основні фактори, з 
якими пов’язана величина ризику: 1) кількість 
можливих альтернатив для задоволення 
певної потреби, 2) усвідомлена взаємоза-
мінність цих альтернатив, 3) їх значимість 
і 4) взаємна схожість альтернатив. Описано 
такі два типи ризику, як «завжди існуючий» 
ризик і «ризик рішення». Зроблено висновок, 
що усвідомлений ризик зумовлений не тільки 
суб’єктивним сприйманням споживача, а й 
відносною новизною каналу збуту. Указані 
заходи щодо зменшення ризику при купівлі 
продукції, а також ризику, пов’язаного з міс-
цем/способом придбання товару. Зазначено, 
що дуже важливим способом зменшення усві-
домленого ризику є підвищення знань спожи-
вача про товар, що купується.
Ключові слова: ризик, усвідомлений ризик, 
величина ризику, «завжди існуючий» ризик, 
«ризик рішення», поведінка споживача.

The theoretical bases of studying of risk as 
one of defining determinants of consumer 
behavior of individuals of such researchers as 
U. Beck, R. A. Bauer, V. W. Mitchell, L. Garbar-
ski, L. Rudnicki, A. Jonas, D. Littler, G. Macie-
jewski, M. Lipowski, T. Kushwaha, H. Hoehle, 
M.D. Clemes, M.V. Nepomuceno, A. Parment, 
N. Luman, E. Libanova, D. Statt, A. Gupta and 
others are considered in the article. It is shown 
that consumer’s decisions to buy are always 
associated with risk. Risk affects changes 
in consumer decisions, postponing them or 
simply canceling them, but only when the 
consumer recognizes it. The risks associated 
with the purchase of goods by consumers and 
the risks associated with the place/method of 
purchase of goods are considered. It is noted 
that the risk when purchasing services is usu-
ally higher than in the case of purchasing tan-
gible goods. Seven categories of perceived 
risk (functional, physical, financial, material, 
social, psychological and time risk) were ana-
lyzed. The main factors associated with the 
magnitude of risk are identified: 1) the num-
ber of possible alternatives to meet a partic-
ular need, 2) the perceived interchangeability 
of these alternatives, 3) their importance and 
4) the mutual similarity of alternatives. Two 
types of risk are described, such as “intrinsic” 
risk and “decision risk”. It is concluded that the 
perceived risk is due not only to the subjective 
perception of the consumer, but also the rel-
ative novelty of the sales channel. Discussed 
measures to reduce the risk when buying prod-
ucts and the risk associated with the place / 
method of purchase of goods. It is noted that 
a very important way to reduce perceived risk 
is to increase consumer knowledge about the 
product being purchased.
Key words: risk, perceived risk, the magnitude 
of the risk, “intrinsic” risk, “decision risk”, con-
sumer behavior.

РОЛЬ РИЗИКУ В ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

THE ROLE OF RISK IN DETERMINING CONSUMER BEHAVIOR

Постановка проблеми. За сучасних умов 
питання споживчої поведінки індивідів і її 
детермінанти стає однією з найцікавіших тео-
ретичних і водночас найважливіших практич-
них проблем сучасної соціології. Важливість 
цього питання зумовлена тим, що зі зростан-
ням рівня життя, розвитком виробництва, поя-
вою нових товарів і послуг, які відповідають 
потребам споживачів (як і давно існуючим, 
так і новоствореним), а також цивілізаційним 
і культурним змінам, швидкими темпами змі-
нюються також і преференції споживачів і спо-
соби здійснення ними покупок.

Споживча поведінка індивідів охоплює 
послідовний набір реакцій, пов’язаних зі здійс-
ненням вибору, спрямованих на задоволення 
індивідуальних потреб шляхом придбання кон-
кретних матеріальних товарів і послуг. Отже, 
це процес, що включає діяльність, пов’язану 
з прийняттям рішень, починаючи від усвідом-

лення потреби й закінчуючи оцінкою спожива-
чем правильності прийнятого рішення. Купі-
вельна поведінка споживачів є результатом 
взаємодії багатьох детермінант, що діють із 
різною силою й у різних напрямах. Однією 
з таких детермінант саме і є ризик, який 
є об’єктом дослідження статті. Усе це пояснює 
актуальність обраної для дослідження теми.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням ризику як одного з визна-
чальних детермінант споживчої поведінки 
індивідів займалися такі дослідники, як У. Бек, 
Р.А. Бауер, В.В. Мітчел, Л. Гарбарський, Л. Руд-
ницький, А. Джонес, Д. Літлер, Г. Мацієвський, 
М. Ліповський, Т. Кушваха, Х. Хохлі, М.Д. Кле-
мес, М.В. Непомуцено, А. Пармент, Н. Луман, 
Е. Лібанова, Д. Статт, А. Джупта та ін.

Постановка завдання. Метою статті 
є представлення ризику як одного з визначаль-
них факторів споживчої поведінки індивідів.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні ризик – це сфера дослі-
джень представників багатьох наукових дис-
циплін – соціологів, психологів, економістів, 
юристів, осіб, пов’язаних з управлінням, меди-
циною та технологіями. Завдяки дедалі глиб-
шим взаємозв’язкам різних сфер суспільного 
й економічного життя, з’явилася нова галузь 
знань, яка ставить ризик у центр своїх інтере-
сів, відома як «управління ризиками» – інтегро-
ване управління диверсифікованим ризиком. 
Міждисциплінарний характер ризику створює 
багато проблем для дослідників з погляду 
основних понять, визначень і використовува-
ної термінології. Створенню єдиного універ-
сального визначення ризику також не сприяє 
етимологія самого слова «ризик», яка досі 
чітко не пояснена.

Розглянемо, як це поняття пояснюється із 
соціологічного погляду.

1. Поняття ризику в соціології.
У соціології ризик розглядають із різних тео-

ретичних точок зору. Загалом можна виокре-
мити три різні підходи до трактування ризику:

– концепція керованості (М. Фуко), яка 
визначає ризик як інституційно конструйовану 
категорію, що дає змогу здійснювати моні-
торинг і спрямовувати суспільну діяльність, 
спрямовану на зменшення невизначеності;

– концепція суспільства ризику (У. Бек [5], 
Е. Гідденс), у якій можна виокремити два під-
ходи: (1) ризик як небажаний ефект розвитку 
знань і технологій, що не підлягає контролю 
традиційних соціальних інститутів, і (2) ризик 
як невизначеність, що характеризує існування 
особи без підтримки традиційних соціальних 
інститутів;

− соціокультурна концепція (М. Дуглас, 
А. Вільдавський), що розглядає ризик як 
категорію, сформульовану на основі загаль-
новизнаних у культурі припущень, очікувань 
і наслідків, що дає змогу ідентифікувати ті 
групи та установи, об’єкти та події, які станов-
лять потенційну загрозу.

Українська дослідниця Е. Лібанова, визна-
чає ризик як кількісну міру небезпеки, тобто 
ймовірність настання небажаної події, і як мак-
симальний збиток, котрий супроводжується 
цією подією. Крім того, ризик визначається як 
можливе мірило виникнення техногенних і при-
родних явищ, що супроводжуються форму-
ванням і впливом шкідливих факторів, а також 
завданим при цьому соціальним, екологічним, 
економічним чи іншим збитком [2, с. 103].

Дослідник Н. Луман трактує ризик як один 
із показників невизначеності: «Ризик – це пев-
ною мірою все, що може погано закінчитися. 
«Безпеку» ми визначаємо як протилежне йому 
поняття, однак відразу ж додаємо, що без-
пека в суворому, вільному від ризику сенсі 
взагалі не існує. Це означає, що й поняття 

ризику в подібному розумінні є універсаль-
ним поняттям, яке не виключає нічого, а лише 
маркує само себе в контексті власної форми» 
[1, с. 242–243].

Ризик виникає при прийнятті рішень щодо 
майбутнього. Фізична особа (наприклад, 
споживач) або юридична особа (наприклад, 
підприємство), яка здійснює більш-менш 
диверсифіковану діяльність, не впевнена 
в майбутніх результатах. Працювати за умов 
ризику через невідоме майбутнє означає при-
ймати рішення за відсутності повної інформа-
ції. Досягти поставленої мети можливо, але 
не надійно. Зміни, що надходять із довкілля, 
впливають на учасників ринку, створюючи 
стан невизначеності.

Отже, через недостатню чіткість у катего-
ріях ризику визначення цього поняття вимагає 
багатьох компромісів. Найчастіше те, що вва-
жається небезпекою чи шкодою, залежить від 
культурних умов, які з часом змінюються. Тому 
не існує постійної точки відліку для формулю-
вання єдиного, об’єктивного та універсального 
визначення ризику, яке відповідало б очікуван-
ням представників багатьох різних наукових 
дисциплін, що займаються цією проблемою. 
Визначення ризику, сформульовані на основі 
різних дисциплін, не тільки суттєво відрізня-
ються одне від одного, а й у них викристалі-
зувалися певні напрями. Вони мають на меті 
визначити поняття невизначеності й ризику 
для власного внутрішньодисциплінарного 
використання.

У поведінці споживачів прийняття рішення 
про придбання товару пов’язано з багатьма 
невідомими. Результат вибору часто нена-
дійний. Навіть невибрані альтернативи мають 
привабливі риси, важко уникнути когнітив-
ного дисонансу. Ці сумніви, що супроводжу-
ють процес прийняття рішення про покупку, 
пов’язані з усвідомленням конкретних ризиків. 
Розглянемо тепер це поняття саме в площині 
поведінки споживача.

2. Ризик, пов’язаний із придбанням 
товару.

Рішення споживачів про купівлю завжди 
пов’язані з ризиком [8, с. 348]. Він впливає на 
зміни в цих рішеннях, відкладаючи їх або про-
сто уникаючи, але лише тоді, коли його помі-
чає покупець. Його усвідомлення, незалежно 
від того існує він чи ні, є необхідною умовою 
для детермінування поведінки споживача 
[14, с. 49]. Отже, усвідомлення ризику при-
зводить до модифікації прийнятих рішень про 
купівлю, оскільки купівельна поведінка може 
мати негативні наслідки.

Ризик, який усвідомлюється спожива-
чем, – це вид невизначеності, з яким він сти-
кається, коли неможливо передбачити важ-
ливі наслідки прийнятих рішень [7, с. 49]. Тому 
ризик виникає тоді, коли споживачі усвідом-
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люють небезпеку прийняття неправильного 
рішення й бояться, що його наслідки будуть 
для них значними. На основі моделі, розро-
бленої Пітером і Райаном [15, с. 163–187], 
величина ризику, що усвідомлюється спожи-
вачами, є добутком двох складників: імовірно-
сті появи негативних наслідків цього рішення 
та значення (важливості) негативних наслідків.

Величина ризику при купівлі, який несуть 
споживачі, дуже різниться. Він багато в чому 
залежить від типу придбаного товару (наба-
гато більший ризик зазвичай супроводжує при-
дбання дорогих парфумів чи крему, ніж дезодо-
ранту), знань про товар, відносної фінансової 
вартості покупки, способу придбання, очіку-
вань від товару чи особистості споживача.

Загалом фактори, з якими пов’язана вели-
чина ризику, ми можемо звести до основних 
чотирьох: 1) кількістю можливих альтернатив 
для задоволення цієї потреби, 2) усвідомле-
ною взаємозамінністю цих альтернатив, 3) їх 
значимістю; 4) взаємною схожістю альтерна-
тив. Чим важливішим є вибір (наприклад, коли 
товар дорогий), тим більше між собою є схо-
жими альтернативи, а чим складніше порівняти 
альтернативи, тим складніше зробити вибір.

Дослідник Р.А. Бауер виокремив сім катего-
рій усвідомленого ризику споживачами [4]:

1. Функціональний ризик – пов’язаний 
із занепокоєнням споживача щодо здатно-
сті товару виконувати певні функції, заради 
яких товар купується, не працюватиме так, як 
передбачено, або буде незручним у корис-
туванні. Тому виробники не вводять у товари 
нові функціональні властивості, якщо власти-
вості ці недостатньо перевірені, якщо вони 
збільшують ціну на товар більшою мірою, ніж 
готові платити споживачі.

2. Фізичний ризик – зумовлений голов-
ним чином прийняттям рішення, пов’язаного 
з т. зв. фізичним самопочуттям (безпека вжи-
вання ліків, споживання алкоголю або тютюну, 
використання неалергенної косметики тощо). 
Для деяких клієнтів головний фактор будь-якої 
покупки – безпека. Виробники «шкідливих», 
на думку суспільства, товарів часто пишуть на 
упаковках, що цей продукт не містить консер-
вантів та інших шкідливих речовин, тим самим 
знижуючи фізичний усвідомлений ризик.

3. Фінансовий (економічний) ризик – пов’я-
заний із сумнівами споживачів щодо ціни на 
продукцію або з майбутніми витратами, пов’я-
заними з використанням продукції. Споживача 
хвилює те, чи може він дозволити собі покупку 
без шкоди для сімейного або особистого 
бюджету. Цей ризик найвищий для дорогих 
товарів, а для дешевих він мінімальний.

4. Матеріальний ризик – полягає в загрозі, 
що якість товару не буде відповідати його ціні. 
Споживач знає, що є ймовірність наштовхну-
тися на неякісний товар, тому, щоб мінімізу-

вати свої ризики, він готовий заплатити меншу 
суму, ніж якби на ринку були тільки якісні 
товари. У результаті в найневигіднішій ситуації 
опиняються продавці якісних товарів, які зму-
шені знижувати ціну.

5. Соціальний ризик – пов’язаний із вибо-
ром, який торкається соціальних відносин 
і престижу споживача (торгівельні марки з кон-
кретними атрибутами соціального прийняття). 
Цей ризик набуває все більшої значущості 
у зв’язку з гіперінноваційністю виробництва 
й постійною необхідністю адаптуватися до 
нових товарів. Споживач, для якого харак-
терний цей вид усвідомленого ризику, питає 
себе: «Що подумає про мене моє оточення?»

6. Психологічний ризик – виникає, коли 
придбання або використання товару впливає 
на сприймання власного іміджу або почуття 
власної гідності. Психологи відзначають, що 
в момент перед покупкою люди зазвичай від-
чувають сильні позитивні емоції (бажання 
володіти річчю, передчуття задоволення 
і нових можливостей). Після покупки, навпаки, 
вони стають дуже вразливими й часто жаліють 
про здійснену покупку. Чим більше сил, часу 
і грошей людина витратила на покупку, тим 
сильніше її почуття спустошення.

7. Ризик часу – з’являється тоді, коли вини-
кає необхідність витратити значну кількість 
часу в процесі придбання або використання 
товару. В умовах сучасного життя, особливо 
у великих містах, цей вид усвідомленого 
ризику стає одним із найважливіших. Спо-
живач не завжди готовий витрачати час на 
покупку товару. Наприклад, під’їжджаючи до 
магазину, він може відмовитися зайти в нього, 
тому що немає місця для паркування.

Згідно з іншою класифікацією, розрізняють 
такі типи ризику [3]:

1. «Завжди існуючий» ризик – це латент-
ний ризик, властивий певному класу товарів 
з погляду покупця, внутрішньо притаманна 
певному товарному класу здатність викли-
кати конфлікт. Необхідність вибирати з безлічі 
однотипних товарів призводить до купівель-
ного паралічу, при якому більшість спожива-
чів вирішують зовсім відмовитися від покупки. 
Відомим є експеримент, коли в супермаркеті 
було встановлено два прилавки з пробниками 
джему: на одному було представлено 24 варі-
анти, на другому – 6. При цьому набагато 
більше людей зупинялися спробувати джем 
там, де було більше варіантів, але тільки 3% 
з них у результаті купили собі джем. До стійки 
з шістьма видами джему підійшло менше 
людей, зате 30% із них вирішили його купити. 
Отже, споживачі не можуть вибрати з безлічі 
варіантів, тому що не розуміють, чим один 
товар відрізняється від іншого.

2. «Ризик рішення» – величина конфлікту, 
який може бути викликаний цим товаром, коли 
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покупець вибирає марку у звичній для нього 
ситуації здійснення покупки. Люди, що пере-
бувають у стані легкого збудження, розгнівані 
або голодні, приймають рішення швидше, ніж 
спокійні. Щасливі люди не приймають ризи-
кованих рішень. Перелякані й засмучені люди 
відмовляються від прийняття рішення зов-
сім. Тому, наприклад, продавець не продасть 
машину, якщо буде багато говорити про її без-
пеку, тому що змусить покупця подумки пере-
жити аварію.

Природним наслідком напруженості, пов’я-
заної з ризиком, який усвідомлює споживач, 
є бажання його зменшити або усунути. Серед 
заходів щодо зменшення ризику придбання 
продукції варто зазначити такі: пошук додат-
кової інформації та консультацій, особливо 
серед фахівців (продавці, консультанти, екс-
перти), лояльність до торгівельної марки, 
вибір відомої марки, здійснення покупки після 
порівняння декількох/десятка марок, при-
дбання невеликої кількості товару або викори-
стання різних видів захисту (пробна покупка, 
гарантія, безкоштовне тестування зразків 
тощо) [18, с. 108].

Вибір конкретного товару в умовах ринкової 
конкуренції містить ризик прийняття непра-
вильного рішення про купівлю, а рівень усві-
домленого ризику може відрізнятися залежно 
від виду товару. Ризик найчастіше пов’язують 
із купованим товаром, але часто поширюють 
і на місце/спосіб придбання. Розглянемо цей 
аспект детальніше.

3. Ризик, пов’язаний із місцем/спосо-
бом придбання товару.

Усвідомлений ризик покупки в різних кана-
лах збуту може змінюватися і спричинятися 
абсолютно різними факторами. Через їх при-
роду ризик при придбанні послуг, як правило, 
вищий, ніж у разі купівлі матеріальних товарів 
[10, с. 241]. Самі матеріальні товари відріз-
няються усвідомленим ризиком їх придбання 
в багатоканальному середовищі. Більшим 
є ризик, пов’язаний із придбанням електро-
ніки та ювелірних виробів, менший – із купів-
лею товарів для дому та саду чи товарів для 
домашніх тварин [11, с. 76]. Усвідомлений 
ризик покупок щодо категорії товару впли-
ває на преференції у виборі каналу та вар-
тість покупок, здійснених у ньому. При виборі 
місця купівлі різною може бути схильність до 
здійснення покупок конкретним способом, 
наприклад, у фізичних магазинах чи в режимі 
онлайн, залежно від усвідомленого (вищого 
чи нижчого) ризику придбання там. Найчас-
тіше при виборі каналів розподілу ця кате-
горія аналізується з погляду використання 
користувачами електронних каналів доступу 
до фінансових послуг, що обмежує адапта-
цію інтернет-каналів у банківській діяльності 
[9, с. 322].

У дослідженнях споживачів щодо викори-
стання Інтернет-банкінгу визначено такі види 
ризиків: фінансовий, функціональний, часо-
вий, соціальний, психологічний і безпековий 
[13, с. 438]. У цьому випадку додаткова кате-
горія безпеки означає загальне уявлення про 
безпеку/занепокоєння у використанні Інтер-
нету для банківських операцій або ведення 
рахунків. На основі якісних досліджень ризику 
безпеки, часу фінансовий і функціональний 
ризики визначені як значимі для використання 
цього каналу збуту. Усвідомлення безпеки 
використання певної технології може різни-
тися залежно від способу її використання. 
Дослідження підтверджують, що загальний 
усвідомлений клієнтами рівень безпеки обслу-
говування рахунків через веб-сайти є вищий, 
ніж при використанні мобільних технологій 
[12, с. 175]. Із вищезазначеного спостере-
ження можна зробити висновок, що усвідом-
лений ризик зумовлений не тільки суб’єктив-
ним сприйманням споживача, а й відносною 
новизною каналу збуту.

Під час досліджень щодо купівлі товарів 
через Інтернет споживачі вказують, що най-
більший вплив на прийняття рішення про таку 
трансакцію має усвідомлений ризик при-
дбання, яке найбільшою мірою пов’язане із 
захистом конфіденційності й безпекою персо-
нальних даних, безпекою онлайн-транзакцій 
і ризиком самого товару [6, с. 371]. Сам ризик, 
пов’язаний із товаром, виявляється особливо 
високим при продажах поза магазинами, коли 
товари певним чином утрачають свої характе-
ристики: до них не можна доторкнутися, примі-
ряти чи випробувати. Тоді особливу роль віді-
грають функціональний, фінансовий ризики 
та ризик часу [16, с. 620]. Дослідження показу-
ють, що дуже важливим способом зменшення 
усвідомленого ризику є підвищення знань спо-
живача про товар, що купується. Тоді відчуття 
безпеки має більший вплив на зменшення 
усвідомленого ризику, ніж забезпечення від-
чуття приватності споживача. Особливо важ-
ливим для акцептації онлайн покупок є також 
короткий термін доставки, особливо стосовно 
товарів, що вимагають тривалого терміну 
доставки, наприклад, нестандартні або рід-
кісні товари [8, с. 358].

Значення окремих категорій ризику в купі-
вельній поведінці може бути різним залежно 
від покоління, тобто детермінуватися віком 
споживача. Дослідження над преференціями 
споживачів при здійсненні покупок показує, 
що покоління Y усвідомлює як особливо важ-
ливий соціальний ризик, а Бейбі-Бумерс – 
фінансовий і фізичний [17, с. 192]. Як наслі-
док, старше покоління починає процес купівлі 
в надійного продавця, щоб отримати пораду, 
а молоді споживачі відразу переходять до 
вибору товару, найчастіше фірмового.
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У результаті аналізу джерел усвідомле-
ного ризику, що виникає в результаті багато-
канального розподілу продукції, можна зро-
бити висновок, що в загальному усвідомленні 
ризику покупок особливо вагоме значення 
мають функціональний ризик, ризик часу (у 
якому ключове значення може мати час очіку-
вання на доставку товару), безпеки (щодо без-
пеки транзакцій, платежів, даних) і фінансо-
вий. У результаті, однак, варто зазначити, що 
кожен із каналів збуту пов’язаний із певними 
ризиками. У стаціонарному магазині товар 
може виявитися недоступним або закінчи-
тися термін придатності, а сам магазин може 
бути далеко від місця проживання споживача, 
що передбачає ризик непридбання товару, 
незважаючи на те що витрачаються час і кошти 
на доїзд. Інтернет-магазин може пропону-
вати товари, які будуть імпортовані лише для 
виконання замовлення. Каталог може міс-
тити товари, які на відретушованій фотографії 
виглядають зовсім інакше, ніж насправді.

Оскільки ризик впливає на одержувача 
тоді, коли він ним усвідомлюється, то, керу-
ючи багатоканальною системою розподілу, 
варто впливати на ризики, усвідомлені спожи-
вачем. Таким, безперечно, є функціональний 
ризик. Імовірність його настання можна змен-
шити такими рішеннями: можливість повер-
нення товару протягом тривалого періоду без 
зазначення причини, обмін на інший товар, 
детальний опис, велика кількість фотогра-
фій, поклики на веб-сайт виробника, полег-
шення в пристосуванні до потреб споживача 
(наприклад, можливість додавання фотогра-
фій споживача, на які буде накладений товар), 
система рекомендацій інших покупців.

Ризик часу пов’язаний із невдалою 
покупкою, а також із відкладанням викори-
стання товару. Ризик часу стосується, зокрема, 
гарантії фізичної доступності товару, терміну 
та дати доставки, повідомлення про стадію 
процесу доставки. У сприйманні сучасного 
споживача час є найунікальнішим ресурсом: 
раз витрачений, він не може бути відновлений. 
Отже, ризик часу стосується також подовже-
ного процесу обслуговування/самообслугову-
вання, потреби навчання обслуговуючого пер-
соналу каналу збуту та часу, витраченого на 
повернення товару. Отже, обмеження цього 
ризику пов’язане з упевненістю/можливістю 
перевірки фізичної доступності товару, який 
покупець хоче придбати, скороченням або 
гарантуванням терміну доставки, спрощен-
ням/скороченням часу обслуговування.

Зниження ризику безпеки полягає в упев-
неності виконання правильної транзакції, різ-
номанітності платіжних системи, належного 
зберігання даних і можливості здійснення 
транзакцій при збереженні анонімності спожи-
вача. Можна зробити так, щоб оплата товару 

в електронних системах уможливлювала 
повну анонімність покупця, як це існує в біль-
шості традиційних магазинів. Квитанція, спла-
чена під час отримання з шафки з посилками 
(на яку замовлено товар), могла б це повністю 
забезпечити.

Фінансовий ризик, а саме втрата всіх коштів, 
призначених на покупку, в основному вини-
кає внаслідок можливості обману споживача 
або здійснення незворотної покупки товару, 
який не відповідає очікуванням. Однак фінан-
совий ризик також включає можливі витрати 
на доставку, повернення та ремонт, здійснені 
покупцем. Обмеження усвідомленого фінансо-
вого ризику пов’язане з рекомендацією інших 
каналів у цьому каналі збуту, взаємним систем-
ним пов’язуванням різних каналів, що збільшує 
довіру, завдяки здійсненню покупок в одного 
й того ж постачальника. Інтернет, де споживачі 
найчастіше шукають інформацію про товари, 
можна використовувати як канал збуту, може 
спрямовувати їх у найближчу торгівельну 
точку, де вони можуть переглянути товар, 
або уможливити контакт із працівником через 
месенджер. Обмеження фінансового ризику 
також передбачає, що продавець оплачує за 
доставку, повернення та несе інші витрати, 
включаючи ремонт, не обтяжуючи ними спожи-
вача. Фінансовий ризик можна також знизити, 
використовуючи маркетингові комунікації для 
збільшення довіри до каналу збуту.

Висновки з проведеного дослідження. 
Узагальнюючи міркування щодо ризику як 
детермінанти споживчої купівельної пове-
дінки, представлені в статті, варто погодитися 
з тезою, що ставить ризик невдалої покупки 
серед найважливіших детермінант, які впли-
вають на поведінку споживачів. Тим не менше 
варто мати на увазі припущення, що спожи-
вчий ризик доцільно розглядати як важливий 
чинник поведінки споживачів на ринку лише 
тоді, коли він є споживачем усвідомлений. 
І навпаки, той факт, що існує навіть об’єктивно 
існуючий ризик невдалої покупки, не впливає 
жодним чином на купівельну поведінку спожи-
вача, якщо він індивідом не усвідомлюється.
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У статті розглядаються закономірності 
створення візуальних медіафреймів на при-
кладі військового конфлікту на Сході України. 
Вторинний аналіз робіт, що містять якісні 
та кількісні оцінки публікацій у період актив-
них бойових дій, дозволив виявити, що про-
український візуальний фрейм створено на 
основі образів вояків і активістів, національ-
ної та патріотичної символіки. Проросійська 
позиція транслювалась через звернення до 
образів страждань цивільного населення та 
слідів війни. Також проведено порівняльний 
аналіз конструювання візуального образу 
конфлікту у традиційних медіа (газети, 
телеканали) та в соціальних мережах. Вияв-
лено, що фреймінг у соціальних мережах не 
підпорядковується популярному в медіадис-
курсі «правилу геополітичної близькості». 
Користувачі, які водночас виступають у 
ролі споживачів і творців контенту, частіше 
діляться на своїх сторінках зображеннями 
символів, прапорів, емблем та гербів, ніж 
фотографіями, що відображають пере-
біг війни. Візуальний фреймінг у соціальних 
мережах нерідко включає популярні у тра-
диційних медіа теми: фото політичних 
діячів та військових командувачів, учасників 
бойових дій не менш популярні, ніж фото 
тварин та патріотичні символи. На зобра-
ження негативних сторін конфлікту, як от 
смерть та руйнації, користувачі реагують у 
формі коментарів, загалом такі зображення 
непопулярні ні серед споживачів, ні серед 
творців контенту. У країнах із жорстко вре-
гульованою системою масмедіа простежу-
ється значна різниця у представленні подій 
конфлікту традиційними медіа та користу-
вачами соціальних мереж. Виявлено, що візу-
альний фреймінг у соціальних мережах – це 
процес подвійної фільтрації інформації, що 
великою мірою визначається алгоритмами, 
що дозволяють користувачам отримувати 
рекомендації на основі їхньої попередньої 
поведінки.

Ключові слова: медіафрейми, соціальні 
конфлікти, соціальні мережі, засоби масової 
інформації, візуальні фрейми.

The article considers the process of visual 
media framing creation regarding the case of 
the military conflict in eastern Ukraine. Second-
ary analysis of the publications containing qual-
itative and quantitative assessments of media 
content, produced during the period of active 
hostilities, revealed that that the pro-Ukrainian 
visual frame was created on the basis of images 
of soldiers and activists, national and patriotic 
symbols. The pro-Russian position was broad-
cast through appeals to images of civilians and 
traces of war. A comparative analysis of visual 
framing of the conflict in traditional mass media 
(newspapers, TV channels) and social media 
was conducted. It was revealed that framing in 
social media do not fit the popular in traditional 
media rule of “geopolitical proximity”. Users 
being both consumers and creators of content 
are more likely to share images of symbols, 
flags, emblems on their pages than images of 
the war. Visual framing within social networks 
is often based on topics popular in traditional 
media: photos of politicians and military com-
manders, participants in hostilities are as pop-
ular as photos of animals and patriotic symbols. 
Users respond to the negative images of the 
conflict, such as death and destruction, with 
comments, meanwhile such images are quite 
unpopular with neither content consumers nor 
content creators. There is a significant differ-
ence in the presentation of conflict events by 
traditional media and social network users in 
countries with a highly regulated media sys-
tem. It was found that visual framing in social 
networks is a process of double filtering, largely 
determined by algorithms that allow users to 
receive recommendations based on their previ-
ous behavior.
Key words: media frames, social conflicts, 
social media, mass media, visual frames.

ВІЗУАЛЬНІ ФРЕЙМИ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
ТА ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

VISUAL FRAMING OF MILITARY CONFLICTS IN SOCIAL MEDIA  
AND MASS MEDIA

Фрейми в часи масштабної медіатизації 
війни визначають не тільки сприйняття кон-
флікту широкою громадськістю, а й те, які 
рішення ухвалюються політиками – як створю-
ється історія конфлікту. Медіафрейми відігра-
ють важливу роль у будь-якому соціальному 
контексті, їхнє значення, безумовно, зростає, 
коли йдеться про військовий (збройний) кон-
флікт. Медіафрейми визначають соціаль-

ний дискурс щодо конфліктних подій, мають 
неабиякий вплив на процеси ескалації та дее-
скалації конфлікту. Так, медіа можуть спри-
яти як мирній трансформації конфлікту через 
примирення та припинення воєнних дій, так 
і закликати до насилля та перешкоджати діа-
логу між сторонами конфлікту.

Поняття фреймінгу в науковій літературі 
вживається в декількох проекціях. Згідно із 
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класичним визначенням І. Гофмана, фрейми 
виконують когнітивну функцію – допомагають 
осмислити буденний досвід та представити 
власні думки так, щоб їх правильно інтерпре-
тували інші [1]. Однак концепція фреймінгу 
вже давно вийшла за межі соціології повсяк-
денності, велика кількість сучасних дослі-
джень сфокусовані саме на розгляді процесу 
формування повідомлень засобами масової 
інформації [11]. Під фреймінгом в даному разі 
розуміють здатність засобів масової інфор-
мації конструювати реальність висвітленням 
окремих аспектів проблеми чи події в пев-
ному ідеологічному та культурному контексті. 
Фрейм стає центральною ідеєю чи сюжетом, 
що організує навколо себе та надає значення 
реальним подіям [6, с. 143]. Розвиток техно-
логій за останні два десятиліття значно змі-
нив медіапростір. Збільшення обсягу даних 
як візуальних, так і текстових, а також значне 
збільшення джерел інформації пришвидшило 
формування «медіатизованих» конфліктів. 
Через вплив медіа конфлікти стають усе більш 
хаотичними та менш передбачуваними.

З виникненням соціальних мереж дослід-
ників цікавить питання, чи існує концептуальна 
різниця між фреймами у традиційних засобах 
масової інформації (далі – ЗМІ) та соціальних 
мережах, чи зміст повідомлень у соціальних 
мережах – це лише відображення зовнішнього 
медіадискурсу? Ми спробуємо відповісти на 
це питання на основі аналізу візуальних фре-
ймів військового конфлікту на Сході України, 
які було використано користувачами соціаль-
них мереж та журналістами традиційних медіа. 
Під традиційними медіа в цій статті ми розумі-
ємо друковані видання та телевізійні канали. 
Основу повідомлень як у соціальних мережах, 
так і у традиційних медіа більшою чи меншою 
мірою становить візуальна складова частина.

Аналіз висвітлення повстання в Єгипті 
у 2011 р. державними ЗМІ й обговорення цих 
подій громадянами в соціальних мережах вия-
вило значну різницю у представленні подій. 
Контрольовані урядом газети представляли 
протести як заколот проти чинної влади, тоді 
як у соціальних мережах ці події визначали 
переважно як революцію. Саме Twitter став 
найбільш активною опозиційною платфор-
мою [7]. Шарон Мераз і Зізі Папахаріссі, коли 
порівнювали традиційні медіа та Twitter щодо 
висвітлення подій, що призвели до відставки 
президента Єгипту Хосні Мубарака, відзна-
чили унікальну роль соціальних мереж у відборі 
та розповсюдженні медіафреймів. Результати 
дослідження вказують на виникнення нових 
напрямів «гібридного журналізму, що засно-
вано на суб’єктивному плюралізмі, співтвор-
чості та координації» [10]. Безумовно, ступінь 
автономії преси виступає важливим чинни-
ком, що визначає характер фреймів. Єгипет-

ський приклад підтверджує, що обмеженість 
свободи традиційної преси, коли очікується, 
що сюжети новин відповідатимуть затвердже-
ним урядом цінностям, призводить до вели-
кого розбігу у фреймах, що конструюються 
відповідно традиційними ЗМІ та користува-
чами соціальних мереж. Інший приклад країни 
з високо врегульованою системою масмедіа – 
Сінгапур. Аналіз контенту 227 газетних статей 
та 4 495 твітів, що висвітлювали події бунту 
в районі Сінгапуру «Маленька Індія», підтвер-
дили значну різницю у представленні подій 
традиційними медіа та соціальними мережами 
[14, с. 346]. «Маленька Індія» – це етнічний 
район Сінгапуру, у якому часто збираються 
трудові мігранти. Бунту передував інцидент, 
пов’язаний із гибеллю індійського мігранта. 
Інцидент та заворушення привернули увагу як 
регіональної, так і міжнародної спільноти, під-
далися критиці з боку мігрантів та спричинили 
дебати стосовно залежності країни від інозем-
ної робочої сили.

У соціології масових комунікацій набула 
популярності концепція близькості подій 
(proximity) як контекстуального чинника, що 
впливає на фреймінг соціальних конфлік-
тів. Тобто географічна близькість, економічні 
та політичні зв’язки між країнами визначають 
те, як висвітлюються в медіа ті чи інші події. 
Засоби масової інформації «близьких» країн не 
лише приділяють більше уваги один одному, 
коли висвітлюють політичні події, а й надають 
їм більш яскравої презентації. Легко припу-
стити, що країни, які мають спільні кордони, 
приділятимуть більше уваги одні одній у меді-
апросторі, але більш послідовними провісни-
ками є економічні та політичні зв’язки між кра-
їнами [15, c. 414].

Аналіз публікацій, присвячених конфлікту 
на Сході України, у європейських друкованих 
медіа вказує на те, що із правила «близькості» 
є винятки. Той факт, що публікації про події 
в Україні з’являлись частіше у сусідніх Польщі 
та Латвії, а рідше у віддалених Португалії 
та Нідерландах, загалом підтверджує правило 
«близькості». Водночас досить часто про кон-
флікт в Україні писали німецькі та швейцар-
ські видання, рідше – британські [5, c. 10]. 
Підвищену зацікавленість німецьких та швей-
царських медіа до конфлікту можна пояснити 
економічними чинниками та роллю цих країн 
у формуванні зовнішньої політики Європей-
ського Союзу (далі – ЄС). Низька інтенсив-
ність публікацій британських медіа може бути 
зумовлена тим, що порядок денний у той 
період було сфокусовано на внутрішній полі-
тиці в контексті виходу Великобританії із ЄС 
саме в період активного розгортання подій на 
Сході України.

Отже, з деякими застереженнями медіаф-
рейми в засобах масової інформації різних 
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країн визначаються їхньою «близькістю», гео-
графічною або геополітичною, до вогнища 
конфлікту. Водночас результати дослідження 
заколоту в Сінгапурі продемонстрували зво-
ротній тренд для соціальних мереж: робота 
Twitter, не обмежена геополітичними законами 
створення новин, дозволила громадянам 
обійти цензуру преси [14, c. 20].

Прийоми створення історії конфлікту 
в медіа суто на основі тексту досить обмежені: 
визначення проблеми, повідомлення про вій-
ськові / цивільні жертви, військові дії против-
ників. Візуальний фреймінг – це процес виді-
лення окремих аспектів реальності, надання 
їм певного значення, інтерпретації або оцінки. 
Візуальний контент виступає потужним інстру-
ментом переконання тому, що зображення 
сприймається як більш об’єктивний еле-
мент повідомлення. Візуальні повідомлення 
використовують для підсилення ідеологічних 
настроїв, для закріплення в медіа наративу 
конфлікту, що домінує.

У соціальних мережах візуальний матеріал 
відіграє ключову роль у комунікації через про-
стоту, легкість сприйняття, можливість пере-
дати великий спектр емоцій. Так, наприклад, 
візуальний образ конфлікту на Сході України 
в соціальних мережах підтримується через 
звернення до національних символів та зброї. 
Користувачі здебільшого прагнуть демонстру-
вати символи, прапори, емблеми та герби, 
ніж ділитися фотографіями, що зображують 
перебіг війни. Так, зброя, що демонструється 
майже втричі рідше символів, може викли-
кати залежно від контексту різні за змістом 
почуття – «влади, контролю та панування 
серед тих, хто має зброю; страху та паніки 
серед беззахисних» [16, c. 92]. Звернення 
до національних символів, з одного боку, 
є цілком виправданим та відповідає жанро-
вим особливостям військової пропаганди, 
а з іншого – дозволяє користувачам проде-
монструвати патріотизм та ідентифікувати 
себе зі своїми однодумцями.

Микола Махортих та Марина Сидорова під 
час дослідження візуального фреймінгу кон-
флікту в Україні проаналізували візуальний 
контент проукраїнського та проросійського 
пабліків «ВКонтакте», опублікований у період 
із 17 липня 2014 р. (катастрофа літака 
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines) до 
5 вересня 2014 р. (укладання першої Мін-
ської угоди). Дослідники виявили фундамен-
тальну різницю у фреймах, які відтворювали 
проукраїнські та проросійські користувачі 
[9, c. 365]. Перші представляли конфлікт на 
Сході України в рамках патріотичного дис-
курсу, звертались до фрейму захисту бать-
ківщини. Візуально цей фрейм підтримувався 
через звернення до зображень військової 
техніки, учасників бойових дій та військових 

трофеїв. Для порівняння користувачі, що під-
тримували проросійську сторону конфлікту, 
сприймали і відтворювали конфлікт як гума-
нітарну кризу, звертались до образів руїн 
та страждань цивільного населення. Для обох 
спільнот характерне звернення до конфлікту 
як до переважно чоловічої справи, але вибір 
візуального контенту проросійською сторо-
ною не обмежувався чоловіками, у фокусі 
були всі вікові та ґендерні групи, що знов таки 
підтримує фрейм про наслідки війни для міс-
цевого населення [9, c. 376].

Можливість заміряти реакції аудиторії 
у вигляді коментарів та лайків є безумовною 
перевагою дослідження візуальних фреймів 
у соціальних мережах порівняно із тради-
ційними медіа. Незалежно від сторони кон-
флікту, користувачі частіше залишали лайки 
під зображеннями тварин чи патріотичними 
символами, або під зображеннями, які набули 
популярності і у традиційних ЗМІ, – фото полі-
тичних діячів та військових командувачів, учас-
ників бойових дій [9, c. 372].

Дослідження медіафреймів європейських 
газет, включно з українськими та російськими 
виданнями, показало, що конкурувати в попу-
лярності з В. Путіним як головним актором 
конфлікту можуть лише пересічні громадяни 
(цивільне населення або активісти), які стали 
головними діючими особами в 52% публі-
кацій [5, c. 16]. Цей медіафрейм може бути 
ідентифіковано як спробу маніпулювати гро-
мадською думкою зображенням страждання 
цивільних осіб або як більш глобальний тренд 
гуманізації конфлікту. Візуальний фрейм 
«страждання цивільного населення» загалом 
характерний для опису військового проти-
стояння, до його складових частин належать 
зображення цивільних осіб, зруйнованих 
будівель, гуманітарної допомоги, загиблих, 
поранених та горя [8, c. 12].

Зображення жахливих аспектів конфлікту, 
як-от смерть та руйнування, є менш попу-
лярними, однак такі зображення стимулюють 
користувачів залишати велику кількість комен-
тарів, що передусім зумовлено особливостями 
комунікації в соціальних мережах – негативні 
зображення привертаюсь більше емпатійних 
реакцій у формі коментарів. Фото зруйнова-
них будівель, сліди від снарядів або кулемет-
ної черги у стіні – символічна демонстрація 
сумних наслідків війни, що викликає у глядачів 
відповідні емоції. Нерідко в післявоєнні часи 
для подолання наслідків конфлікту місцева 
влада прагне «нормалізувати» конфлікт через 
відбудову зруйнованих міських районів, ство-
рити простір, вільний від травматичних спога-
дів [2, c. 12].

У телевізійних медіарепортажах, які більше, 
ніж друковані ЗМІ, покладаються на візуаль-
ний складник, основу фреймінгу становлять: 
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вибір дієвих осіб для сюжетів, повідомлення 
про втрати серед військових та цивільних, 
«ярлики» для опису сторін. Порівняльне дослі-
дження зображення конфлікту популярними 
телевізійними каналами у США (NBC), Росії 
(Перший канал) та Україні (1+1) виявило значні 
відмінності у фреймінгу конфлікту. Висвітлення 
конфлікту телеканалами відбувалось під знач-
ним впливом риторики урядів цих країн. У США 
для опису подій в Україні вживали терміни 
«криза», «конфлікт» та «війна». Канал «1+1», як 
і інші канали України, уживав поняття «антите-
рористична операція». Російський «Перший 
канал» описував конфлікт як «каральну опе-
рацію проти жителів Донбасу», хоча у про-
цесі розгортання подій останні визначення 
поступилися місцем більш нейтральним. 
Висвітлення конфлікту через позицію уряду 
США простежується й у тому, що більш ніж 
половина сюжетів – це зйомка офіційних осіб, 
які коментують події в Україні. Здебільшого 
в українських новинах з’являлись українські 
військові або члени добровольчих батальйо-
нів. Найчастіше у вояків брали інтерв’ю в бою, 
під час відпочинку, у моменти зустрічі із близь-
кими, реабілітації в лікарні, похорон тощо. Такі 
сюжети майже не включали до випуску новин ні 
американські, ні російський телеканали. Нато-
мість «Перший канал» звертався до сюжетів із 
представниками сепаратистів утричі частіше 
за американський та українські канали. Цікаво, 
що російські й американські медіа включали 
до випусків новин згадки про смерті серед 
цивільного населення удвічі частіше, ніж укра-
їнські [13, c. 371]. Залишається відкритим 
питання, чи є звернення до теми смертей 
серед цивільного населення темою міжнарод-
ного масштабу. З одного боку, російські ЗМІ 
прагнули вплинути на громадську думку через 
показ ціни війни, яку сплачує мирне насе-
лення, з іншого – українські медіа або свідомо 
уникали цієї теми. або відображали урядову 
статистику, яка могла бути неточною.

Як видно, гейткіперами для традиційних 
медіа (телебачення, газети) в умовах кон-
флікту виступають як керівники/власники цих 
каналів, так і уряд. У соціальних мережах, 
натомість, навіть невелика група адміністра-
торів мають можливість сформувати порядок 
денний, водночас після публікації інформації 
окремі члени спільноти стають відповідаль-
ними за її відбіркове поширення серед інших 
користувачів. Такий подвійний цикл відбору 
значно впливає і на процес фреймінгу. Дис-
курс не просто створюється адміністрато-
рами публічних сторінок, він шліфується 
окремими користувачами, які мають можли-
вість поширювати, давати оцінку та коменту-
вати окремі публікації. Користувачі водночас 
виступають у ролі споживачів та співтворців 
контенту. Подібні практики в англомовній літе-

ратурі дістали назву “prosumtion”, похідне від 
слів «виробляти» (“produce”) та «споживати» 
(“consume”) [12]. Аналітичні інструменти, впи-
сані в архітектуру соціальних мереж, дозво-
ляють швидко оцінювати реакцію аудиторії 
на певні типи публікації, відповідно змінювати 
контент-стратегію та впливати на подальшу 
динаміку конфлікту.

Висновки з проведеного дослідження. 
У соціальних мережах трансляція проукраїн-
ських та проросійських наративів, які нерідко 
запозичувались із традиційних медіа, відбува-
лась через подвійну систему фільтрації інфор-
мації. На відміну від проукраїнських корис-
тувачів, які представляли конфлікт на Сході 
України як обмежену військову акцію проти 
місцевих повстанців, проросійські користувачі 
трактували його як розподільну війну, ініційо-
вану екстремістським українським урядом.

У результаті порівняння візуальних фре-
ймів традиційних медіа (газети, телебачення) 
та фреймів у соціальних мережах стає зрозу-
мілим, що останні часто спираються на перші 
у виборі тем, використовують не тільки схожі 
теми, а й однакові фото- та відеоматеріали. 
І якщо традиційні медіа більшою чи меншою 
мірою спираються на позицію уряду в кон-
струюванні медіафрейму, соціальні мережі 
претендують на більшу свободу самовира-
ження. Інформаційна демократичність інтер-
нет-простору не виключає впливу традицій-
них медіа на дискурс у соціальних мережах, 
а висвітлення тих чи інших подій не стає більш 
об’єктивним.

Складні алгоритми соціальних мереж доз-
воляють користувачам не тільки споживати 
новини з певних джерел, а й отримувати реко-
мендації на основі їхньої попередньої пове-
дінки. Усе це робить соціальні мережі ком-
фортною середою для пошуку однодумців, 
людей зі схожими поглядами на конфлікт. 
Однак наслідком роботи механізму відбору 
джерел інформації на основі такої позиції 
може стати активна політизація користувачів 
або навіть радикалізації їхніх поглядів щодо 
можливих шляхів урегулювання конфлікту.
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Толерантність за умов сучасних реалій 
має кристалізуватися як фундаментальна 
парадигма комунікації між індивідами. Саме 
толерантне сприйняття може сприяти 
мінімізації наслідків боротьби з пандемією, 
під час якої значно загострилося проти-
стояння між індивідами, люди почувають 
себе більш ізольованими та самотніми. У 
статті наведено результати авторського 
дослідження інтерпретації «толерантно-
сті» в студентському середовищі. Окрес-
лено кілька напрямів визначення змісту 
поняття.
Першою моделлю є сприйняття толе-
рантності через категорію стримано-
сті. Толерантність з такої позиції сприй-
мається скоріше як тактика уникнення 
конфліктів. У такому випадку не йдеться 
про внутрішню направленість індивіда 
розуміти та сприймати опонента. Риса 
постає скоріше як пасивна поблажливість, 
що детермінується вимушеною необхідні-
стю взаємодії.
Наступною інтерпретативною моделлю є 
сприйняття толерантності через акцен-
тування на необхідності поваги до відмін-
ностей. Терпимість у такому трактуванні 
включає розуміння позицій іншого, спокійне 
сприйняття відмінностей, продукує розу-
міння та взаєморозуміння.
Третім варіантом сприйняття є тлума-
чення явища як синоніма вихованості й 
увічливості. Респонденти в такому випадку 
сприймають терпимість як ознаку вихо-
ваної людини та вкладають у поняття 
скоріше правильність поведінки, її відповід-
ність системі норм у суспільстві, високий 
рівень моральної вихованості індивіда.
Толерантність як норма – саме такою 
постає четверта лінія розуміння цього 
поняття. Підкреслювалося розуміння 
плюралістичності ідей і поглядів індивідів, 
визнання за ними права на «інакшість».
Для деяких респондентів толерантність 
набувала негативних характеристик, вони 
зазначали певну штучність цього явища, 
сприймали толерантність як фактор осо-
бистої невизначеності й слабкості у від-
стоюванні власних позицій.

Ключові слова: толерантність, тлума-
чення толерантності, терпимість, сту-
дентське середовище, ВНЗ.

Tolerance in modern realities should crystallize 
as a fundamental paradigm of communication 
between individuals. It is tolerant perception that 
can help minimize the consequences of the fight 
against the pandemic, during which confronta-
tions between individuals have significantly wors-
ened, people feel more isolated and lonely. The 
article presents the results of the author’s study 
of the interpretation of tolerance in the student 
environment. Several directions for defining the 
content of the concept are indicated.
The first model is the perception of tolerance 
through the category of restraint. Tolerance from 
this position is perceived more as a tactic for 
avoiding conflicts. In this case, we are not talking 
about the internal orientation of the individual to 
understand and perceive the opponent. The trait 
appears rather as passive condescension, which 
is determined by the forced need for interaction.
The next interpretive model is the perception 
of tolerance through emphasis on the need to 
respect differences. Tolerance in this interpreta-
tion includes understanding the positions of the 
other, a calm perception of differences, produces 
understanding and mutual understanding.
The third version of perception is the interpreta-
tion of the phenomenon as a synonym for edu-
cation and politeness. Respondents in this case 
perceive tolerance as a sign of an educated per-
son and invest in the concept rather the correct-
ness of behavior, its compliance with the system 
of norms in society, a high level of moral educa-
tion of the individual.
Tolerance as a norm – this is the fourth line of 
understanding of this concept. The understand-
ing of the pluralistic ideas and views of individ-
uals, the recognition of the right to “infidelity” for 
them, was emphasized.
For some respondents, tolerance acquired neg-
ative characteristics, they noted a certain artifici-
ality of this phenomenon, perceived tolerance as 
a factor of personal uncertainty and weakness in 
defending their own positions.
Key words: tolerance, tolerance interpretation, 
toleration, student environment, university.

ІНТЕРПРЕТАТИВНІ МОДЕЛІ СПРИЙНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
В СТУДЕНТСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ

INTERPRETIVE MODELS OF PERCEPTION OF TOLERANCE  
IN THE STUDENT COMMUNITY

Постановка проблеми. Сьогоденні 
реалії змушують індивідів переосмислю-
вати фундаментальні засади світовідчуття 
та світосприйняття. Нині нагальними стають 
питання взаємопідтримки між громадянами 
не лише нашої держави, а й Усесвіту зага-
лом. Пандемія, що заполонила світ, зайвий 
раз стала підтвердженням глобалізаційних 
рухів у межах міжнародного соціуму, вза-
ємозалежностей і взаємопроникнення між 
його мешканцями.

Світ ще довго оговтуватиметься від еко-
номічних наслідків усесвітнього локдауну. 
Проте наслідки матимуть не лише матері-
альний характер, неминучими будуть зміни 
в морально-етичних засадах, психологічному 
світосприйнятті й базисі довіри індивідів. Як 
зазначає директор Інституту громадянства 
та глобалізації імені Альфреда Дікіна при Уні-
верситеті Дікін у Мельбурні (Австралія), органі-
затор конвенту з питань міжрелігійного діалогу 
та міжкультурного взаєморозуміння UNITWIN, 



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

33

  СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

професор Ф. Мансурі, «у всьому світі заходи 
протидії поширенню COVID-19 базуються 
на фізичному дистанціюванні, що неминуче 
зумовлює соціальне міжособистісне роз’єд-
нання» [1].

Укорінені соціальні нерівності й економічна 
маргіналізація суспільства призводять до ще 
більшого загострення та поглиблення відосо-
бленості індивідів. За сучасних умов з’явилося 
явище систематичного расизму, особливо 
проти людей азіатського походження в захід-
них емігрантських суспільствах. Різновиди 
несприйняття варіюються від кіберзнущань до 
фізичних атак, расистського тролінгу та ксено-
фобських теорій змови [1].

На нашу думку, особливої актуальності 
набуває потреба фундаменталізації толе-
рантності як наскрізного базису взаємодії між 
індивідами, адже саме неупереджене взаємо-
сприйняття представниками різних народів 
та етносів один одного може допомогти подо-
лати чи принаймні мінімізувати розкол, котрий 
утворюється внаслідок пандемії COVID-19.

Як зазначає Дафіна Ґерчева, постійна пред-
ставниця ПРОООН в Україні, «ніколи раніше 
ключові цінності ПРООН – повага й толерант-
ність до інших людей – не були настільки акту-
альними для всіх людей, незалежно від того, 
хто вони чи де вони знаходяться» [2]. Саме 
посилення на національному рівні взаємної 
солідарності, емпатії, турботи й уваги до інших 
має сприяти мінімізації кризової ситуації.

Подолання наслідків пандемії передбачає 
збільшення транснаціональної солідарності, 
міжкультурного діалогу. Наголошується, що це 
має відбуватися на засадах «не лише утопіч-
них, космополітичних та етичних тенденцій, 
а й практичної, критичної та трансформацій-
ної ролі в забезпеченні безпеки, добробуту 
та стійкості всієї світової спільноти» [1].

Основними складовими частинами сис-
теми толерантності вважають презумпцію 
особистості (оцінка кожної людини як окре-
мого індивіда, відповідно до намірів, пове-
дінки та вчинків, а не на основі очікувань, 
пов’язаних із національними, релігійними чи 
іншими характеристиками); презумпцію прав 
людини (кожен має право на прояв національ-
них, релігійних та інших характеристик у своїй 
поведінці та висловлюваннях, коли вони не 
суперечать нормам права та моралі суспіль-
ства); орієнтацію на терпимість до недоскона-
лостей, слабкостей і помилок інших; цінність 
узгодження й ненасильницького вирішення 
конфліктів; цінність людського життя й відсут-
ності фізичних страждань; цінність відповідно-
сті нормам права; цінність співпереживання, 
співчуття [5]. Подібне розрізнення складових 
частин системи толерантності дає змогу сис-
тематизувати розуміння цього явища. Проте 
надзвичайно важливо не лише аналізувати 

теоретичне розуміння, а й досліджувати прак-
тичне тлумачення цього явища.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Саме молодь є лакмусовим папірцем тих 
змін, які сьогодні відбуваються в нашій дер-
жаві [8], адже саме вона є одним із головних 
агентів у формуванні соціального капіталу як 
найбільш активна частина суспільства, що 
знаходиться в стадії засвоєння ідентифікацій, 
ідей і цінностей. Установки та цінності молоді 
є надзвичайно важливими як із погляду фік-
сації настроїв і соціального клімату нашого 
суспільства, так і з позиції «роботи на перспек-
тиву», тобто завчасного виявлення латентних 
конфліктних ситуацій і преверенції їх розвитку. 
Відповідно до законодавчих актів, молоддю 
в Україні є громадяни, що належать до віко-
вого проміжку від 14 до 35 років [3]. Молодіж-
ний контекст функціонування толерантності 
знаходиться у фокусі наукових інтересів таких 
дослідників, як Т.З. Адамьянц, П.О. Амбарова, 
Л.В. Афанасьєва, Л.В. Баєва, О.В. Бєляєва, 
І.В. Жданова, В.М. Кійков, Л. Король, 
Н.А. Матвєєва, О.Л. Омельченко, О.В. Пелін, 
М.А. Писаревська, О. Труш, С.А. Червеняк, 
В.С. Чопей, Н.В. Шаброва, Н. В. Форрат, 
Н.Ю. Яшин.

Постановка завдання. Мета статті – 
викласти результати авторського дослідження 
інтерпретації «толерантності» в студентському 
середовищі; окреслити кілька напрямів визна-
чення змісту поняття.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Особливе становище в складі молоді 
як соціальної групи посідає студентство. Спе-
цифіка студентського віку полягає в розши-
ренні життєвого простору особистості, побу-
дові різноманітних соціальних контактів, 
інтеріоризації суспільних норм, сприйнятті 
нових для індивіда вимог, побудові своєї жит-
тєвої стратегії, накопиченні досвіду взаємо-
дій, формуванні власних регуляторів пове-
дінки в соціумі. Індивід, який щойно закінчив 
ВНЗ, має бути не лише фахово підготовленим, 
а й уміти працювати в плюралістичному про-
фесійному середовищі.

«Формування толерантності виступає 
і як умова успішного розвитку сучасного 
суспільства, і як соціальне замовлення сис-
темі освіти». Полікультурне середовище ВНЗ 
є мобілізаційною структурою для вивчення 
й усвідомлення різноманітності умов навко-
лишнього світу та проявів у ньому. При діа-
логічній зустрічі двох студентів і їх взаємодії 
на засадах взаємосприйняття кожен зберігає 
свою ідентичну цілісність, водночас збагачу-
ючись іншими [4]. Формування толерантності 
може здійснюватися й поза межами навчаль-
ної діяльності: розробка спільних проектів, 
участь у дискусіях, конференціях, культурних 
заходах, наукових секціях, спортивних зма-
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ганнях [6, c. 42]. Тож дослідження толерантно-
сті саме в студентському середовищі є досить 
актуальним завданням задля розуміння тен-
денцій цього явища.

Установки, що закарбовуються в період 
студентського етапу життя індивіда, зазви-
чай досить сильно визначають напрям його 
поведінкових орієнтацій, стереотипів, упере-
джень, що стає ґрунтом для подальших взає-
модій, впливає на трансляцію цим індивідом 
кодів поведінки для наступних поколінь. Важ-
ливість вивчення студентства у фокусі дослід-
ницького інтересу зумовлює й той факт, що 
саме представники цієї когорти є найбільш 
«ресурсомісткою» соціальною групою сучас-
ного українського суспільства (оскільки 
володіють такими значущими соціальними 
ресурсами, як вік, високий рівень освіченості 
й суб’єктний потенціал), мають специфічну 
соціокультурну систему сприйняття дійсності 
(цінності, установки, моделі поведінки, жит-
тєві стилі), є внутрішньо диференційованою 
спільнотою [8, с. 12–14].

Складність дослідження преференцій сту-
дентів полягає в тому, що маргінальність 
і невизначеність соціального становища 
молоді загострює потребу в самовизначенні, 
а відсутність стійкої системи цінностей робить 
її особливо чутливою до різного роду впли-
вів, у тому числі й деструктивного характеру. 
Досить хиткі умови наших сьогоденних реалій, 
відсутність стабільності, напружена соціаль-
но-політична ситуація, нечіткість перспектив 
часто призводять до підвищення конфліктного 
потенціалу молодих осіб.

У ході авторського дослідження за допо-
могою опитувальника толерантності (автори 
В.С. Магун, М.С. Жамкоч’ян, М.М. Магура) 
проанкетовано 146 осіб шляхом самозапо-
внення анкети, 157 осіб шляхом заповнення 
анкети в електронному форматі за допомо-
гою мережі Інтернет. На основі проведеного 
аналізу відбувся відбір респондентів з проде-
монстрованим високим (ВР) і низьким (НР) 
рівнями толерантності, які підлягали вивченню 
методом глибинних інтерв’ю.

Задля виконання мети дослідити систему 
уявлень про поняття «толерантність» у свідо-
мості респондентів у ході дослідження сту-
дентам було поставлено запитання щодо 
розуміння змістової наповненості категорії 
«толерантність». Аналізуючи отримані резуль-
тати, можна виокремити кілька інтерпретатив-
них напрямів визначення змісту поняття.

Досить поширеним є опис толерантності 
через категорію стриманості (респонденти під 
час опису вдавалися до використання сино-
німічних термінів «терпимість», «лояльність»). 
Толерантність із такої позиції сприймається 
скоріше як тактика уникнення конфліктів. 
У такому випадку не йдеться про внутрішню 

направленість індивіда розуміти та сприймати 
опонента. Толерантність постає скоріше як 
пасивна поблажливість, що детермінується 
вимушеною необхідністю взаємодії. «Толе-
рантність – це така якість, яка говорить про 
терпимість до інших думок» (Юлія, 17 років, 
ВР). «Це терпиме ставлення абсолютно до 
всіх, хто б це не був» (Даша, 19 років, ВР).

Наступним напрямом сприйняття толе-
рантності було акцентування на необхідно-
сті поваги до відмінностей. Толерантність 
у такому трактуванні включає розуміння пози-
цій іншого, спокійне сприйняття відмінностей, 
продукує розуміння та взаєморозуміння. «Ти 
з розумінням ставишся до того, що є якась 
інша думка, що не завжди співпадає з твоєю» 
(Ольга, 19 років, НР). «Це рівність. Це взає-
моповага. Коли інших сприймають такими, 
як вони є. І вони мають право такими бути». 
(Олена, 22 роки, НР).

Простежувалося в сприйняття студентів 
і трактування толерантності як синоніма вихо-
ваності й увічливості. Ті, хто розуміли терпи-
мість саме із цієї позиції, тлумачили терпи-
мість як ознаку вихованої людини та вкладали 
в поняття скоріше правильність поведінки, її 
відповідність системі норм у суспільстві, висо-
кий рівень моральної вихованості індивіда. 
«Для мене бути толерантним – це означає бути 
вихованим, ввічливим» (Артем, 21 рік, ВР).

Толерантність також сприймалася як норма 
в сенсі неупередженого ставлення до пред-
ставників різних груп. Визначальним у цьому 
сенсі є те, що підкреслювалося розуміння 
плюралістичності ідей і поглядів індивідів, 
визнання за ними права на «інакшість». «Коли 
ти ставишся до того, що всі люди індивідуальні, 
нормально» (Юлія, 17 років, ВР). «Це лояль-
ність. Здатність сприймати людей такими, 
як вони є, незважаючи на політичні, релігійні 
й культурні уподобання та національну належ-
ність» (Ірина, 20 років, ВР). «Це сприйняття 
людей і нормальне ставлення до них. Неза-
лежно від релігійних, расових чи інших харак-
теристик» (Наталія, 22 роки, ВР). «Напевно, це 
рівноправ’я та нормальне ставлення до всіх 
(Римма, 18 років, ВР).

Узагальнюючи відповіді респондентів, 
можна надати визначення толерантності як 
якості індивіда, що відображається в пове-
дінковому контексті. При цьому існує кілька 
варіантів розуміння: вимушена стриманість, 
сприйняття й розуміння інших, ставлення до 
відмінних характеристик із повагою, толерант-
ність як вихованість і як норма.

Для деяких респондентів толерантність 
набувала негативних характеристик. Сту-
денти зазначали певну штучність цього явища, 
сприймали толерантність як фактор особи-
стої невизначеності та слабкості у відстою-
ванні власних позицій. Варто зазначити, що 
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такої позиції дотримувалися в більшості рес-
понденти, що мали попередньо визначений 
низький рівень толерантності. «Це, напевно, 
стриманість… І також толерантність – це не 
природно» (Микола, 21 рік, НР). «Це щось нега-
тивне. Це щось незрозуміле… Можливо, полі-
тичне. Ні, я то розумію саме значення цього 
слова, але перше, що спадає на думку, – щось 
негативне. А так толерантність – це ж терпи-
мість, я так розумію?» (Ігор, 22 роки, НР). «Це 
безхребетна людина. Я б сказала – «ніяка». 
Без свого погляду, без своєї думки, без нічого. 
Тому що в моєму розумінні толерантність – це 
позиція «у всьому з усім згоден». Усе розуміє, 
усім співчуває. Я такого не розумію» (Наталія, 
20 років, НР).

Щодо можливих асоціацій із терміном, то 
найбільш типовим було виокремлення сфер 
її функціонування. Зокрема, згадували пред-
ставників сексуальних меншин, людей з обме-
женими фізичними можливостями, політичну 
й расову толерантність. Також були представ-
лені абстрактні асоціації: «Рівність, братер-
ство» (Максим, 18 років, ВР), «Якась красива 
витончена молода жінка» (Юлія, 23 роки, НР), 
і професійне визначення: «Дія медичних апа-
ратів на організм» (Дмитро, 22 роки, ВР).

Респонденти зазначили певну складність 
при визначенні толерантності як внутрішньої 
чи зовнішньої ознаки.

«Це складне питання. Звідки вона має йти? 
Це внутрішнє, переосмислене досвідом, яки-
мись знаннями. Але в більшості, як я розумію 
толерантність, вона проявляється лише зовні, 
лише фасад. Це свого роду ввічливість. Але 
при цьому не факт, що людина може думати 
так, що вона може ставитися толерантно до 
сексуальних меншин, наприклад. Так, ско-
ріше, це, напевно, зовнішній прояв» (Євген, 
19 років, ВР).

«Комплексно. Це зовнішнє, яке вкладуть 
у внутрішнє. Суспільство нав’язує певні 
стереотипи. У певних суспільства толе-
рантність до геїв – це неприпустимо, у пев-
них суспільства толерантність до геїв – це 
норма. Тому, мабуть, більше зовнішня» 
(Микола, 19 років, ВР).

«Це більше внутрішня ознака, але й зов-
нішня. Наприклад, якщо ти виріс в оточенні, 
де говорять, що певні люди погані, то в тебе 
буде більша схильність так уважати. Навіть 
якщо ти потім побачиш, що все не зовсім так. 
Але все одно ти будеш… тобі знадобиться час, 
щоб сформулювати свою позицію» (Ольга, 
19 років, НР). «Внутрішня, скоріше за все. Вона 
пов’язана з емоційним сприйняттям світу. 
І мораллю» (Ігор, 22 роки, НР).

Як бачимо, толерантність в оцінках рес-
пондентів постає в комплексному вимірі. 
Первинні фактори її формування належать 
до зовнішнього середовища. Проте інтеріо-

ризація суспільних норм і вимог має глибоко 
індивідуальний характер. Додатково студенти 
відмітили можливість лише зовнішньої «пока-
зової» толерантності, безпідставної з позиції 
внутрішнього посилу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Представлені дані дають змогу охопити 
основні напрями розуміння і сприйняття толе-
рантності представниками студентської ауди-
торії. Це питання має широкий евристичний 
потенціал для досліджень і високий рівень 
нагальності, адже толерантність є викликом 
сучасності, ефективним механізмом подо-
лання напруженості й уникнення конфліктності 
українського соціуму.

Перспективним напрямом подальших 
досліджень у зазначеному напрямі є фокусу-
вання на тих факторах формування толерант-
ності, які мають найбільший вплив на утвер-
дження терпимості як стійкої характеристики 
індивіда. Ми прагнемо дослідити, які саме 
чинники мають вирішальний вплив на інтеріо-
ризацію толерантності.

Вивчення студентства в Україні зазвичай 
відбувається на рівні окремого університету чи 
іншої освітньої установи, проте дослідження 
на всеукраїнському рівні, на жаль, не мають 
системного характеру. Вивчення детерміну-
ючих факторів формування толерантності, на 
нашу думку, має стати вагомим інструмен-
том у дослідженні практик взаємотерпимості 
та взаємоповаги. Толерантність стає необ-
хідною навичкою життя індивіда в сучасному 
суспільстві, може стати ефективним механіз-
мом захисту цілісності українського соціуму.
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У статті досліджується пострадянський 
феномен – новорічні звернення президен-
тів, які транслюються опівночі. В умовах 
медіатизації політичного дискурсу вони 
перетворюються з ритуалу на політичне 
шоу. Відзначено, що новорічні звернення 
містять ознаки політичного PR (зв’язки з 
громадськістю), ритуалу й раціонального 
політичного дискурсу. Аргументовано, що 
в новорічних зверненнях проявляються дис-
курсивні маніпуляції з минулим і майбутнім, 
намагання підмінити сучасність образами 
минулого-майбутнього. Їх мета – нав’язати 
громадській думці уявлення щодо стану 
«транзитності» українського суспільства. 
У другій частині презентовано результати 
емпіричного дослідження текстів новоріч-
них звернень президентів України В. Януко-
вича, П. Порошенка, В. Зеленського. Аналіз 
новорічних звернень Президентів України 
дає змогу побачити спроби підмінити тепе-
рішнє громадян України минулим-майбутнім, 
штучно створивши переживання тимчасо-
вості. Сучасне суспільство в політичному 
дискурсі позначається терміном «постсоці-
алістичне», його позитивний образ не сфор-
мовано. У новорічних зверненнях сучасність 
постійно відтерміновується: створюється 
ілюзія, що «справжнє життя» чекає інди-
відів у майбутньому. Суспільству нав’язу-
ється пропозиція відмовитися від іденти-
фікації себе з власним теперішнім буттям. 
Справжніми визнаються лише проекції обра-
зів «Іншого» індивіда, «іншого» суспільства, 
спрямовані в минуле та/або майбутнє.
Визначено, що дискурс новорічних звернень 
президентів відповідно до їхніх ідеологічних 
преференцій реконструює минуле, кон-
струює майбутнє, а основна ідеологема 
всіх без винятку президентських звернень 
полягає в деконструюванні сучасності укра-
їнського суспільства.
Однією з ознак завершення перехідного 
стану суспільства може стати відмова від 
новорічних звернень голови держави як руди-
менту радянського ритуалу та пострадян-
ського політичного дискурсу.
Ключові слова: політичний дискурс, пере-
хідне суспільство, новорічні звернення, 

ритуал, політичний PR, раціональний дис-
курс, генералізований «Інший».

The article is devoted to the post-Soviet phe-
nomenon – New Year's speeches of presidents, 
which are broadcast at midnight. In the context 
of mediatization of political discourse, they turn 
from a ritual into a political show. It is noted that 
New Year's speeches contain signs of political 
PR (public relations), ritual and rational polit-
ical discourse. It is argued that the New Year's 
speeches show discursive manipulations with 
the past and the future and attempts to replace 
the present with the images of the past and the 
future. Their goal is to impose the state of “tran-
sit” of Ukrainian society. The second part of the 
research presents the results of an empirical 
study of the texts of New Year's speeches of the 
Ukrainian presidents V. Yanukovych, P. Poros-
henko and V. Zelensky. The analysis of the New 
Year's speeches of the Presidents of Ukraine 
allows seeing attempts to replace the present 
of the citizens of Ukraine with the past-future, 
artificially creating an experience of temporality. 
Modern society in political discourse is denoted 
by the term “post-socialist”, its positive image 
has not been formed. In New Year's speeches, 
modernity is constantly postponed: the illusion 
that “real life” awaits individuals in the future is 
created. The society is forced to refuse to iden-
tify themselves with their own present existence. 
Only projections of the images of “another” indi-
vidual, “another” society, directed to the past and 
/ or the future, are recognized as valid.
It has been determined that the discourse of the 
New Year's speeches of presidents in accor-
dance with their ideological preferences recon-
structs the past, constructs the future, and the 
main ideology of all, without exception, presi-
dential speeches is to deconstruct the present of 
Ukrainian society.
One of the signs of the end of the transitional 
state of society may be the rejection of the New 
Year's speeches of the heads of state as a rudi-
ment of Soviet ritual and post-Soviet political dis-
course.
Key words: political discourse, transitional soci-
ety, New Year's speeches, ritual, political PR, 
rational discourse, generalized “Other”.

ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИТЬ! НОВОРІЧНІ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ: 
ПОЛІТИЧНИЙ PR, РИТУАЛ, РАЦІОНАЛЬНИЙ ДИСКУРС  
(ЧАСТИНА 2: В. ЯНУКОВИЧ, П. ПОРОШЕНКО, В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ)

THE PRESIDENT SPEAKS! NEW YEAR'S SPEECHES OF THE PRESIDENTS 
OF UKRAINE: POLITICAL PR, RITUAL, RATIONAL DISCOURSE  
(PART 2: V. YANUKOVYCH, P. POROSHENKO, V. ZELENSKY)

Постановка проблеми. У новорічну ніч 
2018 року глядачі одного із загальнонаціо-
нальних телевізійних каналів не побачили 
звернення чинного Президента України 
П. Порошенка. Натомість їх чекав політич-
ний сюрприз – за декілька хвилин до опівночі 
ритуал новорічних звернень було порушено 
іншим. Актор і шоумен В. Зеленський заявив, 
що прийняв рішення брати участь у прези-

дентській виборчій кампанії [20]. Відбулася 
символічна заміна в політичному дискурсі, 
яку незабаром було втілено в реальність. Ця 
маніпуляція з новорічним зверненням Прези-
дента як ритуальним жанром політичного дис-
курсу засвідчує не лише політичну значущість 
дискурсивного моделювання подій. Віддзер-
каленням конституційних реалій парламент-
сько-президентської республіки, напевно, 
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могло б стати новорічне звернення Голови 
Верховної Ради України. Передусім ідеться 
про вагомість дискурсивних маніпуляцій із 
минулим і майбутнім як засобу формування 
політичних переконань.

Святкова атмосфера родинного свята 
зумовлена потужним часовим фактором. 
Новий рік – це перехід від старого року до 
нового, від минулого до майбутнього. Саме 
тому часовий аспект завжди відчувається 
у святковій атмосфері й часто згадується 
в новорічних зверненнях президентів України.

Концептуалізація часу – це невід’ємний 
складник новорічних звернень. Згадування 
минулого та майбутнього в межах певної кон-
цептуалізації часу в новорічних зверненнях 
Президента може впливати на уявлення щодо 
соціальної, економічної та політичної реаль-
ності, яке формується в політичному дискурсі 
[16, c. 63].

Створення привабливого образу майбут-
нього та реконструкція минулого відповідно 
до панівної ідеології посилюють уявлення 
щодо перехідного стану суспільства. Сучас-
ність позначається терміном «постсоціаліс-
тичне», щодо нього не формується чітких 
уявлень. Створюється ілюзія, що «справжнє 
життя» нас чекає лише в майбутньому. Інди-
відам пропонується відмовитися від іденти-
фікації себе з власним теперішнім буттям. 
Справжніми визнаються лише проекції обра-
зів «Іншого» індивіда, «іншого» суспільства, 
спрямовані в минуле та/або майбутнє. Як 
приклад наведемо цитату В. Зеленського: 
«Це має стати нашою національною ідеєю… 
Заради майбутнього своєї країни. Тому що 
ми представляємо його однаково: це успішна 
квітуча країна, де немає війни» [18]. Фактично 
індивіди позбавляються права вибору. Вони 
можуть лише спостерігати за маніпуляці-
ями з минулим і майбутнім. Натомість «вибір 
потребує не лише «диктатора», який обирає, 
але й осмислення історичного контексту, при-
чин і наслідків того чи іншого вибору в умовах 
історичного роздоріжжя, на якому перебуває 
суспільство» [10, c. 129].

Незважаючи на те що тексти готуються 
спічрайтерами, відповідальність за них несе 
особисто Голова держави; саме вона/він 
публічно виступає перед масовою аудиторією 
у форматі «політик – суспільство», «Я – гене-
ралізований Інший». У новорічному зверненні 
президенти грають роль Значущого Іншого 
для суспільства.

Постановка завдання. Мета статті – 
дослідити пострадянський феномен – ново-
річні звернення президентів, які транслюються 
опівночі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Політичний дискурс допомагає про-
ектувати майбутнє [4], конструює образи 

та видовища [5], створює та використовує 
метафори, якими ми буквально живемо [11]. 
Важливо відзначити, що політичний дискурс 
реконструює минуле [12] і публічно презен-
тує владу як авторитет, здатний передбачати 
майбутнє [6]. Можна стверджувати, що полі-
тичний дискурс новорічних звернень пре-
зидентів спрямований на 1) реконструкцію 
минулого; 2) конструювання майбутнього; 
3) деконструкцію сучасного образу україн-
ського суспільства.

Звернення голів держав належать до 
ритуального жанру політичного дискурсу: 
вони циклічні (повторюються щороку в ново-
річну ніч), супроводжуються відповідною 
атрибутикою, створюються з визначеною 
метою та мають обов’язкові структурні еле-
менти. Презентація минулого та майбутнього 
в них викликає особливий інтерес дослідни-
ків у постсоціалістичних країнах, які знахо-
дяться між авторитарним минулим і демо-
кратичним майбутнім: «Саме момент виступу 
(кінець старого і початок нового року) робить 
уявлення щодо минулого та майбутнього 
в новомодних зверненнях глави держави 
надзвичайно цікавим для аналізу компонен-
том дискурсу» [16, c. 63].

У постсоціалістичних країнах міждисциплі-
нарні дослідження новорічних звернень Пре-
зидентів концентрують увагу на ритуальному 
характері політичного дискурсу [21; 8], пре-
зентації образів минулого та майбутнього [16], 
засобах і прийомах мовного впливу.

У контексті сучасного політичного дис-
курсу маніпуляції образом «Іншого» за допо-
могою апеляції до минулого та майбутнього 
з метою модифікації картини політичного 
світу в новорічних зверненнях забезпечу-
ються відповідними вербальними засобами 
(риторичними прийомами, технікою побу-
дови виступів) і технологічними новаціями 
в діяльності мас медіа (монтаж, спецефекти, 
віртуальна реальність тощо).

Фальсифікації сучасності через створення 
ідеологізованих конструкцій «героїчного мину-
лого» та «світлого майбутнього», маніпуляції 
відповідними образами «Іншого» були харак-
терною ознакою новорічних звернень радян-
ських часів.

Серед усіх президентських виступів вплив 
новорічного звернення на громадську думку 
є найбільш інтенсивним. Воно є локалізова-
ним у часі, емоційним (через святковість і сим-
волічність моменту), стереотипним, масовим. 
У новорічній промові Президента також є при-
родним використання інклюзивного займен-
ника, що виглядає штучним в інших видах 
промов. Наприклад, «ми» на Новий рік озна-
чає всіх громадян, включно з Президентом 
та владою, тоді як «ми» під час звітів, інших 
привітань, звернень і промов передбачає екс-
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клюзивну інтерпретацію – представники влади 
без суспільства [3, c. 239].

Усе це створює особливу єдність між адре-
сантом та адресатом [7]. Слова в новорічному 
зверненні набувають перформативного харак-
теру [15].

Перформативне висловлювання може не 
тільки передавати інформацію щодо фактів, 
а й воно призначене для того, аби створювати 
їх [1]. Новорічне привітання конструює образ 
адресата, використовуючи апеляції до мину-
лого та майбутнього [9].

Корпус текстів для аналізу в другій частині 
дослідження складається з трьох підкорпусів:

– новорічні звернення Президента Укра-
їни В. Януковича у 2011, 2012 та 2013 роках;

– новорічні звернення Президента Укра-
їни П. Порошенка з 2014 по 2019 роки.

Також проаналізовано текст першого 
новорічного звернення Президента України 
В. Зеленського у 2020 році.

Поверненням до традиційного постра-
дянського формату в новорічних привітан-
нях характеризуються промови В. Януковича. 
Від тяжкого минулого до щасливого майбут-
нього. Зокрема, у привітанні з 2011 роком він 
зазначає: «… нам вдалося основне – перела-
мати ситуацію, перебороти безнадію. Тепер 
нас чекає наступний 2011 рік! Рік 20-річчя 
Незалежності України. Це буде період, коли 
ми здобудемо міцний фундамент усіх, тих 
змін і перетворень, які ми разом задумали, 
яких ми чекали, і яких добивалися, йдучи до 
нашої спільної перемоги» [19]. «Ми закладемо 
в році, що надходить, основу благополуччя 
для кожної сім’ї і для кожної людини в Україні. 
2011 стане важливим кроком до добробуту, 
бо наші чесні працьовиті люди заслужили гід-
ного життя, бо наші діти варті мати щасливе 
дитинство і радісне майбутнє, бо наші батьки, 
старші друзі, які будували Незалежність, ство-
рювали багатство нашої країни, мають право 
на те, щоб осінь і зиму свого життя провести 
в теплі, повазі, достатку. А тому наступний рік 
ми всі разом будемо багато працювати, щоб 
так сталося» [19].

У привітанні з 2013 роком В. Янукович знову 
зосереджується на планах і завданнях для 
майбутнього. «Наступний, 2013 рік, повинен 
стати роком розвитку та соціальної справедли-
вості. Усі гілки влади мають забезпечити мак-
симальний соціальний ефект від економічного 
зростання та правових перетворень. Початок 
роботи оновленого складу Верховної Ради 
та Уряду відкриває можливості для конструк-
тивної співпраці усіх провідних політичних сил 
задля розбудови України. Головним принци-
пом нашої зовнішньої політики має стати від-
стоювання національної гідності. А ключовою 
відповіддю на нові виклики світової економіч-
ної кризи – злагода та згуртованість україн-

ського народу. Упевнений, ми здатні об’єд-
натися заради нашого спільного щасливого 
майбутнього» [14].

Повернення до сучасності відбувається 
в новорічному зверненні П. Порошенка. 
Вітаючи «дорогих, рідних співвітчизників» із 
2015 роком, після подій «Революції Гідно-
сті» (2013–2014 рр.), анексії Криму, початку 
збройного конфлікту на Донбасі та виборчих 
кампаній, V Президент України наголошує на 
сучасних викликах.

У його зверненні йдеться про сучасність, 
практично відсутні маніпуляції минулим-май-
бутнім, порівняно з виступами інших прези-
дентів. Водночас у привітанні з Новим роком, 
який настає «тут і зараз», Президент згадує 
рік, який пройшов, – минуле, яким можна 
пишатися. І від цього відразу ж, без зупинки 
на теперішньому, перекидається «місток» 
до майбутнього – ми виграємо (майбутній 
час) цю війну. Уже в цьому виступі практично 
в чистому вигляді минуле-майбутнє витісня-
ють теперішнє.

«Рік, що минає, був найважчим за останні 
сім десятиліть, з 45-го року. Лютий ворог 
зазіхнув на наші життя, територію, свободу, 
незалежність. Та вся країна – від малого до 
старого – стала на захист Батьківщини. Цю 
Вітчизняну війну ми обов’язково виграємо, бо 
вона для нас – справедлива. На нашому боці – 
правда! З нами – Бог!» [13].

Він постійно використовує теперішній час: 
«вшануймо пам’ять воїнів», «Я дякую кож-
ному…», «Пишаюся», «Сьогодні ж бажаю всім 
нам насамперед довгоочікуваного, тривалого 
миру» [13].

Не дарма у зверненнях П. Порошенка 
слово «ми» зустрічається тричі, слова «Укра-
їна, вітчизна» 7 разів, а апеляція до май-
бутнього – «буде» лише 4 рази. Це зовсім 
небагато порівняно з іншими зверненнями. 
Наприклад, у Л. Кравчука «Україна, держава» 
зустрічається 20 разів, «ми» – п’ятнадцять 
згадувань. У Л. Кучми лише слово «держава» 
згадується 7 разів, а В. Янукович 10 разів 
говорить «ми» [17].

Як і в разі зі зверненнями В. Ющенка апе-
ляція до сучасності є характерною ознакою 
першого виступу П. Порошенка. У подаль-
ших виступах він знову повертається до 
традиційної моделі маніпуляцій і підміни 
минулим-майбутнім сучасності, створення 
привабливого образу «Іншого» в минулому 
та майбутньому, сприйняття сучасності лише 
як перехідного етапу. Саме тому виникає від-
чуття «штучності» такого роду звернень, їх 
маніпулятивного характеру: «Мабуть, ніколи 
раніше в публічних телевізійних виступах 
Порошенка не відчувалося такого значного 
впливу політтехнологів, як у нинішніх вітан-
нях … цей образ не потребує компенсування, 
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та й навіть доповнення, за допомогою мані-
пуляцій із антуражем, музичним супроводом, 
масовкою тощо. Виходить не те що нещиро – 
штучно, абсолютно штучно» [2].

Щодо новорічного звернення В. Зелен-
ського, то воно увійде в історію завдяки тому, 
що Президент уперше звертається із запитан-
нями до громадян. «У промові Зеленського 
зустрічається 58 знаків питання. В інших 
промовах – жодного», найуживаніше слово 
у В. Зеленського – «хто?» [17].

Загалом образи минулого та майбутнього 
є основою всіх новорічних звернень Прези-
дентів України. Це цілком природно для цього 
свята. Але спільною проблемою всіх звернень 
(окрім перших звернень В. Ющенка та П. Поро-
шенка) є маніпуляції образом минулого-май-
бутнього задля відвертання уваги від сучас-
ного, теперішнього буття індивіда.

Висновки з проведеного дослідження. 
Протягом досліджуваного періоду (2015–
2020 роки) новорічні звернення президентів 
трансформувалися з ритуальних промов, які 
зачитували «з папірця», на справжні вистави 
з використанням елементів телевізійного шоу. 
Політичний дискурс став медіатизованим. 
Натомість сутність новорічних привітань пре-
зидентів у досліджуваний період принципово 
не змінилася. Через створення тимчасових 
паліативів (конструювання ідеологізованого 
образу минулого-майбутнього) фальсифіку-
вати сучасність, відвернути увагу громадян від 
«теперішнього» стану українського суспіль-
ства. Поступово відбувається фіксація пере-
хідного стану суспільства, яке має жити мину-
лим і майбутнім, а не сьогоденням. Українське 
суспільство опинилося в стані «застиглого» 
теперішнього, назва якого все ще потребує 
префіксу «пост».

Практики маніпулювання образом «Іншого» 
в новорічних зверненнях В. Януковича, 
П. Порошенка та В. Зеленського значно поси-
лилися завдяки розвитку новітніх комунікатив-
них і медійних технологій.

За результатами аналізу новорічних звер-
нень президентів України В. Януковича, 
П. Порошенка, В. Зеленського як важливого 
складника політичного дискурсу зробимо 
висновки:

1) на тлі маніпуляцій образом «Іншого» 
в новорічних зверненнях усіх президентів 
України варто відзначити, що у двох привітання 
теперішнє присутнє, а про «перехідний» стан 
суспільства не згадується. Мова про звер-
нення Президента В. Ющенка у 2005 році (за 
рік після «Помаранчевої революції») та Прези-
дента України П. Порошенка у 2014 році (після 
«Революції Гідності», анексії Криму тощо). 
У цих зверненнях порівняно з іншими варто 
відзначити намагання жити «тут і тепер», поз-
бутися статусу «перехідності» й, відповідно, 

намагання уникати маніпуляцій образом 
«Іншого»;

2) на сучасному етапі з’явилися техно-
логічні можливості для створення нової яко-
сті репрезентації новорічних звернень у мас 
медіа. Як приклад наведемо звернення Пре-
зидента В. Зеленського, яке більше нагаду-
вало телевізійне шоу, аніж офіційну промову 
голови держави. Висловлюємо сподівання, 
що потужні технологічні можливості мас медіа 
будуть використовуватися задля уникнення 
мови ненависті та стануть на заваді поширенню 
негативних стереотипів у сприйнятті Іншого.

Підсумовуючи дослідження новорічних 
звернень президентів України від Л. Кравчука 
до В. Зеленського, відзначимо таке. В Укра-
їні сформувалася модель новорічного приві-
тання, яка складається з декількох елементів 
і дає змогу маніпулювати образом «Іншого» 
в конструюванні минулого-майбутнього. 
У новорічних зверненнях президентів вико-
ристовується такий порядок: мрії в минулому 
про Незалежність (згадується в промовах пре-
зидентів Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка, 
П. Порошенка); перехідний етап від мину-
лого до майбутнього, який характеризу-
ється невизначеністю, боротьбою, бідністю 
та іншими негативними явищами (згадується 
у виступах Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка, 
В. Януковича, П. Порошенка); подолання кризи 
та щасливе життя в майбутньому (це спільна 
риса всіх без винятку новорічних звернень).

Значення новорічного звернення голови 
держави як частини раціонального політич-
ного дискурсу полягає у сприянні миру й уник-
ненні конфліктів у суспільстві, профілактиці 
поширення негативних стереотипів і зосере-
дженні уваги на теперішньому стані україн-
ського суспільства. Натомість новорічні звер-
нення президентів як складник політичного 
дискурсу уникають раціонального аналізу, фік-
сують увагу на маніпулюванні минулим і май-
бутнім. У зв’язку із цим виникає питання: «А чи 
не варто відмовитися від цих звернень?» Мож-
ливо, однією з ознак завершення перехідного 
стану українського суспільства стане відмова 
від пострадянської традиції новорічних прези-
дентських звернень.
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This article provides a brief overview of the phe-
nomenon of eating disorder. Noted that eating 
behavior should be considered as a value-based 
attitude to food, the stereotype of nutrition under 
everyday conditions and in situations of stress 
and as the behavior focused on the formation 
of one’s own body image. Considering eating 
disorders, attention focus is on the fact that the 
appearance of the disorder may indicate some 
changes in food attitude and strategies of need 
gratification, not only biological but also psycho-
logical and social, especially among young girls. 
According to the statistics, in this age category 
there is a ten-time higher probability (compared 
to the sample of boys) to occur eating disorders 
among girls. Besides, eating disorders usually 
begin in late childhood or early adulthood, which 
has its further impact on the formation of behav-
ioral strategy of girls in the ambivalent vector: 
food choices under the influence of situational 
socio-cultural factors, basing on which they form 
the image of themselves and their bodies.
Elucidated that the emotional behavior type has 
strong links with both anxiety and stress levels 
among adolescent girls, which may indicate that 
a person’s emotions, emotional reactions, the 
breadth and depth of emotional experiences are 
the certain psychological components in deter-
mining human eating behavior. Those are closely 
related to the peculiarities of self-awareness and 
the bodily image of themselves while the modal-
ity of emotional experiences will determine the 
overall strategy of human activity, including food 
consumption, its quantity and quality. Our sample 
did not find a correlation between restrictive and 
external eating behavior and levels of anxiety and 
stress, possibly because adolescent girls have 
not formed yet the constructive-adaptive mech-
anisms for overcoming psychologically difficult 
situations when they live through deeply difficult 
experiences. At the same time, restrictive eating 
behavior is more intended to the conscious level 
more, compared to the external one, i.e. a person 
has to make the decision about weight correc-
tion, and therefore use more strategies to cope 
with the demands of everyday life.
Key words: emotional nutrition, overeating, 
anorexia, bulimia, overweight, hunger, satiety, 
behavior, disorders, adolescence.

У статті наведений стислий огляд 
феномену порушення харчової поведінки. 
Зазначено, що харчову поведінку варто 

розглядати як ціннісне ставлення до їжі, 
стереотип харчування за повсякденних умов 
і в ситуації стресу та як поведінку, орієнто-
вану на формування образу власного тіла. 
Розглядаючи порушення харчової поведінки, 
ми зосередили увагу на тому, що поява пору-
шення може свідчити про зміни у ставленні 
до їжі та стратегії задоволення потреб, не 
лише біологічних, а й психологічних і соціаль-
них, особливо серед дівчат юнацького віку. 
За статистикою, в цій віковій категорії у 
десять разів частіше (порівняно з вибіркою 
хлопців) зустрічаються порушення харчо-
вої поведінки серед дівчат, порушення хар-
чування зазвичай починаються в пізньому 
дитинстві або на початку дорослого віку, 
що має своє подальше відбиття в форму-
ванні поведінкової стратегії дівчат в амбіва-
лентному векторі: харчові вибори під впли-
вом ситуаційних соціокультурних факторів, 
на основі чого у них формується образ себе 
та свого тіла.
Було встановлено, що серед дівчат юнаць-
кого віку емоційний тип поведінки має вира-
жені зв’язки як із рівнем тривожності, так і з 
рівнем стресу, а це може свідчити про те, 
що емоції, емоційні реакції, широта та гли-
бина емоційних переживань людини висту-
пають певними психологічними складони-
ками в зумовленні харчової поведінки людини, 
які тісно пов’язані з особливостями самосві-
домості, тілесним образом себе, модаль-
ність емоційних переживань визначатиме 
загальну стратегію активності людини, 
в т. ч. і споживанні їжі, її кількості та яко-
сті. На нашій вибірці досліджуваних не було 
виявлено кореляційного зв’язку між обмежу-
вальною й екстернальною типами поведінки 
та рівнем тривожності та стресу, мож-
ливо тому, що дівчата в юнацькому віці ще 
не сформували конструктивно-адаптивні 
механізми подолання психологічно важких 
ситуацій у проживанні глибинно тяжких 
переживань. Обмежувальна харчова пове-
дінка більше стосується свідомого рівня 
порівняно з екстернальною, тобто людина 
має прийняти рішення щодо корекції ваги, а 
отже, задіяти більше стратегій, щоб впо-
ратися із запитами буденного життя.
Ключові слова: емоціогенне харчування, 
переїдання, анорексія, булімія, надмірна вага, 
голод, насичення, поведінка, розлади, юнаць-
кий вік.

PECULIARITIES OF THE ASSOCIATION BETWEEN EATING BEHAVIOR 
IN EATING DISORDER AND HIGH STRESS LEVEL AMONG GIRLS

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОРУШЕННЯМ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
ТА ВИСОКИМ РІВНЕМ СТРЕСУ СЕРЕД ДІВЧАТ

СЕКЦІЯ 3 
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Problem statement. One of the common 
socially important problems among adoles-
cent and young girls is issue of weight as well as 

proper nutrition. Modern requirements in the field 
of fashion, fitness, female attractiveness have 
a negative impact on both younger generation 
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and mature people who strive to reach modern 
standards. It should be noted the entire world 
intense transforming: modern people are accus-
tomed to an almost automated way of life (in 
some sense, not of their own volition, but accord-
ing to the global situation around the world), 
the current rhythm and lifestyle, on the one hand, 
requires less activity, but on the other hand, cre-
ates a completely different level of responsibility, 
which causes inevitable state of internal psy-
chological stress, which is mostly overcome in 
the simplest, the most primitive way – with food, 
but this is not an effective pattern for living out dif-
ficult situations and experiences.

The study and research of the problem 
of eating behavior began in the 19th century 
as a mental disorder, which was determined 
by abnormal eating habits, which negatively 
affected the physical or mental health of a man 
[10]. To date this group of disorders includes 
overeating (a large amount of food is eaten in 
a short period of time), anorexia nervosa (peo-
ple eat very little for fear of gaining weight 
and therefore have low body weight), bulimia 
nervosa (people eat a lot and then try get rid 
of food), Pica eating behavior (eating non-food 
items), rumination syndrome (people vomit 
food), avoidant / restrictive food intake disor-
ders (ARFID) (people with reduced and selec-
tive eating for certain psychological reasons), 
and a group of other eating disorders [8; 14]. 
The causes of eating disorders can consist 
of biological, personal and social factors.

In the developed countries, there are about 
0.4% of young women suffering from anorexia, 
and about 1.3% of women suffering from bulimia. 
Overeating affects approximately 1.6% of women 
and 0.8% of men [9]. At the same time, the level 
of eating disorders is lower in less developed 
countries [11]. Anorexia and bulimia are almost 
ten times more common among women than 
men [13]. Eating disorders usually begin in late 
childhood or early adulthood, but the frequency 
of other eating disorders is not diagnosed.

The aim of the article is to highlight the results 
of the correlation studying between eating disor-
ders and the level of anxiety and stress among 
young girls.

Analysis of the recent researches and pub-
lications. There are the works devoted to study-
ing the aspects of eating disorders, in particu-
lar, the researches of Kh.E. Doll, H.Sh. Ashurov, 
A.A. Markov, Zh. Terrens Uilson, K.M. Paik, 
I.I. Fedorov; N.Yu. Krasnoperov, V.D. Mende-
levych, I.H. Malkin-Pikh, Yu.L. Savchykov, 
S. Dzh. Fraibern, V.Ya. Semke; T.H. Voznesenska 
A.V. Vakhmistrov P. Norman B.A. Devis etc. 
Despite the fact that extensive theoretical experi-
ence in studying the peculiarities of eating behav-
ior has been already gained, this issue is still not 
sufficiently studied.

The term “eating behavior” was introduced 
to denote a set of actions carried out in process 
of nutrition, qualitative and quantitative charac-
teristics of the nutrients of the ration [1].

I.H. Malkina-Pykh defines that person’s behav-
ior in attitude to food is directed to satisfy not only 
biological and physiological requirements but 
also psychological and social needs. When ana-
lyzing the psychosocial aspects of overweight, 
she identifies the following functions of eating 
behavior: body balance controlling, relaxation, 
adhering to a ritual or a habit, rewarding, enjoy-
ing, communication, self-affirmation, cognition 
and aesthetic need gratification [5].

V.D. Mendelevych describes eating behavior 
as a value attitude to food, the stereotype of nutri-
tion in everyday conditions and in stressful situ-
ations, as well as eating behavior is understood 
as one that focuses on one’s own body image 
and activities to form this very image [6].

According to V.A. Vakhmistrov, adequate eating 
behavior is the one in which consuming nutrients by 
their ingredients, quantity, form, method of cooking 
and eating meets the nutritional and energy needs 
of the body, in accordance with the state of enzyme 
system, energy expenditure, biorhythms, peculiar-
ities of eating motivation, increasing motor activity; 
therefore the eating disorder is ought to be consid-
ered holistically from both psychological and phys-
iological points of views.

Considering eating behavior as a process 
of food consumption, which consequences 
affect the physical condition of a man, it’s worthy 
noting that being overweight or underweight is 
the result of eating disorders [4]. Eating Disorder 
(ED) appears as the complexes of the symptoms 
caused by prolonged exposure to behavioral, 
emotional, psychological, and social factors.

T.H. Voznesenska describes possible devia-
tions of eating behavior in the following way [2]. 
In her opinion, external eating behavior is associ-
ated with increased sensitivity to external stimuli 
of food consumption. People with such a behav-
ior do not respond to internal stimuli (blood glu-
cose level and the number of free fatty acids in, 
empty stomach, etc.), but to externals: the show-
case of the grocery store, a well-set table, a look 
at a person eating, food advertisement, etc. [3]. 
The distinctive cue for emotional eating behavior 
is that the stimulus, which provokes to eat, is not 
hunger, but emotional discomfort. Food for peo-
ple with emotional eating behavior is kind of med-
icine, because it really brings them not only sati-
ety, but also calm, pleasure, relaxation, emotional 
stress relieving, mood improvement. Emotional 
eating behavior can manifest as compulsive 
overeating and as a nocturnal eating syndrome. 
Compulsive eating behavior manifests itself as 
short recurrent bouts of overeating lasting no 
more than two hours. During such an attack, 
a person eats much more and much faster than 
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usual. Nocturnal eating syndrome is less com-
mon and is seen in obese people. It comes with 
three symptoms: loss of appetite in the morning, 
increased appetite and overeating in the evening 
and at night, and sleep disturbances. Restrained 
eating behavior is self-restriction in food, adher-
ence to a strict diet [3; 2].

L.M. Absaliamova notes that “eating disorders” 
should be understood as eating disorders that lead 
to physical and psychological ill-being and which 
are a complex of medical and psychological prob-
lems. Eating disorders should include bulimia ner-
vosa, anorexia nervosa, geophagia, sitophobia, 
bigorexia and others. In this case, “eating disor-
ders” mean such the deviations in food intake, 
which are really not diseases, but interfere with 
the proper functioning of an individual. Eating dis-
orders include external, emotional and restrained 
types of eating behavior. In some cases, compul-
sive overeating can also be attributed to eating 
disorders, when it is not a symptom of bulimia 
nervosa, and therefore, it means that not all eating 
disorders are really disorders [1].

Eating behavior and its disorders are the subject 
of a comprehensive study, and eating disorders 
are considered a serious problem of multifactorial 
etiology, threatening the health of the individual. 
Among the eating disorders, the most famous 
are bulimia nervosa and anorexia nervosa. Buli-
mia nervosa is the disorder characterized by 
overeating attacks and excessive weight control, 
which leads to applying extreme measures [8]. 
Decreased appetite until getting a complete body 
weight loss is called anorexia nervosa. Its causes 
are the activity of the food center and digestive 
system, also endocrine, neurogenic and psycho-
genic disorders and intoxication. Anorexia ner-
vosa is a disorder characterized by the intentional 
weight loss [8].

For comparison, ICD-10 presents the diag-
nostic criteria for anorexia and bulimia nevrosa 
(table 1).

Thus, the inadequate eating behavior can 
manifest itself in the form of health trouble 
and disorders, and it should be emphasized that 
the adequate eating behavior is the key to health, 
physical activity and harmonious psychosocial 
development of an individual.

Results. The pilot study involved 39 young 
girls aged 17 to 22 years old of various special-
ties. Empirical investigation in stress sensations 
in somatic, behavioral and emotional indicators 
was held by the methods of Lemur-Tese-Fil-
lion’s “PSM-25 Psychological Stress Scale”; 
“Spielberger-Hanin Questionnaire” to deter-
mine the level of anxiety and “The Dutch Eating 
Behavior Questionnaire (DEBQ)” for assessment 
of restrained, emotional, and external eating 
behavior.

As the result of the study, it was found that there 
is a close positive correlation between the stress 
level and the emotional eating behavior (table 2).

Table 2
Correlations between stress levels 

and eating style

DEBQ The level of the stress by “PSM-
25 Psychological Stress Scale”

Emotional 0,602*
р=0,000

Restrained 0,065
External 0,261

If so, such results may indicate that the pecu-
liarity of girls, being prone to EDs, is hyper-
phagic reactions as the inability to mentally pro-
cess traumatic experiences which are shifted to 

Table 1

Anorexia Bulimia
А Body weight loss or insufficient weight 

gain (children), which will result a 15% 
weight loss of normal or expected weight 
according to age and height.

А Repeated episodes of overeating (at least 
2 times a week during last 3 months), in which 
there is a large amount of food is consumed 
over short periods of time.

B Weight loss is self-induced by restriction 
of food intake.

B Constant anxiety about food and strong desire 
or uncontrolled craving for food.

С Self-perception is described as “too fat”, 
excessive occupation with this “being fat”, 
which leads to self-torture and reaching 
the threshold weight.

С The patient tries to counteract weight gain 
by initiating vomiting, inducing defecation, 
periodically fasting or using appetite 
suppressants (these may be thyroid drugs, 
diuretics, etc.).

D Various endocrine disorders associated 
with the hypothalamic-pituitary-gonadal 
axis. In women, it usually manifests as 
amenorrhea, and in men – as a loss of 
sexual interest and potency.

D Self-perception as being too fat, being busy 
with its correction (which often leads to 
underweight).

Е The criteria A and B are not fulfilled in 
bulimia.

Е –

Diagnostic criteria for anorexia and bulimia for ICD-10
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the somatic level, thus, a person has a pathologi-
cal urge to eat as a mitigating factor helping to live 
out psychological stress.

However, stress is not the only cause of ED. 
It was found that anxiety also manifests itself in 
increasing the level of ED, especially in cases 
when an individual feels internal weakness, help-
lessness in solving a problem situation what 
makes psychological tension increasing. As 
a result, it was established that there is a positive 
correlation between the levels of personal anxiety 
and stress (r = 0.519, p = 0.001) and reactive anx-
iety and stress (r = 0.628, p = 0.000). Therefore, 
there is a stress level increasing in anxious expe-
riences, which means that the conditioned-reflex 
cycle regarding food consumption will be passed 
through again.

The next step was to establish a correlation 
between the level of anxiety and the type of eating 
behavior. What is more, the only type of behavior 
which has the close link is the emotional type, as 
well as in the situation with stress.

Table 3
Correlations between anxiety levels 

and eating habits

DEBQ
“Spielberger-Hanin Questionnaire”
Personal anxiety Reactive anxiety

Emotional 0,711*
р=0,000

0,536*
р=0,001

Restrained 0,092 0,177
External 0,219 0,162

As can be seen from the table, the emotional 
type of behavior has the strong links with both 
the level of anxiety (r = 0.711; r = 0.536) and the level 
of stress (r = 0.602). And this may indicate that 
emotions, emotional reactions, the breadth 
and depth of a person’s emotional experiences 
are psychological components of human eating 
behavior, which are closely related to the pecu-
liarities of self-awareness and the bodily image 
of themselves. Besides, it should be understood, 
that is the modality of emotional experiences 
that will determine the overall strategy of human 
activity, including food consumption, its quantity 
and quality. Also, there was no correlation found 
in the sample between the restrained (r = 0.092; 
r = 0.177) and external (r = 0.219; r = 0.162) types 
of behavior and the level of anxiety. Probably, this 
can be explained in the following way: restrained 
eating behavior as keeping a diet is more related 
to the conscious level, meaning, a person have 
to make decisions about weight correction, 
and thus, use more constructive and adaptive 
patterns in overcoming psychologically difficult 
situations and living out deeply difficult experi-
ences. At the same time, external eating behav-
ior acts as a person’s inability to resist good food, 
what may indicate that a person, who is prone to 

ED, feels ashamed for uncontrolled cravings, so 
that when such a person is surrounded by peo-
ple, he or she tries to avoid food intake, but then 
makes up for lost.

Conclusions. As a result of the theoretical 
and empirical researche, the following was estab-
lished:

1. The eating behavior should be consid-
ered as a value attitude to food, the stereotype 
of nutrition in everyday conditions and in situations 
of stress, as well as eating behavior is understood 
as one that focuses on one’s own body image;

2. The eating disorders are a set of symp-
toms which occurs due to prolonged exposure 
of behavioral, emotional, psychological and social 
factors;

3. It was found that the peculiarity of girls, 
being prone to ED, is hyperphagic reactions as 
the inability to mentally process traumatic experi-
ences which are shifted to the somatic level, thus, 
a person has a pathological urge to eat as a mitigat-
ing factor, helping to live out psychological stress;

4. It was established that the level of anxiety 
and stress has a close correlation to the emo-
tional type of eating behavior, as the modality 
and depth of emotional experiences can deter-
mine the overall strategy of girls, including food 
consumption, its quantity and quality.

The scientific opportunities are seen in the fur-
ther multifactor analysis of the perfectionism phe-
nomena, the level of identity between real self 
and ideal self, the intrapersonal conflict exsis-
tance, identifying gender and sociocultural differ-
ences in eating behavior so on.
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У статті проведено аналіз теоретич-
них розробок проблеми професійної іден-
тичності в контексті окремих психологічних 
підходів: психоаналітичного, системно-ді-
яльнісного, когнітивного, гуманістичного, 
символічного інтеракціонізму. Розглянуто 
структурні характеристики й умови фор-
мування професійної ідентичності. Окрес-
лено перспективи методологічної оптиміза-
ції подальшої розробки проблеми професійної 
ідентичності на основі використання теорії 
метасистем. Структурний аналіз про-
фесійної ідентичності має на увазі аналіз 
складників, які розглядаються як тран-
сформовані в онтогенезі його змістовні 
дескриптори-елементи: потреби, інтереси, 
установки, переконання, мотиви, цінності, 
крайові смисли. Засобами досягнення про-
фесійної ідентичності є відповідні знання, 
уміння, навички та здібності, які забезпечу-
ють професіоналізацію. Подальша розробка 
проблеми професійної ідентичності най-
більш продуктивна в контексті синерге-
тичної модернізації положень метасистем-
ного підходу. З позицій теорії метасистем 
професійна ідентичність може бути пред-
ставлена у вигляді відкритої, нелінійної та 
нерівноважної системи уявлень суб’єкта про 
себе в процесі праці. Опис закономірностей 
формування професійної ідентичності в 
онтогенезі з урахуванням динаміки дозрі-
вання й функціонування різних психічних 
структур становитиме надалі основу тео-
ретичної розробки цього поняття. Якість 
професійної підготовки фахівців є важливим 
освітнім завданням, що зумовлено інтегра-
цією вітчизняної та європейської систем 
освіти, процесами глобалізації та економіч-
ного співробітництва в рамках сучасного 
світового простору. Удосконалення освіти 
вимагає не тільки модернізації стандартів 
навчання, застосування передових ІКТ та 
педагогічних технологій. Особливу важли-
вість і практичну значимість набуває пси-
хологічний фактор навчання, так як «розми-
тість» професійної ідентичності зумовлює 
соціально-трудову дезадаптацію особисто-
сті. Тому підвищення якості освіти через 
формування в студентів професійної іден-
тичності має велику практичну значущість, 
а вивчення структурно-функціональних 
характеристик цього феномена набуває 
особливої теоретичної актуальності.
Ключові слова: метасистема, пізнаваль-
ний досвід, професійна ідентичність, самос-
тавлення, Self-структура, смисли, цінності.

The analysis of theoretical developments of 
the problem of professional identity in the con-
text of individual psychological approaches: 
psychoanalytic, system-activity, cognitive, 
humanistic, symbolic interactionism. The 
structural characteristics and conditions for 
the formation of professional identity are con-
sidered. The prospects of methodological 
optimization of further development of the 
problem of professional identity based on the 
use of the theory of metasystems are outlined. 
The structural analysis of professional iden-
tity implies the analysis of the components, 
which are considered as its content descrip-
tors-elements transformed in ontogenesis: 
needs, interests, attitudes, beliefs, motives, 
values, and marginal meanings. The means of 
achieving professional identity are the relevant 
knowledge, skills, abilities and abilities that 
provide professionalization. Further develop-
ment of the problem of professional identity 
is most productive in the context of synergetic 
modernization of the provisions of the meta-
system approach. From the standpoint of the 
theory of metasystems, professional identity 
can be represented in the form of an open, 
non-linear and non-equilibrium system of the 
subject's ideas about himself in the labor pro-
cess. The description of the patterns of for-
mation of professional identity in ontogenesis, 
taking into account the dynamics of maturation 
and functioning of various mental structures, 
will form the basis for the theoretical develop-
ment of this concept in the future. The qual-
ity of professional training of specialists is an 
important educational task, which is due to 
the integration of the domestic and European 
education systems, the processes of global-
ization and economic cooperation within the 
modern world space. Improving education 
requires not only the modernization of teach-
ing standards, the use of advanced ICT and 
pedagogical technologies. The psychological 
factor of education is of particular importance 
and practical significance, since the “blurring” 
of professional identity entails social and labor 
maladjustment of the individual. Therefore, 
improving the quality of education through the 
formation of students' professional identity is 
of great practical importance, and the study 
of the structural and functional characteristics 
of this phenomenon is of particular theoretical 
relevance.
Key words: meta-cognitive experiences, pro-
fessional identity, self, Self-structure, meanings, 
values.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

PROFESSIONAL IDENTITY AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM: 
METHODOLOGICAL ASPECT

Постановка проблемы. Профессиональ-
ная идентичность широко представлена в тру-
дах отечественных и зарубежных психологов 
(В.А. Бодров (2001), Г.В. Гарбузова (2009), 
Д.Н. Завалишина (2002), Э.Ф. Зеер (2008), 
Е.А. Климов (1996) и др.) [2; 3; 5; 6; 9; 10]. Тра-

диционно профессиональная идентичность 
рассматривается в контексте вопросов фор-
мирования социальной (культурной, менталь-
ной, политической, гражданской и пр.) и лич-
ностной идентичностей человека [24; 28; 30]. 
Профессиональная идентичность понимается 
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как один из аспектов становления самосозна-
ния и самоотношения, как элемент форми-
рования «Self»-структуры личности (образ-Я, 
Я-концепция, самооценка).

Однако остаются неясными онтогене-
тические взаимосвязи в системе понятий 
««Self»-структура↔профессиональная иден-
тичность». Нет единства в определении 
структуры, механизмов, взаимообусловлен-
ности, порядка и принципов их формиро-
вания. Подобная теоретическая неясность 
вносит погрешности методологического 
характера в экспериментально-исследова-
тельские программы изучения профессио-
нальной идентичности как самостоятельной 
научной проблемы, что не позволяет сфор-
мировать комплексные и эффективные кор-
рекционно-развивающие психологические 
программы, призванные оказать адресную 
психологическую помощь будущему специа-
листу в процессе его профессионального ста-
новления.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Критический анализ разра-
боток по проблеме профессиональной иден-
тичности показывает [5; 22; 33], что профес-
сиональная идентичность оказывает влияние 
на качество человеческой жизни в целом, 
вследствие чего носит комплексный харак-
тер и как научная проблема должна рассма-
триваться в междисциплинарном формате. 
В наиболее общем виде содержание понятия 
профессиональной идентичности сформиро-
валось в психологии в начале ХХ столетия и, 
согласно А. Адлеру и Э. Эриксону (Э. Эрик-
сон (2006), А. Kloskowska (1998), D.E. Super 
(1957) [12; 28; 29; 32], под профессиональ-
ной идентичностью понимается интеграль-
ный, полимодальный и полифункциональный 
психологический феномен, детерминиро-
ванный средой жизнедеятельности личности 
и ее структурой, представляющий субъек-
тивное мнение о себе самом как о субъекте 
определенной профессиональной деятель-
ности (А. Адлер (1957), В.А. Бодров (2001), 
Д.И. Завалишина (2002), Е.П. Ермолаева 
(2001), Е.А. Климов (1996), Л.М. Митина 
(1997), Ю.П. Поваренков (2013), Н.С. Пряж-
ников (2003), Л.Б. Шнейдер (2001) и др.) [2; 
3; 8; 9; 14; 17; 19; 27].

Отличительной особенностью современ-
ного подхода к исследованию профессио-
нальной идентичности является, во-первых, 
системно-деятельностный подход, во-вто-
рых, рассмотрение идентичности в контек-
сте включенности человека в систему диф-
ференциации труда и трудовых отношений, 
в-третьих, профессиональная идентичность 
рассматривается как процесс, встроенный 
в систему профессионализации и самоопре-
деления личности.

Так, в трудах А.В. Карпова (2007), 
Е.А. Климова (1996), А.К. Марковой (1996), 
Л.М. Митиной (1997) Н.С. Пряжникова Н.С. 
и Ю.Ю. Пряжниковой (2003), Т.Ю. Скибо 
(2007), Е.Е. Трандиной (2006), Л.Б. Шнейдера 
(2001) и др. профессиональная идентичность 
рассматривается как элемент развития само-
сознания и самоотношения человека [12; 13; 
14; 17; 19; 20; 22; 27; 31].

С позиций понимания профессиональной 
идентичности как некоторого деятельност-
но-надындивидуального «целого» в процессе 
профессионализации человека подходили 
к рассмотрению проблемы В.А. Бодров (2001), 
Е.П. Ермолаева (2001), М.В. Заповорот-
ная и Д.И. Завалишина (2002), Н.Л. Иванова 
(2003), Е.А. Климов (1996), Е.Е. Трандина 
(2006), Н.С. Пряжников (2010), Л.Б. Шней-
дер (2008) и др. исследователи [2; 4; 5; 6; 9; 
20; 22; 27]. Профессиональная идентичность 
как интегральная характеристика личности 
формируется в процессе ее социализации 
и инкультурации, одновременно репрезенти-
руя такие личностные параметры, как само-
развитие, социальное самоопределение, ста-
тус и роль, познавательный опыт, жизненный 
путь, образ жизни, а также жизненный кризис, 
профессиональное мастерство и профессио-
нальное долголетие.

Определяя профессиональную идентич-
ность, Е.П. Ермолаева [8] исходит из того, что 
это продукт длительного профессионального 
и личностного развития, окончательно фор-
мирующийся в процессе овладения профес-
сией и гармонично интегрирующий реальные 
и идеальные представления индивида о себе. 
Согласно автору, профессиональная иден-
тичность выполняет важнейшие функции 
в процессе становления когнитивной струк-
туры Self-образа и несет когнитивно-позна-
вательную, социально-атрибутивную, адап-
тационную, социально-консолидирующую 
функции. Центральным образованием здесь 
выступает система субъективно-оценочных 
представлений, структурирующих профес-
сиональную самооценку личности как соот-
ношение Я-идеальное и Я-реальное про-
фессионала, его познавательный опыт [8]. 
Исследователь Л.Б. Шнейдер трактует про-
фессиональную идентичность как резуль-
тат отождествления себя с профессией 
и профессиональной деятельностью. Цен-
тральным компонентом профессиональной 
идентичности выделяется осознание себя 
в контексте построения профессиональной 
перспективы и принадлежности субъекта 
к профессиональному сообществу, вслед-
ствие чего и формируется когнитивный образ 
себя как профессионала [27].

Психолог Д.Н. Завалишина рассматривает 
профессиональную идентичность в единстве 
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с чувством самоуважения и самооценки лич-
ности как носителя профессии, полагая, что 
обретение смысла самоуважения себя как 
профессионала является центральным в фор-
мировании профессиональной идентичности 
[9]. Модель профессионального поведения 
понимается как деятельность, в процессе 
которой происходит обретение смысла само-
уважения [9; 10].

Динамический аспект профессиональ-
ной идентичности (стадии и этапы ее фор-
мирования) разрабатывались Е.А. Климовым 
и Л.М. Митиной [14; 17], которые полагали, 
что вследствие унификации многих трудо-
вых операций обретение профессиональной 
идентичности носит неосознаваемый харак-
тер, имеет поэтапное формирование и тре-
бует специально спланированных внешних 
условий обучения и осуществления трудо-
вой деятельности. Аналогичной точки зре-
ния придерживаются Г.В. Гарбузова (2007) 
[5], Ю.П. Поваренков (2013) [18], У.С. Роды-
гина и Т.Ю. Скибо (2007) [20], Е.Е. Трандина 
(2006) [22], Л.Б. Шнейдер (2001) [27], рас-
сматривающие профессиональную идентич-
ность как явление системное, динамическое 
и уровневое, тесно связанное с самооценкой 
и профессиональным самоопределением, 
анализируя данный феномен как результат 
разворачивания жизненного и профессио-
нального пути личности. Единицей периоди-
зации процесса формирования профессио-
нальной идентичности психологии Э.Ф. Зеер, 
Е.А. Климов, В.А. Бодров обозначают условия 
процесса профессионального развития чело-
века [2; 3; 10; 14].

Так, Э.Ф. Зеер в качестве главного усло-
вия в процессе профессионального развития 
выделяет социальную ситуацию и ведущую 
деятельность [10], Е.А. Климов определяет 
ведущую модель деятельностного опосредо-
вания взаимоотношений между индивидом 
и трудовым сообществом [14], а В.А. Бодров 
указывает, что главной является профпригод-
ность личности [2; 3]. При этом профессио-
нальная идентичность рассматривается и как 
основание, и как результат формирования ее 
профессиональной пригодности в контексте 
достижения эффективности трудовой дея-
тельности [13; 14; 18].

Все авторы выделяют в качестве элемен-
тов профессиональной идентичности потреб-
ности, интересы, способности, знания, уста-
новки, убеждения, познавательный опыт, 
самооценку, образ-Я, а также компоненты 
мотивационной сферы личности, которые реа-
лизуются и удовлетворяются в процессе про-
фессионального пути. При этом профессио-
нализация разделена на стадии и этапы, где 
стартовой считается стадия профессиональ-
ной предподготовки, предполагающая овла-

дение первичной информацией о выбранной 
профессии, накопление профессиональных 
возможностей, знаний и навыков. Финальной 
признается стадия достижения завершенной 
профессиональной идентичности, что свя-
зывается с началом трудовой деятельности 
и овладением корпоративной культурой.

Можно резюмировать, что системно-дея-
тельностный подход является главным мето-
дологическим направлением разработки 
проблемы профессиональной идентичности 
в отечественной психологии. Термин «про-
фессиональная идентичность» часто или 
дублирует, или пересекается с такими устояв-
шимися в понятиями, как профессиональное 
самоопределение, профессиональный статус 
и роль, Я-концепция, самооценка, профессио-
нальный путь, что отражает сущность личност-
ных изменений в ходе профессионализации, 
однако оставляет «за кадром» исследований 
структуру, механизмы, взаимообусловлен-
ность, порядок и принципы формирования 
профессиональной идентичности.

Зарубежные концепции профессиональной 
идентичности в целом не противоречат оте-
чественным разработкам. Однако для зару-
бежных психологов характерен другой под-
ход к пониманию причин, условий и самого 
процесса формирования идентичности. Поэ-
тому, согласно представлениям Д. Абрамса, 
А. Ватермана, И. Гофмана, Ч. Кули, Г. Мида, 
А. Маслоу, Дж. Марсиа, К. Роджерса, Дж. Тер-
нер, Х. Тэджфела, Г. Фогельсона, З. Фрейда, 
В. Франкла, Э. Фромма, Э. Эриксона, A. Кло-
сковска, Д.Е. Супер, П. Вайнрайх, У. Сондер-
сон, и др. [16; 24; 25; 26; 28 и др.], професси-
ональную идентичность наиболее правильно 
понимать как интегральную социокультурную 
характеристику субъекта, часть его менталь-
ного ресурса, которая отражает экзистен-
циальную уникальность и часто носит нео-
сознаваемый характер формирования. Для 
зарубежных психологов характерны четыре 
основных теоретических подхода, в рамках 
которых разрабатывается феномен профес-
сиональной идентичности: психоаналитиче-
ский, символический интеракционизм, когни-
тивный и гуманистический. В целом большое 
значение придается раннему опыту социали-
зации личности, ее ментальным структурам 
сознания как усвоенным в детстве и юно-
шестве эталонам отношения к себе, к миру 
предметных вещей и социальных явлений, что 
оформляет базовые представления человека 
о жизни.

Так, в рамках психоаналитического направ-
ления А. Ватерман, Дж. Марсия, З. Фрейд, 
Э. Эриксон рассматривали данный феномен 
как внутреннюю самосоздающуюся структуру 
потребностей, результат интеграции неосоз-
наваемого опыта и рефлексивной функции, 
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на основании чего будут определяться про-
фессиональный выбор, динамика достижения 
идентичности как определенного статуса [26; 
28; 30; 33]. При этом профессиональная иден-
тичность выступает как фрагмент Self-иден-
тичности, включающей политическую, граж-
данскую, личностную, культурную, этническую 
и другие виды идентичностей.

Символический интеракционизм под-
черкивает ведущую роль социальных вза-
имодействий субъекта при формировании 
его профессиональной идентичности [33]. 
Исследователи Дж. Мид, Ч. Кули Г. Фогель-
сон ставят акцент на эмоционально-оценоч-
ном компоненте идентичности, в связи с чем 
профессиональные идентичность и статус 
рассматриваются как результирующие соци-
ального дискурса, жизненных обязательств 
и субъективного отношения человека к себе 
в контексте совпадения профессиональных 
представлений Я-реальное и Я-идеальное 
[33]. В отличие от символического интеракци-
онизма, представители когнитивного подхода 
рассматривают профессиональную идентич-
ность не столько как результат унифициро-
ванной профессиональной ориентации лич-
ности, сколько связывают ее с обретением 
экзистенциальной уникальности. Професси-
ональная идентичность рассматривается как 
система когнитивных моделей, регулирую-
щих поведение субъекта в процессе трудовых 
отношений (Д. Абрамс, Дж. Тернер, Х. Тэш-
фел [24; 31; 33]).

Идентична когнитивистам точка зрения 
представителей гуманистического и психоа-
налитического подходов [16], что критически 
проанализировано и сопоставлено в трудах 
П. Вайнрайха, У. Сондерсона [33]. Так, про-
фессиональная идентичность рассматрива-
ется как регулятор поиска социальной ниши 
и преодоления противоречий и смысловых 
разрывов между состоянием свободы и оди-
ночества личности. Поэтому Э. Фромм, так же 
как и Э. Эриксон, рассматривает незавершен-
ную идентичность как источник экзистенци-
альной тревоги и социальной дезинтеграции 
личности [28; 33]. Кризисные переживания 
и жизненные ситуации, когда от человека 
требуется осуществлять «бытие вопреки», 
рассматриваются как движущие силы ста-
новления профессиональной идентичности 
(А. Маслоу (2007) [16].

Постановка задания. Цель статьи – про-
вести анализ теоретических разработок про-
блемы профессиональной идентичности 
в контексте отдельных психологических под-
ходов: психоаналитического, системно-де-
ятельностного, когнитивного, гуманистиче-
ского, символического интеракционизма.

Изложение основных материалов 
исследования. Можно заключить, что каждая 

психологическая школа по-своему подходят 
к трактовке профессиональной идентичности. 
Различные концепции, хотя и не противоречат 
друг другу, тем не менее, достаточно сложно 
объединяются в единую теорию данного 
феномена, которая учитывала бы как его меж-
дисциплинарный статус, так и комплексный 
исследовательский характер.

Несмотря на то что становление профес-
сиональной идентичности опосредовано 
длительным, поэтапным развитием личности 
и заключается в осознании и принятии себя 
в профессии, тем не менее, неясной остается 
роль ментальных структур сознания, жизнен-
ной перспективы, кризисных ситуаций как 
точек психологической перестройки лично-
сти, вследствие чего человеком присваива-
ются только определенные, характерные для 
данной профессии, представления о себе.

Бессознательный и вследствие этого 
непредсказуемый характер формирования 
профессиональной идентичности не позво-
ляет сформировать наперед заданный поло-
жительный образ Я-профессионального 
и успешно достигнуть завершенного профес-
сионального статуса с заранее предсказуе-
мым положительным результатом. Немало-
важным фактом является то, что приобретение 
профессиональной идентичности происходит 
в ходе обучения и посредством приобще-
ния к труду. Ее формирование возможно на 
основе рефлексии и творчески направленной 
познавательной активности личности через 
саморефлексию и подражание профессио-
нальным образцам будущей профессии.

Проведя критический обзорный анализ 
эмпирического материала по проблеме, 
можно резюмировать, что отсутствует еди-
ная концептуальная модель профессиональ-
ной идентичности как комплексного психо-
логического конструкта, остаются неясными 
онтогенетические взаимосвязи в системе 
понятий ««Self»-структура↔профессиональная 
идентичность», нет единства в определении 
структуры, механизмов, порядка взаимообу-
словленности и принципов их формирования. 
Представляется, что выход из сложившейся 
ситуации пролегает в русле методологиче-
ской модернизации исследования професси-
ональной идентичности с привлечением поло-
жений синергетики и метасистемного подхода 
как передовых направлений теоретического 
поиска в современной психологии (В.А. Бара-
банщиков (2007), И.Е. Гарбер (2007), В.А. Зна-
ков (2007), А.В. Карпов (2007), В.Ф. Турчин 
(2000) [1; 4; 11; 13; 21; 23]. Данные направ-
ления теоретико-методологического синтеза 
могут рассматриваться как ближайшая и наи-
более плодотворная перспектива теоретиче-
ской разработки проблемы профессиональ-
ной идентичности в современной психологии.
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В современной психологии наблюдаются 
противоречивые точки зрения на устойчи-
вость и динамику развития профессиональ-
ной идентичности, вследствие чего ранее 
предпринимавшиеся попытки создать модель 
идентичности не могли претендовать на 
системность и комплексность (Д.И. Завали-
шина (2002), Е.А. Климов (2010), А.К. Маркова 
(1996), Ю.П. Поваренков (2013), Н.С. Пряж-
ников (2003), Д. Сьюпер, Э. Гинцберг (1957), 
А. Тэшфел (1984), Г. Фогельсон (2003), 
Л.Б. Шнейдер (2001), Э. Эриксон (2006) и др.) 
[9; 14; 15; 24; 28; 30; 32]. Существующие 
модели рассматривают развитие професси-
ональной идентичности как последователь-
ность качественно специфических фаз, кри-
териями для разделения которых выступают 
содержание и форма перевода индивиду-
альных смыслов в профессиональные жела-
ния. Для существующих теорий свойственно 
обращение к понятию Я-концепции, (в зару-
бежной психологии использование термина 
«Я-концепция» созвучно употреблению в оте-
чественной психологии термина «самосозна-
ние»), поэтому модели не отражают системно 
роль потребностей, желаний и способностей 
индивида в контексте своеобразия его мен-
тального ресурса и жизненного пути (жизнен-
ные кризисы, внутриличностные конфликты, 
конструктивный опыт переживания кризисных 
ситуаций). Существующие модели не отра-
жают системно-динамических характеристик 
профессиональной идентичности, что затруд-
няет поиск и построение эффективных про-
грамм психологического влияния и коррекции 
с учетом возраста. Преодолевая определен-
ные методологические редукции в разработке 
проблемы профессиональной идентичности, 
представляется целесообразным осуще-
ствить ориентацию дальнейших исследова-
тельских программ в русло положений теории 
метасистем, представляющих личность как 
психобиосоциальную метасистему, а профес-
сиональную идентичность – как определен-
ный управляющий и одновременно управляе-
мый уровень организации этой метасистемы.

Отметим, что структурный анализ профес-
сиональной идентичности предполагает ана-
лиз составляющих данный феномен образо-
ваний, которые могут быть рассмотрены как 
трансформируемые в онтогенезе его содер-
жательные дескрипторы-компоненты про-
фессиональной идентичности (потребности, 
интересы, установки, убеждения, мотивы, 
ценности, краевые смыслы). Средствами 
достижения профессиональной идентично-
сти в данном случае выступят соответствую-
щие знания, умения, навыки и способности, 
обеспечивающие реализацию активности, 
направленной на достижение заданной про-
фессиональной идентичности [14]. Описание 

же закономерностей формирования профес-
сиональной идентичности с учетом динамики 
созревания различных структур психики 
составит в дальнейшем основу функциональ-
ного анализа этого понятия.

Представляется, что наиболее корректно 
использовать для этих целей теорию мета-
систем, использующуюся в кибернетике для 
описания закономерностей функциониро-
вания сложных нелинейно детерминирован-
ных объектов, к которым кибернетика отно-
сит и человеческую психику (А.И. Гулидов, 
Ю.И. Наберухин (2001), В.Ф. Турчин (2000)) [7; 
23]. Ключевыми понятиями в данном случае 
выступают понятия «метасистема» и «метаси-
стемный переход». Отметим, что под метаси-
стемным переходом, согласно В.Ф. Турчину, 
понимается переход с этапа на этап в эво-
люции управляющих структур любой мета-
системы. Метапереход создает высший 
последующий уровень управления метаси-
стемы – метауровень, который рассматри-
вается как высший управляющий элемент по 
отношению к уровню управления интегри-
руемых подсистем [23]. Под метасистемой 
подразумевается такой уровень организа-
ции и функционирования системных процес-
сов, когда в составе любой биопсихической 
системы имеются управляющие подсистемы, 
которые по отношению к подсистемам ее 
более низкого уровня иерархии являются 
эволюционно более поздними и управляю-
щими, однако, по отношению к интегральному 
уровню организации базовой биопсихической 
системы как являются управляемыми.

Согласно кибернетической теории взаи-
модействия человека с окружающей средой, 
на каждом этапе развития любая биопсихи-
ческая система имеет совокупность неко-
торых управляемых подсистем, которые 
в последствие функционально усложняются 
и приобретают более высокий иерархиче-
ский статус, что и обеспечивает переход 
на следующий этап в развитии системы, то 
есть, личности [23].

Если рассматривать в соответствии 
с кибернетической теорией В.Ф. Турчина пси-
хику как самоорганизующуюся биопсихосо-
циальную метасистему, а профессиональную 
идентичность как ее производную, то в каче-
стве управляющих метауровней организа-
ции метасистемы можно выделить предель-
ные жизненные смыслы, убеждения, краевые 
смыслы, то есть глубинные ценностно-смыс-
ловые (ментальные) структуры психики, пси-
хическое неосознаваемое, уровень развития 
интеллекта, врожденный тип нервной дея-
тельности, в качестве же управляемых ими 
более мелких подсистем – характер, способ-
ности, стереотипы, установки, ценности, зна-
ния, умения, навыки когнитивные стили и т.п.
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Рассуждая о предпосылках и перспекти-
вах применения метасистемного подхода 
в психологических исследованиях, извест-
ный российский методолог А.В. Карпов ясно 
указывает, что метасистемный уровень орга-
низации психики обнаруживает себя в суще-
ствовании таких феноменов, которые ока-
зываются направленными не на «внешнюю 
среду», а на внутренне содержание психики 
(а часто и сами на себя) [13; 21]. В результате 
этого возникают известные процессы, кото-
рые можно определить как метакогнитивные, 
а более терминологически привычно как про-
цессы и феномены рефлексивной природы. 
Так, кроме рефлексии, «метакогнитивного 
мониторинга» [21, с. 135–167], к психиче-
ским феноменам метасистемной природы 
следует отнести интегральные психические 
процессы и образования, такие как мировоз-
зрение личности, ее жизненный опыт, образ 
жизни, ценностно-смысловая система лич-
ности, обобществленные ценности и смыслы 
в форме культуры. Поэтому применение 
метасистемного подхода к пониманию про-
фессиональной идентичности показывает, 
что как структурное личностное образование 
данный феномен не может линейно детерми-
нироваться ни одной личностной структурой 
[11; 13; 21]. Способность личности к само-
детерминации порождает вопросы о том, как 
и когда в ее структуре могут формироваться 
образования, рассматривающиеся одновре-
менно и как внутренний уровень функциони-
рования, и как последующий управляющий 
уровень в процессе формирования профес-
сиональной идентичности. Рассматривая 
психическое и личностное как иерархически 
организованные и взаимосвязанные мета-
системы, удастся понять онтологические 
закономерности формирования профессио-
нальной идентичности и системно описать ее 
связь как с различными личностными струк-
турами, так и с факторами их биологической 
и социальной детерминации.

Выводы из проведенного исследова-
ния. Профессиональная идентичность тракту-
ется в современной психологии как интеграль-
ное полимодальное и полифункциональное 
понятие, обусловленное профессиональным 
самосознанием. Это динамическое личност-
ное образование (компонент Self-структуры 
личности), репрезентирующее субъективное 
мнение о себе самом как о субъекте профес-
сиональной деятельности.
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У статті обґрунтовується актуальність 
дослідження проблеми психологічної спря-
мованості мистецтва модернізму, необхід-
ність вирішення якої зумовлена потребою 
українського суспільства в подоланні духов-
ної кризи, переосмисленні художніх ціннос-
тей та орієнтирів культурно-цивілізацій-
ного розвитку.
Мета статті – розкрити психологічну спря-
мованість мистецтва метамодернізму, 
визначити його ціннісні орієнтири та рівні 
розвитку, висвітлити механізми духовного 
збагачення особистості та суспільства.
У змісті статті розкриваються характерні 
ознаки мистецтва метамодернізму та його 
відмінності від художньої творчості епохи 
модернізму та постмодернізму. Здійсню-
ється диференціація психологічної спря-
мованості мистецтва метамодернізму за 
рівнями: психофізіологічним, конкретно-пси-
хологічним, соціально-психологічним, філо-
софсько-психологічним.
Результати дослідження свідчать про те, 
що глибинний психологізм мистецтва мета-
модернізму є його визначальною ознакою, 
яка характеризується спрямованістю на: 
художнє відображення трансцендентного та 
іманентного начал у внутрішньому світі осо-
бистості; розширення сфери свідомості й 
актуалізацію несвідомих процесів; розкриття 
«граничних» психологічних станів особисто-
сті, що виникають на межі раціонального та 
ірраціонального; заглиблення у сферу ірре-
альності, ілюзорності та міфічності; досяг-
нення свободи творчого самовираження; спо-
нукання до розуміння смислу життя.
У висновках відзначається, що психологічна 
спрямованість метамодернізму передбачає: 
поринання у глибини емоційної сфери особи-
стості на межі її граничних можливостей; 
злиття реальності й віртуальності в худож-
ніх уявленнях; створення проєктів майбут-
нього життя. Багаторівнева спрямованість 
мистецтва метамодернізму сприяє інте-
грованому сприйняттю художнього образу 
світу крізь призму рефлексивних актів сві-
домості та підсвідомості, переосмисленню 
духовних цінностей мистецтва, спонукає 
особистість до перетворень соціокультур-
ної дійсності.
Ключові слова: метамодернізм, психо-
логічна спрямованість, рівні психологічної 
спрямованості метамодернізму, механізми 
психологічного впливу мистецтва, свідомі 
та несвідомі процеси.

In the statistic, the relevance of the preliminar-
ies of the problem of psychological directing of 
art to modernism, the need for revision, which 
is summed up by the need for Ukrainian sus-
pension in the region of the spiritual crisis, is 
determined. reappraisal of artistic values and 
development of cultural and civilization devel-
opment.
Meta statistic is the psychological recognition 
of the directness of the mystery to metamod-
ernism, due to the importance of its value and 
development, the visibility of the mechanisms of 
spiritual development of the specialness of that 
suspension.
In the context of statistics, there are characteristic 
signs of a mystery of metamodernism and of the 
imagination of artistic creativity of the era of mod-
ernism and postmodernism. There is a differenti-
ation of psychological directing of the mystery of 
metamodernism behind the equals: psychophys-
iological, specifically psychological, social and 
psychological, philosophical and psychological.
The results of the preliminaries inform about 
those, that the Glybinny psychology of the mys-
tery is metamodernism and its initial familiarity, 
which is characterized by directing to: the artistic 
representation of the transcendent and imma-
nent began in the inner light; expansion of the 
scope of evidence and actualization of unrelated 
processes; the development of “borderline” psy-
chological standards of a specialty, which are 
found on the boundary between the rational and 
the rational; drowning in the sphere of reality, illu-
sion and myth; reaching the freedom of creative 
self-expression; sponukannya to the understand-
ing of life.
In visnovka, it is important that the psychological 
directing of the universal phenomenon to the 
metamodernism of transmission is: porous in 
the world of the social sphere of particularity at 
the boundary of the boundary possibilities; the 
representation of the psychological standards of 
the wicked people in the situations of widespread 
action, the development of the projects of life. 
See, how the bagator is to direct the mystery 
of the metamodernism of the perception of the 
integration of the artistic image through the prism 
of reflexive acts in the context of the imagination 
and perception, the reassessment of the mystical 
values.
Key words: metamodernism, psychological 
directness, equal psychological directness to 
metamodernism, mechanisms of psycholog-
ical injecting mystery, witness and unseen pro-
cesses.

ПСИХОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ МИСТЕЦТВА МЕТАМОДЕРНІЗМУ

PSYCHOLOGICAL ORIENTATION OF THE ART OF METAMODERNISM

Постановка проблеми. У період глибокої 
духовної кризи, яку переживає Україна, вини-
кає потреба у подоланні тих «бар’єрів», що 
призводять до відставання держави від світо-
вих тенденцій культурно-цивілізаційного роз-
витку. Негативні наслідки соціальних потря-
сінь і складної соціокультурної ситуації, яка 
склалася у країні, зумовлюють необхідність 
вивчення психологічних проблем духовного 

життя суспільства, переосмислення ціннос-
тей українського суспільства. У зв’язку з цим 
значно зростає роль психології мистецтва. 
Психологічна спрямованість художньої твор-
чості епохи метамодернізму зорієнтована на 
розвиток культури українського суспільства 
в контексті загальнолюдських цінностей євро-
пейської та світової цивілізації, здійснення 
психологічного впливу на збагачення внутріш-
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нього світу особистості, її самовизначення 
та творчу самореалізацію в сучасному соціо-
культурному просторі.

Зростає науковий інтерес дослідників до 
цінностей мистецтва метамодернізму як аксіо-
логічної бази для виходу сучасного суспільства 
з духовної кризи, здійснення перетворень у сфері 
свідомості людей, розуміння й узгодження аль-
тернативних позицій, розробки та реалізації 
творчих «проєктів майбутнього».

Будучи своєрідною духовною скарбни-
цею суспільства, мистецтво метамодернізму 
відіграє важливу роль у вдосконаленні пси-
хологічної сфери як окремої особистості, так 
і суспільства загалом. Світ муз звертається 
до особистості в усій її повноті, впливає на 
людину як на «живе» ціле, на різні «поверхи» 
психіки – на емоції та інтелект, на глибини під-
свідомості та вершини самосвідомості.

У цьому контексті на увагу заслуговують 
художні концепції, зорієнтовані на заглиблення 
в індивідуально-особистісні прояви свідомо-
сті людини за реальних умов соціокультурної 
дійсності. Тому актуальності набуває дослі-
дження проблеми психологічної спрямова-
ності мистецтва метамодернізму, вивчення 
психологічних орієнтирів художньої діяльності 
в контексті соціокультурних реалій.

Аналіз наукових досліджень і публікацій 
показав, що у вирішенні проблеми психологіч-
ної спрямованості мистецтва метамодернізму 
вагомого значення набувають наукові над-
бання представників психоаналітичної теорії – 
З. Фройда, К. Юнга. Концептуальні положення 
психоаналізу є пріоритетними орієнтирами 
розвитку сучасного мистецтва. На них ґрун-
тується психологічний зміст художніх творів, 
тлумачення їх ціннісного смислу та інтерпре-
тація. Увага митців зосереджується на зану-
ренні у глибини емоційної сфери особистості, 
що, у свою чергу, сприяє актуалізації несвідо-
мих процесів, досягненню творчої свободи, 
художньому відтворенню спогадів про нереа-
лізовані бажання.

Психологічна спрямованість метамодер-
нізму, що передбачає звернення до експре-
сивного вираження почуттів людини з позицій 
психоаналізу, упередження змін, які асоцію-
ються зі структурою цих почуттів, простежу-
ється у кінофільмах У. Андерсона, М. Джулії, 
С. Джонса; в музичних композиціях груп 
Arcade Fire, Bill Calahan, Future Islands, поезії 
Дж. Вагнер, С. Коллінз, зображальному мис-
тецтві О. Еліассона, П. Дойга, квазімістичному 
мультимедійному проєкті New Hive offerings 
М. Бродер.

Психоаналітичний напрям розвитку метамо-
дернізму притаманний для таких видів худож-
ньої творчості, як: перфоманс, театр абсурду, 
сучасний танець (contemporary dance, хіп-хоп, 
тектонік), імпровізаційні композиції.

У контексті нашого дослідження слід відзна-
чити нові тенденції розвитку сучасного мисте-
цтва, окреслені в «Маніфесті метамодернізму» 
Л. Тьорнер. У положеннях цієї праці метамо-
дернізм характеризується як мінливий стан 
пошуків множинності несумірних і невловимих 
горизонтів між (і за межами) іронією та щирі-
стю, наївністю й обізнаністю, релятивізмом 
та істиною, оптимізмом і сумнівом [4].

У вітчизняному науковому знанні психологічні 
явища мистецтва метамодернізму досліджу-
вали Д. Бакіров і Д. Дроздовський [1; 3].

Як зазначає Д. Дроздовський, у ланцюжку 
подій, відображених у творах метамодер-
ністського мистецтва, центральною лан-
кою є межова ситуація, вихід із якої можна 
знайти, якщо використати інтуїтивізм і логіку, 
знання й віру, реальність і підсвідоме, наукові 
технології та людське відчуття. Тим самим 
у сучасному мистецтві відбувається перехід до 
нового розуміння емоційності, оригінального 
тлумачення «естетики довіри», психологічного 
виміру мистецької культури, а отже, до мета-
модернізму.

З огляду на викладені теоретичні положення 
зазначимо, що як самостійний предмет дослі-
дження проблема, яка розглядається, зали-
шається неповною мірою вивченою в науковій 
літературі. Недостатньо розкриті психологічні 
«бар’єри», які перешкоджають відходу від істо-
рично складених і традиційно використаних 
у художній практиці канонів, норм і правил ака-
демічного мистецтва, що, відповідно, потре-
бує виявлення психологічних механізмів міні-
мізації тих складнощів, які обмежують прояви 
свободи самовираження особистості у про-
цесі художньої творчості. Тож актуальною стає 
проблема дослідження психологічної спрямо-
ваності мистецтва метамодернізму та розу-
міння його ціннісного смислу, розкриття нових 
засобів психологічного впливу на внутрішній 
світ особистості та духовне життя сучасного 
суспільства.

Мета статті – розкрити особливості пси-
хологічної спрямованості мистецтва метамо-
дернізму, визначити його ціннісні орієнтири 
та рівні розвитку, висвітлити механізми духов-
ного збагачення особистості та суспільства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасне мистецтво метамодернізму 
є різноманітним, динамічним і мінливим худож-
нім простором, у якому поєднуються традиції 
та новації, досягається плюралізм філософ-
сько-естетичних, культурологічних і психоло-
гічних позицій, відбувається переосмислення 
цінностей і перегляд естетичних ідеалів.

Відзначимо, що вперше поняття «мета-
модернізм» (з грецької: μετά – згодом, після 
+ англ: modern) використали нідерландські 
філософи Робін Ван ден Аккер і Тімотей Вер-
мюлен (2010 р.) у «Нотатках про метамодер-



ГАБІТУС

56 Випуск 19. 2020

нізм» (Noteson Metamodernism), які тлумачили 
цю дефініцію як «коливання» між модернізмом 
і постмодернізмом [2].

У сучасному значенні метамодернізм роз-
глядається як комплекс здобутків мистецтва, 
культури, естетики та філософії, що утворився 
завдяки альтернативній реакції на постмодер-
нізм і характеризується невизначеністю пози-
цій щодо протиставлених аспектів модернізму 
та постмодернізму. Метамодернізм поклика-
ний відобразити в мистецтві ті зміни, що відбу-
ваються в сучасній культурі, яка розвивається 
в іншому напрямі, ніж постмодернізм із прита-
манними йому деструкцією, іронією, стиліза-
цією, релятивізмом, нігілізом і запереченням 
загальних концепцій.

На противагу постмодернізму, для метамо-
дернізму характерним є прагнення зрозуміти 
смисл і поступовий рух розвитку культури, 
повернення до загальних концепцій та універ-
сальної істини, експресивне вираження почут-
тів, відродження щирості, надії та романтич-
них тенденцій. Представники метамодернізму 
намагаються відобразити коливання між іро-
нією та щирістю, конструкцією та реконструк-
цією, апатією й ентузіазмом, соціальним ста-
ном звичайної людини та досягненням стану 
трансцендентності.

Порівняльний аналіз особливостей і пси-
хологічної спрямованості мистецтва модер-
нізму, постмодернізму та метамодернізму 
дозволяє зазначити, що: а) для модернізму 
характерними є проголошення радикальних 
ідей і пошук оригінальних способів їх рішення, 
універсалізація, позбавлення від трансцен-
дентного; б) для постмодернізму властивими 
є плюралізм, визнання різних позицій, напря-
мів, стилів і рефлексія над ними, комбінування 
елементів мистецтва минулого й теперішнього 
часу; в) для метамодернізму притаманним 
є розуміння всіх протилежностей між модер-
нізмом і постмодернізмом як складових частин 
загальної істини, урівноваження у правах масо-
вої та елітарної культури, стирання граней між 
художньою текстуальністю та реальністю.

Розбіжність між постмодернізмом і мета-
модернізмом полягає також у тому, що для 
першого художнього напряму характерною 
є гра з читачем, і ми розуміємо, що це саме 
гра, а для другого властивим є сприйняття 
гри як реальності, заміщення правил реаль-
ності. Ознаки парадоксу й абсурду знаходимо 
у фільмі «Початок» («Inception»).

Як відмічають критики, у мистецтві метамо-
дернізму спостерігається значний «могутній 
креативний вибух» що викликає неоднозначні 
оцінки дослідниками художніх творінь і їх зна-
чення щодо переосмислення цінностей куль-
тури, психологічного впливу на збагачення 
внутрішнього світу особистості й духовного 
життя суспільства.

За таких умов вирізняються «лідери» худож-
нього універсуму, яскраві мистецькі зразки, 
які виступають певними «вузлами» на «мапі» 
докорінних перетворень, що відбуваються 
в духовному житті сучасної людини. Так, 
у зображальному мистецтві Д. Таррел ство-
рив світлові інсталяції, які зумовлюють виник-
нення змін у сприйнятті та навіть наявні сни. 
К. Енгман використовує дзеркало, фотографії, 
прості матеріали для створення об’єктів, котрі 
змінюють простір, а не порушують його, як це 
було у постмодернізмі. О. Еліассон створює 
світові та природні інсталяції, які вражають 
монументальністю, гармонійним суміщенням 
природного і штучного з одного боку, та звер-
ненням до інтер’єру в дусі часів епохи Просвіт-
ництва і Ренесансу, – з іншого. Стилістичний 
дисонанс сприяє набуттю людиною нового 
досвіду – досвіду ірреальності, ясності, незро-
зумілого, міфічного.

Приклади літературного метамодернізму 
також свідчать про посилення інтересу авторів 
до психологізму й, відповідно, психологічної 
спрямованості художніх творів. Зокрема, для 
героїв роману Н. Тіммера «Нескінченний жарт» 
характерним є суб’єктивний ідеалізм і навіть 
соліпсизм. Вони відчувають спустошеність 
у власному внутрішньому світі, свою самот-
ність і відірваність від світу, відсутність емо-
ційності та глибинних переживань, внутрішню 
закритість. Нерішучість як особистісна якість 
виникає у них у зв’язку з перевантаженням 
інформації, полісемії, різноманіття та бага-
товимірності світу, його деструкції та хаосо-
подібності, адже, коли дозволяється все, то 
можливим є варіант «нічого», а отже, у героїв 
виникають проблеми із самовизначенням 
і прагнення розібратися у собі. Розчарування 
у цінностях і відсутність впевненості у світі 
й самовпевненості зумовлюють прояви нері-
шучості у виборі власних дій і пошуку нового 
життєвого шляху героя-протагоніста в автобі-
ографічному романі Д. Керуака «У дорозі».

Аналітичний огляд особливостей мисте-
цтва метамодернізму дозволяє відзначити 
психологічну спрямованість сучасної худож-
ньої творчості й диференціювати її за нижче 
наведеними рівнями.

Психофізіологічний рівень спрямованості 
метамодернізму передбачає активізацію пси-
хофізіологічних процесів, а також розкриття 
емоційних таємниць психоповедінки людей. 
Завдяки сенсорно-перцептивним і кінетичним 
діям у свідомості людини створюються суб’єк-
тивні сенсорно-перцептивні образи та водно-
час усвідомлюються такі категорії, як художній 
простір, час, рух, колір, форма, фактура.

Серед провідних функцій психофізіологіч-
ного рівня спілкування з мистецтвом у науковій 
літературі вирізняється регуляція діяльності 
суб’єкта під впливом художніх цінностей мис-
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тецтва. Наприклад, у романі «Квіти Содому» 
Олеся Ульяненка виявляється причина всіх 
бід, яка, на думку одного з персонажів, кри-
ється в нейронах, які керують життям. «А потім 
гадаєш: чи то рецептори в голові разом з ней-
ронами загуляли швидше, чи то якесь інше 
хитре паскудство?». Поєднання життєвих 
подій, психофізіологічних детермінант життя 
людини із ситуаціями, які неможливо пояснити 
з раціонального погляду, свідчить про виник-
нення «нового реалізму» як тотожного поняття 
метамодернізму.

У контексті розгляду психофізіологічного 
рівня психологічної спрямованості сучасного 
мистецтва варто згадати теорію перцептивних 
дій, що розвинута в ученні О.В. Запорожця, 
в положеннях якої наголошується на встанов-
ленні взаємозв’язку між діями аналізаторів 
у рухомому центрі мозку та зовнішнім просто-
ром при сприйнятті мистецтва. Так, у музи-
кантів і танцівників завдяки руху відбувається 
перетворення біодинамічної тканини в чуттєву 
і здійснюється зворотний процес – чуттєва тка-
нина образу трансформується в біодинамічну 
тканину руху. Прикладом цього перетворення 
є танцювальна імпровізація у «вільному танці», 
танці-модерн і сучасних танцях – contemporary 
dance, хіп-хоп, брейк-данс).

Наведені приклади ілюструють дію психо-
фізіологічного механізму чуттєвого відобра-
ження моторних ланок перцепції, тим самим 
слугують підтвердженням щодо особливостей 
сприймання таких перцептивних категорій, як 
ритм, жест, міміка. колір, світло, мелодія, гар-
монія, форма, фактура. Художньо-конструк-
тивною домінантою цих категорій у всіх видах 
мистецтва виступає ритм. Види мистецтва 
відображають різними способами ритмічні 
закономірності навколишньої дійсності. Так, 
у кінематографі метамодернізму використову-
ються різні особливості ритму світла, передачі 
часу через рух, людського життя. Серед них: а) 
диско-фільми американського кінематографу 
«Saturday Night Fever» із композиціями групи 
«Bee Gees», «Thank GodIs Friday» з хитами 
Донні Саммерс «Last Dance» та Дайани Росс 
«Lovin, Livin And Givin», «Can’t Stop The Music» 
за участю «Village People»; б) брейк-фільми 
«Брейкінг», «Ритм вулиці» («Beat Street»), «Роз-
нощики» («Delivery Boys» за участю леген-
дарних груп «Dinamic Rockers» і «Incredible 
Breakers»).

Психофізіологічний вектор сучасної худож-
ньої творчості включає функціонування меха-
нізму, який виступає апаратом психологічного 
впливу за взаємодії різних видів мистецтв. 
Наявність цього апарату як основи виокрем-
лення кінестетичного рівня у структурі осо-
бистості забезпечує подібність і спільність 
інтонаційних процесів у музиці, поезії, прозі, 
акторському мистецтві, активізує сприймання 

художніх творів, актуалізує процеси пережи-
вання та співпереживання. Тріада «образ – 
почуття – думка» виступає внутрішньо непо-
дільним змістовим комплексом інтонації. Це 
злиття містить у собі не тільки інформацію про 
психічний стан людського духу, душі та сві-
домості: в ньому «згорнуті» образні асоціації 
з рухом, жестом, мімікою, диханням, пульсом, 
фізичним і психічним тонусом. Тому інтонаці-
йний зміст мистецтва, який чується й осмис-
люється людиною, впливає на всі шари її 
психіки – від рівня рефлексів й інстинктів до 
найвищих рівнів свідомості.

Стає очевидним, що психічне та фізичне 
начало в їх «зустрічному русі» організовується 
відповідно до внутрішньої логіки процесу інто-
нування. У цьому полягає пояснення їх єдності. 
Виступаючи як змістовий субстрат рухомого 
процесу, інтонація координує цей процес, 
формує рухому стратегію і тактику реципієнта, 
адже невипадково ситуацію, яка склалася 
в мистецтві метамодернізму, визначають як 
«зміну інтонацій».

В інтонаційному просторі мистецтв здійс-
нюється взаємодія елементів різних художніх 
систем, що зумовлює перетворення потенцій-
ної енергії художнього розвитку людини в кіне-
тичну, тобто в актуалізовані здатності особи-
стості реагувати на процеси, які відбуваються 
у навколишній дійсності; відтворювати в мис-
тецькій творчості інтонаційні будови життя; 
зберігати свою якісну визначеність, фіксуючи 
особливості взаємодії особистісного та соці-
ального досвіду, що набуває специфічного 
відображення в мистецтві.

Конкретно-психологічний рівень спрямо-
ваності метамодернізму передбачає розши-
рення свідомих і несвідомих актів у творчому 
процесі, заглиблення в ірраціональну та раціо-
нальну сфери особистості, активізацію психіч-
них процесів і станів засобами мистецтва.

Науковий інтерес становить дія механіз-
мів психологічного впливу на процеси твор-
чого самовираження та самореалізації осо-
бистості; прояви самосвідомості в художній 
творчості.

У зв’язку з тим, що психологічний зміст 
мистецтва метамодернізму включає відобра-
ження психічних процесів і станів, психоло-
гічних метаморфоз і парадоксальних «зворо-
тів» модальностей почуттів і думок, особливої 
значущості набуває здійснення системного 
аналізу мистецтва, в якому художній світ роз-
глядається як «самосвідомість культури», її 
конкретний стан. У цьому аспекті на увагу 
заслуговує дія психологічного механізму куль-
турної самоідентифікації, функціонування 
якої дозволяє стверджувати про збереження 
людського «я», «самосвідомості культури» 
(М.С. Каган), культурної ідентичності суб’єкта 
мистецької діяльності.
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У художній творчості метамодернізму пси-
хологічним змістом і зверненням до культур-
ної самоідентифікації наповнені навіть балетні 
вистави («Реквієм за Моцартом», «Мій Ієруса-
лим»), у яких передаються як найтонші нюанси 
психіки, так і драматичне напруження трагедії. 
Звернення до глибинних шарів самосвідомості 
людини спонукає митців до визначення нових 
векторів розвитку мистецтва, переосмис-
лення його цінностей і призначення і, відпо-
відно, до оновлення інтонацій, пластичних 
«фарб», образних ресурсів. Наприклад, серед 
танцювальних рухів психологічний інтерес 
викликають «мудрі рухи», самовираження яких 
свідчить про глибинні процеси самосвідомості 
виконавця, котрі визначають специфіку когні-
тивної ситуації в певну історичну епоху.

Психологічна спрямованість метамодер-
нізму на свободу творчого самовираження 
митця передбачає деканонізацію виконання – 
відмову від класичних канонів і норм, заста-
рілих схем і стереотипів. Так, рухи артистів 
у сучасному танці є більшим, ніж суто рухи: 
занурюючись у глибоко психологічний зміст 
композиції, такі рухи спонукають до загад-
ковості, відходу від реалій навколишнього 
світу, поринання у власний внутрішній світ. 
У такий спосіб створюється подвійне прочи-
тання художнього твору – митець інтерпре-
тує як об’єктивну (зовнішню) реальність, так 
і реальність суб’єктивну (внутрішню). Інтер-
претація бінарних опозицій піднесене / бридке 
та високе / низьке змінюються усвідомленням 
необхідності їх поєднання. Тож завдяки дії 
механізму культурної самоідентифікації, дола-
ється конфлікт між цими двома реальностями.

Нерідко стимулювання до осмислення 
духовних цінностей і смислу художніх творінь 
метамодернізму досягається прийомами 
провокації, емоційного й інтелектуального 
«шоку», що спрямовано на розширення сфери 
свідомості, прояви неусвідомлених реакцій 
реципієнтів.

Безперечно, вирішення нагальних проблем 
мистецтва метамодернізму, іноді навіт, нез-
розумілого, вимагає відкритого діалогу, адек-
ватної системи художнього світогляду й обра-
зного мислення, інтелектуальної рефлексії, 
взаємоузгодження минулого, теперішнього 
та майбутнього. Наприклад, у сучасному мис-
тецтві застосовується флешбек у минуле або 
флешфорвард у майбутнє, тимчасове пере-
ривання послідовності повідомлення з метою 
показу певних подій минулого або погляду 
в майбутнє. Флешбек використовують для 
пояснення вчинків героїв, розкриття їхніх 
задумів, ознайомлення аудиторії з попереднім 
перебігом аби запобігти труднощів у розу-
мінні сюжету. Іноді весь твір є неперервним 
ланцюжком флешбеків, зокрема у кінофільмі 
«Громадянин Кейн».

Нова драматургія метамодернізму перед-
бачає художньо відображення психологічного 
стану, який виникає на межі між «тут і тепер», 
«вчора і потім», «розсіяного» сприймання 
художнього предмету або, навпаки, «аутичної» 
зосередженості на ньому. Іноді митці намага-
ються створити власні «утопічні» світи, художні 
простори, вибудовувати лабіринти Мінотавра, 
які наближені до нової щирості. За допомогою 
нових психологічних механізмів створюється 
нове мистецтво – «між надією та меланхо-
лією, простодушністю й обізнаністю, емпатією 
й апатією, єдністю та множинністю, цільністю 
та розщепленням, ясністю та неоднозначні-
стю» [6]. Метамодерністи прагнуть до мінли-
вості, динамічності, нестабільності, єдності 
протилежностей.

Розкриваючи конкретно-психологічний 
рівень спрямованості метамодернізму, варто 
наголосити на намаганні митців поринути 
у сферу ірраціонального та неусвідомленого, 
звернутися до глибинних шарів підсвідомості. 
Для митця це не тільки джерело тривожності 
та психічного дискомфорту, а й можливість 
проявити власний творчий потенціал, культи-
вувати езотеричну сферу взаємовідношень 
між власним свідомим і несвідомим (філософ-
ська драма Кальдерона «Життя і сон»).

При розгляді художніх форм прояву несві-
домого інтерес викликає використання мит-
цями феномена сновидінь, у яких спостері-
гається спільність із джерелами творчої уяви 
та фантазії. Засобами сновидінь сучасні митці 
прагнуть досягти зіткнення між двома реаль-
ностями – фізичною та метафізичною Існу-
вання сновидінь свідчить про те, що між «я» 
та реальністю існує певна межа, яка здатна або 
розширюватися, або звужуватися. І чим більш 
значущою є ця межа, тим вона стає більш 
рельєфною, відбувається вихід підсвідомості 
з-під контролю свідомості. Внаслідок подібної 
безконтрольності втрачається зв’язок між «я» 
та реальністю.

Яскравим прикладом використання в мис-
тецтві метамодернізму прийому сновидінь 
для художнього відображення прояву проце-
сів підсвідомості є хореографічний триптих, 
поставлений Нідерландським театром танцю 
(Nederlands Dans Theater – NDT) на Міжнарод-
ному фестивалі сучасного танцю Montpellier 
Danse (2019 р.) в оперному театрі імені Г. Бер-
ліоза (Франція). Триптих включає різноха-
рактерні п’єси, назви яких вже свідчать про 
задум автора відобразити прояви підсвідо-
мості, зокрема через сновидіння: 1) Shut Eye 
(«Закрите око»); 2) Partita for 8 Dancers (Пар-
тіта для 8 танцівників); 3) Woke up Blind («Про-
снувся сліпим»).

У п’єсі Shut Eye («Закрите око») відобража-
ється витончений емоційний стан людини, яка 
перебуває у психічному стані між реальністю 
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і сном. Містично завершується натхненне тво-
ріння, в якому втілено фантастичний світ сно-
видінь і мрій, сповнених чарівних пластичних 
новацій.

У хореографічній композиції Woke up Blind 
(«Прокинувся сліпим») танцівники охоплені 
пристрастю, акустичним «всесвітом», високим 
мистецтвом протидіють вокальній силі гітари 
Дж. Бьоклі. Розкривається екзистенція люд-
ських емоцій завдяки використанню склад-
них рухів на високому професійному рівні. Під 
ностальгічне звучання пісні «Ти і я» на чор-
ному фоні з палаючою зіркою, починається 
дивертисмент, що складається із соло, дуе-
тів і ансамблів, які вражають експресивними 
рухами тіла та специфічною жестикуляцією. 
У такий спосіб танцівники талановито створю-
ють психологічну реальність, у якій заблукала 
людина, та ірреальність, у якій приховані гли-
бини її підсвідомості. У фіналі артисти захоплю-
ють глядача швидкою синхронною пульсацією 
та конвульсивною вібрацією кистей, що асоцію-
ються з проявами галюцинацій. В останньому 
соло танцівник настільки віртуозно демонструє 
ритмічну жестикуляцію, що його рухи візуально 
зливаються в єдиний суцільний потік. Завдяки 
цьому прийому створюється сильне емоційне, 
навіть «шокове» враження. Йдучи зі сцени, тан-
цівник на останок викрикує «Good night».

Зауважимо, що для розкриття психічних ста-
нів сучасної людини митцями використовуються 
методи хаосоподібності композиції та провока-
ції, засоби візуалізації та механізми виникнення 
емоційного та інтелектуального «шоку». Так, 
у вокально-хореографічному дивертисменті 
Partita for 8 Dancers (Партіта для 8 танцівни-
ків), створеному в авангардному мистецтві 
(постановка Кристіал Пайт на музичну компо-
зицію Каролін Шоу), для досягнення ефекту 
візуалізації використовується психологічний 
механізм «через себе». Завдяки візуалізації 
рельєфної лінії «через себе» на фоні яскраво 
забарвленого полотна у вокально-хореогра-
фічному дивертисменті виникає загадкове вра-
ження та створюється додаткова динаміка роз-
витку хореографічних дій. Постановка насичена 
спеціальними ефектами: комп’ютерна проек-
ція, гра світла, нові танцювальні рухи, які неначе 
виражають експресивний спів.

Аналізуючи соціально-психологічний рівень 
спрямованості мистецтва метамодернізму, 
слід звернути увагу на феномен «сучасності», 
тобто що саме вважати сучасним для суспіль-
ства і як провести розмежування між сучасні-
стю та традицією. Безперечно, такий діалог 
свідчить про численні варіанти усвідомлення 
понять «сучасність» і «сучасне мистецтво», 
різні позиції в поглядах на проблему: «Яке 
мистецтво вважати сучасним?», «Чи можна 
вважати сучасним мистецтво, у змісті якого діє 
герой, вчинки якого близькі та знайомі аудито-

рії?». Театральні реклами підтверджують акту-
альність роздумів на цю тему.

Міжнародний фестиваль «Контекст» про-
демонстрував публіці значний арсенал одно-
актних вистав мистецтва метамодернізму. 
У програму фестивалю включено три мистецькі 
заходи: Вечір Національного балету Канади, 
вечір молодих хореографів Context lab, вистава 
Охада Нааріна «Венесуела», а також освітня 
програма, до якої входять лабораторія танцю-
вальної критики та майстер-класи. Так, у виставі 
«Венесуела» ізраїльського хореографа О. Наа-
ріна, представленій на Міжнародному фести-
валі «Контекст», розкривається власний погляд 
автора на проблему людини в сучасному 
суспільстві та використовується оригінальний 
спосіб її передачі. У цій композиції показана 
людина у двох іпостасях: зовнішній, яка підда-
ється раціональному осмисленню, та внутріш-
ній, що характеризується розкриттям невідо-
мих глибин людської сутності й наближається 
до медитативного усвідомлення.

За художнього відображення глибин під-
свідомості ефективним засобом художньої 
виразності стає не хореографічний рух, а енер-
гетична концентрація виконавця.

Висвітлюючи соціально-психологічний 
рівень спрямованості мистецтва, зауважимо, 
що останнім часом для художнього відобра-
ження соціальних стосунків між людьми реа-
лізується ідея розвитку інстинкту соціальної 
організації комах. Для прикладу, у виставі 
«Виникнення» К. Пайт ідея метафоричного 
вираження людських стосунків, наближе-
них до соціальної організації комах, відрізня-
ється індивідуальною неповторністю. Сцена, 
яка нагадує підземний вулик, заповнюється 
«роєм» артистів, котрі створюють химерні 
візерунки і форми, доповнюючи таємничу 
атмосферу музичного супроводу, що інтригує 
аудиторію. Починаючи з музики, все, що від-
бувається на сцені, нагадує магічний процес.

У сучасному мистецтві настала епоха роз-
думів і міркувань над повсякденним життям 
звичайної людини. Численні мистецькі твори, 
які є різними за змістом, стилем, драматур-
гічним рішенням, об’єднує тема життєвого 
світу людини та її долі, що, відповідно, потре-
бує нової аксіології та розкриття, пов’язаних 
із нею проблем сенсу життя, самовизначення 
людини, її самоцінності та життєвої нестабіль-
ності. У творчості метамодерністів домінує 
екзистенціальна проблематика та герой «соці-
ально-екзистенціальний» і «соціально-онтоло-
гічний», який прагне подолати «бар’єри» долі, 
страх, самотність і занедбаність. Модель цього 
героя зорієнтована на пошуки самовизна-
чення за нових умов соціуму, на відображення 
в ньому злиття особистого та загального.

Відображаючи екзистенціальну свідомість 
людини, митці показують абсурдність буття 



ГАБІТУС

60 Випуск 19. 2020

та жорстокість повсякденності життя, акценту-
ючи увагу на відчуженні особистості в дисгар-
монійному світі («Уйди-уйди» М. Коляди).

Філософсько-психологічний рівень спря-
мованості мистецтва метамодернізму має 
висхідну динаміку: мистецтво – модальна осо-
бистість – вплив особистості на художній твір 
(індивідуальне прочитання, виконавська інтер-
претація, режисерська реконструкція) – онто-
логічна рефлексія. Модальність особистість 
розглядається не у самому мистецтві і не поза 
мистецтвом, а як психологічна реальність, що 
виявляє свої закономірності, котрі встановлю-
ються у таких її параметрах, як: художня сві-
домість, творча уява, особистісні функції як 
система, що опосередковує вплив мистецтва; 
ціннісний тип переживання; естетичні стани 
та самовизначення як рефлексивна післядія 
мистецтва, в якій виражається духовна присут-
ність особистості у відтворених формах світу 
художніх цінностей. З цих позицій здійснюється 
встановлення творчого зв’язку між внутрішньою 
енергією людини, мистецтвом і Всесвітом.

Отже, створення художніх зразків і ціліс-
ність інтерпретації мистецтва визначається 
суб’єкт-об’єктною єдністю людини та розгор-
танням її сутнісних сил у процесі онтологічної 
рефлексії. Прикладом філософсько-психо-
логічного рівня психологічної спрямованості 
мистецтва метамодернізму є вистава «Буття 
та ніщо» на музику Ф. Гласса, поставлена Наці-
ональним балетом Канади (постановка Гійома 
Коте), в якій переосмислюється одноймен-
ний філософський трактат Жана-Поля Сартра 
і постає проблема про смисл існування зви-
чайної людини та пошук нею ціннісних орієнти-
рів у повсякденному житті. Канадський балет 
пропонує нове рішення змісту цієї проблема-
тики: контрапунктом до розгорнутих танцю-
вальних епізодів, які відображають побутовий 
аспект життєвих ситуацій, є чоловічий корде-
балет, котрий виступає в сірих костюмах, що 
символізує «ніщо», очевидно, смерть. У такий 
спосіб істотно збільшується ступінь узагаль-
нення поставленої проблеми, надається їй 
певний філософський смисл. Задум автора, 
очевидно, свідчить про його намагання 
показати, що життя домінує над роздумами 
й судженнями про «ніщо». Психологічний 
інтерес викликає остання частина спектаклю 
«Виклик», де внаслідок телефонного дзвінка 
у внутрішньому світі героїні (Грети Ходжинсон) 
розгорається ціла гама переживань, зміна 
емоційних станів, яка художньо передається 
автором завдяки власній «внутрішній» драма-
тургії та виразній хореографії.

Зазначимо, що нині виокремлюється поко-
ління драматургів, які готові до діалогу щодо цін-
ностей і самобутності метамодернізму, до від-
стоювання паратеатральних форм мистецтва, 
до спроби «експлікації» естетичної логіки сучас-

ного європейського театру в межах нової худож-
ньої концепції. Тут варто навести сюжет п’єси 
«Подвиг» О. Потапової (режисер В. Левиць-
кий), у якому повідомляється про життя речей 
і людей. Створена як педантична фіксація звуку 
від банківського автомату до стукоту коліс 
метро, ця п’єса нагадує експерименти А.Г. Най-
мана в музичному мистецтві. У тексті є фабула 
із зупиненням поїзду героєм, міститься вира-
ження шумового багатоголосся повсякденного 
життя, яке подається у виді репетиції оркестру, 
де кожний актор – це музичний інструмент, який 
налагоджує своє звучання.

Висновки з проведеного дослідження. 
Психологічна спрямованість мистецтва мета-
модернізму передбачає активізацію психоло-
гічних аспектів життя сучасної людини, а саме: 
розвиток трансцендентного та іманентного 
начал у внутрішньому світі особистості; поєд-
нання раціонально-логічного та ірраціональ-
но-чуттєвого рівнів свідомості; розширення 
сфери свідомості й актуалізацію несвідомих 
(неусвідомлених) процесів; розкриття «гра-
ничних» психологічних станів особистості, що 
виникають на межі раціонального та ірраціо-
нального; злиття в художніх уявленнях реаль-
ної та нереальної дійсності; досягнення твор-
чої свободи самовираження; спонукання до 
розуміння смислу життя та перетворення існу-
ючої соціокультурної дійсності.

Психологічні виміри розвитку худож-
ньої творчості метамодернізму дозволяють 
виокремити рівні її психологічної спрямова-
ності: психофізіологічний; конкретно-психо-
логічний; соціально-психологічний; філософ-
сько-психологічний. Завдяки взаємодії цих 
рівнів у сучасному мистецтві здійснюється 
поєднання індивідуально-особистісної та соці-
ально-загальної сфер, досягається інтегро-
вана взаємодія художніх способів сприй-
няття мистецтва. Полімодальність мистецтва 
метамодернізму спонукає до рефлексивного 
заглиблення в життєві ситуації, переосмис-
лення духовних цінностей мистецтва, подо-
лання кризової ситуації в соціокультурній дійс-
ності, встановлення суб’єкт-об’єктної єдності 
в системі «особистість – мистецтво – Всесвіт».
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У статті розглядається роль захисних 
механізмів психіки у формуванні і прояві пси-
хосоматичних реакцій у юнацькому віці.
У результаті дослідження захисних механіз-
мів було виявлено, що для вікового періоду 
«юність» характерна робота таких захис-
них механізмів психіки: найбільш домінантні – 
проєкція та раціоналізація, субдомінантні 
– регресія та компенсація. Дані захисні меха-
нізми дозволяють відвести тривогу, тим 
самим знижують її дію – це співвідноситься 
з роботою механізму проєкції. А раціоналі-
зація допомагає людині упорядковувати, 
надавати ясності навколишньому світу, 
структурувати його. Найбільш низькі показ-
ники спостерігаються за таким механізмом 
психологічного захисту, як гіперкомпенсація.
Проведене емпіричне дослідження також 
показало, що юнакам притаманна тенден-
ція переводу психоемоційної напруги та 
тривоги на соматичний рівень, тобто про-
являється через психосоматичні реакції, що 
дає можливість впоратися із тривогою й 
адаптуватися.
Було виявлено тенденцію до формування 
психосоматичних реакцій, яка може прояв-
лятися в респондентів із такими профілями 
за шкалами ММРІ (вище 65 Т): 1 (Hs), 2 (D), 
3 (Hy), 6 (Pa), 7 (Pt), для яких характерні 
виражені вегетативні реакції та зниження 
порога толерантності до стресу. Оскільки 
для даних типів шкал, або психічних станів 
особистості, характерні: емоційна незрі-
лість, негнучкість самооцінки, чутливість/
залежність від думки іншого, то робота 
таких механізмів захисту, як заміщення та 
регресія, допомагає змістити внутрішню 
дратівливість, емоційну напругу, тобто 
тривогу, яку переживає суб’єкт, і відновити 
відносну рівновагу (гомеостаз) у психічному. 
Домінують такі захисні механізми психіки, 
які характерні для всіх шкал: заміщення, 
регресія, а компенсація і гіперкомпенсація 
притаманні для шкал 6 (Pa) і 7 (Pt). Дані меха-
нізми захисту покликані допомогти юнаку в 
соціальній взаємодії для кращої адаптації.
Ключові слова: психосоматичні реакції, 
захисні механізми психіки, психічні стані осо-
бистості, юність, шкали ММРІ.

The article deales with the role of defense mech-
anisms of the psyche in the formation and man-
ifestation of psychosomatic reactions in adoles-
cence.
Examining defenes mechanisms, it was found 
that the age period of “youth” is characterized by 
the work of the following defenes mechanisms 
of the psyche: the most dominant – projection 
and rationalization, subdominant – regression 
and compensation. These defenes mechanisms 
allow you to divert the alarm, thereby reducing 
its effect – this is correlated with the operation of 
the projection mechanism. And rationalization 
helps a person to organize, to clarify the world 
around him, to structure it. The lowest rates for 
such mechanism of psychological defenes as 
hypercompensation are observed.
The conducted empirical research is also 
showed that young people have a tendency to 
transfer psycho-emotional stress and anxiety to 
the somatic level, i.e. it is manifested through 
psychosomatic reactions, which makes it possi-
ble to cope with anxiety and adapt.
There was a tendency to form psychosomatic 
reactions, which may occur in respondents with 
the following profiles on MMPI scales (above 
65 T): 1 (Hs), 2 (D), 3 (Hy), 6 (Pa), 7 (Pt), which 
are characterized by pronounced vegetative 
reactions and lowering the threshold of toler-
ance to stress. Since these types of scales (or 
mental states of personality) are characterized 
by: emotional immaturity, inflexibility of self-es-
teem, sensitivity/dependence on the opinion of 
others, the work of such defense mechanisms 
as: replacement and regression helps to shift 
internal irritability, emotional tension, in other 
words – anxiety, experienced by the subject 
and restore relative balance (homeostasis) in 
the psychic. Dominant defense mechanisms 
of the psyche, which are characteristic of all 
scales, are: replacement, regression, and 
compensation and hypercompensation are 
inherent in the scales 6 (Pa) and 7 (Pt). These 
defenes mechanisms are designed to help the 
young person in social interaction for better 
adaptation.
Key words: psychosomatic reactions, psychic 
defenes mechanisms, mental states of individ-
ual, adolescence, MMPI scales.

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РЕАКЦІЙ 
ЯК РЕЗУЛЬТАТУ РОБОТИ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПСИХІКИ

EMPIRICAL STUDY OF THE MANIFESTATION OF PSYCHOSOMATIC 
REACTIONS AS A RESULT OF THE WORK OF MECHANISMS 
OF PSYCHOLOGICAL DEFENSES

Актуальність вивчення взаємовпливів пси-
хосоматичних проявів/симптомів та механіз-
мів психологічного захисту досить аргумен-
тувати такими фактами: кількість випадків 
захворюваності психосоматичними недугами, 
що прогресує, невисока ефективність тради-
ційного лікування, низька якість життя пацієн-
тів, а також необхідність упровадження мето-
дик психотерапії психосоматичних розладів 
для підвищення якості рівня життя пацієнтів, 

з одного боку. Із другого боку, людина сучас-
ності – це суб’єкт, який перебуває в рамках 
вимоги володіння, дериватами якого можуть 
бути різні стратегії демонстрації свого ста-
тусу, свого образу. Інакше кажучи, ідеться про 
сюжет захопленості образом свого тіла, яке 
може піддаватися різним змінам: від прояву 
психосоматичних симптомів до зміни свого 
вигляду шляхом хірургічних утручань. Най-
більш схильною категорією, на наш погляд, 
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Таблиця 1
Захисні механізми психіки

Захисні механізми Навантаження
витіснення 0,36
заміщення 0,31
проєкція 0,52
гіперкомпенсація 0,27
регресія 0,41
заперечення 0,37
компенсація 0,41
раціоналізація 0,50

Таблиця 2
Взаємозв’язок захисних механізмів психіки та шкал MMPI

№
Захисні механізми 
психіки

Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si

1. Витіснення –0,154 0,077 –0,158 –0,002 –0,283 0,002 –0,090 0,075 –0,031 0,217

2. Заміщення 0,309* 0,431** 0,398** 0,267 0,241 0,508** 0,513** 0,634** 0,265 0,613**

3. Проєкція 0,112 –0,093 0,097 –0,012 0,038 0,015 0,071 0,004 0,078 0,133

4. Гіперкомпенсація 0,211 0,172 0,233 0,49 0,180 0,356* 0,323* 0,353 0,215 0,449**

5. Регресія 0,297* 0,504** 0,360* 0,326* 0,159 0,486** 0,537** 0,497** 0,139 0,556**

6. Заперечення –0,070 –0,089 0,126 0,056 0,132 0,073 0,117 0,036 0,154 –0,102

7. Компенсація 0,030 0,174 0,107 0,218 –0,009 0,311* 0,334* 0,311* 0,299* 0,266

8. Раціоналізація 0,046 0,090 0,047 –0,012 –0,004 –0,059 –0,026 –0,070 0,054 –0,001

стає юнацька середа, оскільки саме для цього 
вікового періоду характерне статево-рольове 
експериментування, формування життєвого 
і професійного шляху, а значить, актуалізація 
питання очікувань, які пов’язані зі стосунками 
з Іншим, з питаннями розміщення себе на 
сцені Іншого, неминучим зіткненням питання 
«чого бажає від мене Інший?», «хто я для 
нього?», спробою предстати перед погля-
дом-вимогою Іншого. Усе це веде до розмітки 
уявлень про себе, свої бажання, очікування, 
що може супроводжуватися актуалізацією 
роботи захисних механізмів психіки, психосо-
матичних реакцій тощо.

Для реалізації поставленої мети – вивчення 
зв’язку психосоматичних реакцій та захисних 
механізмів психіки, було проведено експери-
ментальне дослідження, у якому взяли участь 
96 респондентів, віковий діапазон яких стано-
вив від 17-ти до 23-х років.

Дослідження було проведено за допомо-
гою таких методик: Міннесотського бага-
топрофільного особистісного опитувальника 
(далі – ММРІ) та тест-опитувальника механіз-
мів психологічного захисту «Індекс життєвого 
стилю» (Life Style Index) Плутчика – Келлер-
мана – Конте.

У процесі оброблення даних за тестом-опи-
тувальником «Індекс життєвого стилю» нами 
були виявлені панівні захисні механізми пси-
хіки, які показані в таблиці 1.

Як можна побачити з таблиці, такий захис-
ний механізм, як проєкція, представлений 

із найбільшим навантаженням. Відомо, що 
завдання психологічних захистів – відве-
дення/розрядка напруги. Отже, проєкція стає 
тим психологічним захистом, який дозволяє 
знизити тривогу, перевести її на зовнішній 
об’єкт – соціальне середовище. З іншого 
боку, даний механізм захисту допомагає 
вибудувати відносини з іншими, окреслити 
межі себе й іншого, сформувати систему 
норм і обмежень. Відомо, що ціннісно-смис-
лова сфера особистості в цей період часу 
досить мінлива, тому механізм проєкції всту-
пає в дію та впливає на формування картини 
світу особистості та сприймання навколиш-
нього середовища шляхом приписування 
особистих якостей та властивостей зовніш-
ньому об’єкту, таким чином допомагає про-
йти даний адаптаційний період.

Наступним механізмом психологічного 
захисту, поширеним серед респондентів, 
є раціоналізація, яка допомагає упорядкову-
вати, надати ясності інтерпретації зовнішнім 
чинникам, структурувати світ, надати йому 
більшого логічного обґрунтування, отже, допо-
магає кращому розумінню людей: їхньої пове-
дінки, емоційних проявів тощо. Отримані дані 
співвідносяться з ідеєю А. Фрейд, яка зазна-
чила у своїх роботах верховенство інтелектуа-
лізації/раціоналізації як панівного психологіч-
ного захисту в період підліткового і юнацького 
віку [1; 3].

Найбільш низькі показники спостерігаються 
за таким механізмом психологічного захисту, 
як гіперкомпенсація.

Під час інтерпретації результатів даних 
ММРІ були виявлені основні можливі системи, 
які мають тенденцію до соматизації, призво-
дять до психосоматичних проявів. У процесі 
проведення кореляційної обробки даних було 
виявлено низку закономірностей між прояв-
ленням стилів реагування, що висвітлюються 
в методиці ММРІ, та механізмами психоло-
гічного захисту, які спостерігаються в юнаків. 
Дані наведені в таблиці 2.

Отже, у разі заміщення як механізму пси-
хологічного захисту виявляється тенденція 
до актуалізації більшої кількості шкал у ММРІ. 
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Таблиця 3
Взаємозв’язок шкал ММРІ із захисними механізмами психіки,  
які виявляють схильність суб’єкта до психосоматичних реакцій

№ Перемінні
Шкали MMPI заміщення гіперкомпенсація регресія компенсація

1. Hs 0,309* 0,211 0,297* 0,030
2. D 0,431** 0,172 0,504** 0,174
3. Hy 0,398** 0,233 0,360* 0,107
4. Pa 0,508** 0,356* 0,486* 0,311*
5. Pt 0,513** 0,323* 0,537** 0,334*

Особливу увагу варто звернути на такі шкали, 
як: D (депресія), Hy (істерія), Pa (паранойя), Pt 
(психостенія), Sc (шизоїдність / аутизація), Si 
(соціальна інтроверсія).

Оскільки для даних типів шкал (або психіч-
них станів особистості) характерні: емоційна 
незрілість, негнучкість самооцінки, чутливість/
залежність від думки іншого, то заміщення 
є тим захистом, який допомагає змістити вну-
трішню дратівливість, емоційну напругу, тобто 
тривогу, яку переживає суб’єкт, і відновити 
відносну рівновагу (гомеостаз) у психічному. 
Даний механізм захисту може допомагати 
суб’єкту в соціальній взаємодії для більш лег-
кої адаптації, оскільки зміщуватися на іншого 
можуть не тільки негативні, але й позитивні 
переживання.

Варто звернути увагу на те, що шкала соці-
альної інтроверсії (Si) також має значну коре-
ляційну відзнаку в такому механізмі психоло-
гічного захисту, як гіперкомпенсація. Відомо, 
що для інтровертів характерна проблема соці-
альної адаптації, яка пов’язана із труднощами 
входження в поле відносин з іншим. Акцент на 
внутрішньому світі ніби задає лінію відчуження 
від іншого. Однак суб’єкт так чи інакше змуше-
ний розгортатися в бік соціального оточення 
(іншого), саме тут гіперкомпенсація дає про 
себе знати.

Значна частина шкал ММРІ, а саме: D 
(депресія), Pa (паранойя), Pt (психостенія), 
Sc (шизоїдність), Si (соціальна інтроверсія), 
мають кореляційну залежність із таким меха-
нізмом захисту психіки, як регресія. Відомо, 
що регресія пов’язана не тільки з поверненням 
на попередні способи влаштування психіч-
ного, для даного захисного механізму частим 
проявом є зануренням у хворобу, тобто сома-
тизація, яка призводить до розрядки напруги 
у психічному.

У результаті обробки й аналізу отриманих 
даних (що наведені в таблиці 3) було вияв-
лено такі взаємозв’язки між шкалами ММРІ, 
що у своєму профілі виявляють та висвітлю-
ють схильність суб’єкта до психосоматичної 
реакції, та захисними механізмами психіки, 
що мають найбільш активну форму прояву за 
даних шкал.

Як можна побачити з вищенаведеної 
таблиці, для шкали Hs (іпохондрії), яка визна-
чає астено-невротичний тип особистості, 
виявлено взаємозв’язок з такими психоло-
гічними механізмами захисту, як заміщення 
та регресія. 1-ша шкала становить собою змі-
шаний тип реагування, виявляє предиспози-
цію до прояву психосоматичних реакцій.

У структурі невротичних розладів або в рам-
ках неврозоподібної патології високі показ-
ники за 1-ю шкалою (вище 70 Т) виявляють 
іпохондричну симптоматику. У разі надлишко-
вої емоційної напруженості (показник шкали 
вище 75 Т) може спостерігатися тенденція до 
фіксації на тривожних почуттях і уявленнях, 
пов’язаних як із собою, так і з іншими. Усе це 
може призвести до іпохондричності. Так, у разі 
деструктивного типу реагування відбувається 
заміщення внутрішніх переживань/почуттів, 
які можуть бути пов’язані або спричинені соці-
альними конфліктами, у бік вегетативних про-
явів організму, тобто соматичних реакцій – як 
шляху, у якому дає про себе знати психологіч-
ний конфлікт.

Захисні механізми заміщення та регресія 
характерні також для 2-ї D (депресія) та 3-ї Hy 
(істерія) шкал. Проявляється не тільки іпохон-
дричність, як у разі єдино панівної Hs (іпохон-
дрія) шкали, посилюються такі особистісні 
риси, як догматизм, схильність до ізоляції, 
інертність мислення, у міжособистісних кон-
тактах сильніше проявляється обережність, 
характерна для осіб із високими показниками 
за шкалою D (депресія), а також конверсійна 
симптоматика, яка характерна для осіб із 
високими показниками за шкалою Hy (істерія).

Так, актуалізація регресії в суб’єктів із вира-
женими Hs (іпохондрія), Hy (істерія) і D (депре-
сія) шкалами демонструє зіткнення із пси-
хотравмуючою ситуацією, що змушує суб’єкта 
шукати шляхів, які допоможуть упоратися 
із тривожними переживаннями/почуттями. 
Одним із таких шляхів стає формування психо-
соматичних реакцій для емоційної розрядки. 
Інакше кажучи, регресія і подальше зміщення 
напруги – переклад її в тіло – призводять до 
лібідинальної розрядки, зниження тривоги, 
через провадження психосоматичних реакцій.
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Шкала Hs (іпохондрія) у структурі невро-
тичної тріади – Hs, D, Ну – виявляє механізм 
захисту на кшталт «втечі у хворобу», водночас 
хвороба (явна або уявна) стає способом змі-
щення напруги, єдиним соціально прийнят-
ним способом уникання проблемних ситуацій 
та врегулювання психічного конфлікту.

Окремо варто виділити клінічні прояви 
в разі істеричного неврозу. Вони у профілі 
ММРІ відображаються у вигляді конверсійної 
п’ятірки. Профіль водночас характеризується 
поєднанням високих 1-ї Hs (іпохондрія) і 3-ї Hy 
(істерія) шкал із відносно низькою 2-ю D 
(депресія) шкалою. Властивості, притаманні 
3-й шкалі Hy (істерія), виступають на пер-
ший план, поглинають значною мірою ознаки 
1-ї шкали. Усунення із свідомості внутріш-
нього конфлікту, пов’язаного із суперечливою 
структурою бажань, відбувається несвідомо, 
як невротичний захист від стресу. Погли-
нання 3-ю шкалою Hy (істерія) характеристик 
1-ї Hs (іпохондрія) не скасовує орієнтації на 
соціальні нормативи, які лише маскують его-
центричні тенденції особистості, а трансфор-
мація невротичної тривоги у функціональні 
соматичні розлади може служити способом 
завоювання зручної соціальної позиції або 
уникнення відповідальності [2].

Низька 2-га D (депресія) шкала за під-
вищених 1-ї Hs (іпохондрія), 3-ї Hy (істерія) 
і 7-ї Pt (психастенія) шкал відображає тривогу 
суб’єкта, яка витісняється у сферу несвідо-
мого, що задає інфантильний спосіб захисту 
від ситуації, що травмує. Під час поєднання 
даних шкал висвітлюється тенденція до виник-
нення механізму заміщення, що дає можли-
вість перенести переживання з об’єкта, якій 
викликав тривогу, на спосіб, якій для юнака 
буде здаватися більш доступним та допусти-
мим. Однією з форм такого заміщення може 
виступити соматизація конфліктів, її локаліза-
ція в тілі суб’єкта.

Отже, можна зробити висновок, що замі-
щення та регресія, як панівні механізми психо-
логічного захисту, мають адаптивний характер, 
дозволяють упоратися із тривожною ситуа-
цією, однак спотворюють реальність і можуть 
нести дезадаптаційну функцію, що, у свою 
чергу, може призвести або спровокувати 
психосоматичні реакції. Через те, що підйом 
профілю за 2-ю D (депресія) шкалою виявляє 
в респондента не тільки погіршення настрою 
у зв’язку з негативними переживаннями, але 
й деякі особистісні особливості: схильність 
до гострого переживання невдач, до хви-
лювань, до підвищеного почуття провини із 
самокритикою, що може відбитися в суб’єкта 
на соматичному рівні, зокрема психосоматич-
ними реакціями. Такий тип реагування зазви-
чай у профілі відбивається підйомом за 2-ю D 
(депресія) шкалою за високої 4-ї Pd (психо-

патії) шкали. Панівним психічним захистом 
цих двох піків є регресія. Два рівновисокі піки 
у 2 і 4 шкалах свідчать про внутрішній конфлікт, 
у якому поєднуються амбівалентні тенден-
ції: висока пошукова активність і динамічність 
процесів збудження (Pd), виражена інертність 
та нестійкість (D). Ми можемо припустити, що 
дані реакції можуть формуватися і реалізо-
вуватися через те, що регресія належить до 
безпосередньої реакції, яка зачіпає складну 
систему мотивів. Це може проявлятися через 
наявність суперечливого поєднання високого 
рівня домагань із невпевненістю в собі, висо-
кої активності зі швидким виснаженням. За 
несприятливих соціальних умов така предис-
позиція може бути підставою для розвитку 
деяких психосоматичних розладів.

Для особистостей із високою 3-ю шкалою 
Hy (істерія) характерна підвищена нервоз-
ність, сльозливість, надлишкова драматизація 
подій, переважання емоцій над раціо. У ситу-
ації стресу особам із високою 3-ю шкалою Hy 
(істерія) у профілі властиві виражені вегета-
тивні реакції. Захисні механізми (витіснення 
та регресія) можуть проявлятися двояким шля-
хом. З одного боку, робота витіснення допо-
магає видалити/вилучити зі свідомості трав-
матичну інформацію/уявлення, які викликають 
тривогу. З іншого боку, робота заміщення 
полягає в переведенні психічного конфлікту 
в тіло, що може призвести до функціональних 
порушень. Ці механізми, які доповнюють один 
одного, можуть створювати ґрунт для психо-
соматичних розладів.

Поєднання високих показників за 3-ю Hy  
(істерія) і 4-ю Pd (психопатія) шкалами значно 
посилює характеристики 3-ї Hy (істерія) 
шкали, збільшує ймовірність психоемоційних 
та поведінкових реакцій істеричного типу зі 
схильністю до формування соматичних реак-
цій із вираженою емоційною лабільністю. 
Варто зазначити, що негативні показники за 
шкалою такого захисного механізму психіки, 
як витіснення, підкреслюють неефективність 
останнього.

Ще одним захисним механізмом, який вхо-
дить до числа домінантних, стає гіперкомпен-
сація. У поєднанні з підвищенням показників за 
шкалою 6 Pa (паранойя) може демонструвати 
стратегію подолання/протидії юнаком фру-
струючих ситуацій або переживань, які втор-
гаються до життя особистості, шляхом пере-
творення негативного афекту в позитивний. 
Протидією стають реакції відреагування: гнівні 
реакції і дії, які диктуються ворожим настроєм, 
шкідливим для юнака, які погіршують стан 
його здоров’я, а афективні прийоми знеціню-
ють значущість фрустрованої потреби. Однак 
варто зазначити, що для підтримки оптималь-
ної соціально комфортної обстановки й індиві-
дуального почуття захищеності гіперкомпен-
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сація вимагає в декілька разів більше психічної 
енергії для збереження оптимального пси-
хоемоційного стану. Постійне виснаження як 
емоційних, так і фізичних ресурсів організму 
може призвести до поступового прояву кризи, 
яка буде проявлятися організмічно, тобто тіло 
буде виступати певним симптомом.

Наступною шкалою, що визначає характе-
рологічні особливості схильностей до прояву 
виникнення психосоматичної симптоматики, 
є 7-а шкала Pt (психастенія) та її комбінації 
з іншими шкалами за методикою ММРІ. Що 
стосується поєднання цієї шкали з механіз-
мами захисту психіки, то варто виділити, що 
в рамках нашого дослідження було виявлено 
закономірну кореляційну залежність шкали Pt 
(психастенія) і таких механізмів психологіч-
ного захисту, як: заміщення, гіперкомпенса-
ція, регресія та компенсація (з позитивними 
знаками) та витіснення, заперечення і раціо-
налізація (з негативними знаками). Юнакам із 
даним типом притаманна обмежувальна пове-
дінка і нав’язливі дії, що трансформуються 
в повсякденному житті в надмірну потребу 
контролю. Дана шкала допомагає виявити 
підвищену тривожність, а за показників вище 
70 Т визначається вже не як риса характеру, 
а як стан, у якому дає про себе знати тривога, 
яка може бути проявлена у психосоматичній 
симптоматиці. Психосоматизація тривоги дає 
можливість витримати її або отримати ті реак-
ції від оточення, що дозволять суб’єкту спра-
витися з нею.

Поєднання 7-ї Pt (психастенія) та 2-ї D 
(депресія) шкал, де проявляються такі психо-
логічні захисти, як: заміщення та регресія (з 
позитивними знаками), витіснення, запере-
чення та раціоналізація (з негативними зна-
ками), може відображати тенденцію до психо-
соматичної симптоматики.

Високі показники за 7-ю Pt (психасте-
нія) і 3-ю Hy (істерія) шкалами характерні для 
суб’єктів, яким притаманні тривожно-депре-
сивний стан з іпохондричною симптоматикою, 
де здебільшого будуть проявлятися психосо-
матичні симптоми.

Поєднання високої 7-ї Pt (психастенія) із 
4-ю Pd (психопатія) відображає проблему 
внутрішніх суперечливостей змішаного типу 
реагування, у якому стикаються полярні, різ-
носпрямовані тенденції: мотивація досяг-
нення з мотивацією уникнення неуспіху, що 
в юнацькому віці стає особливо актуальною, 
схильність до активності і рішучих дій із супе-

речливою схильністю до блокування актив-
ності в ситуації стресу, підвищене почуття гід-
ності і прагнення до домінування поєднується 
з невпевненістю в собі і надлишковою само-
критичністю, вольовий регістр емоцій гніву, 
захоплення, гордості і презирства – з емо-
ціями астенічного регістру: страхом, почут-
тям провини, тривожністю. Усе це, з одного 
боку, сприяє взаємній компенсації одних рис 
іншими, з іншого – нагнітає напруженість, 
бо поведінковий шлях відреагування вияв-
ляється блокованим, отже, ця напруга може 
знайти місце вивільнення на тілесному рівні, 
тобто шляхом прояву психосоматичної симп-
томатики. Це може бути реалізовано шляхом 
таких механізмів психологічного захисту, як 
заміщення та регресія, що в кореляційній 
залежності з даними шкалами ММРІ мають 
найвищі показники. Зовні поведінка суб’єкта 
даного типу може виглядати як збалансована, 
але внутрішній конфлікт оформляється через 
психосоматичну симптоматику або проявля-
ється неврастенічною симптоматикою і час-
тими соматичними скаргами.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, з огляду на результати досліджень 
та дані, що були наведені вище, можна зробити 
такі висновки: для вікового періоду «юність» 
характерна робота таких захисних механіз-
мів психіки: найбільш домінантні – проєкція 
та раціоналізація, субдомінантні – регресія 
та компенсація; притаманна тенденція пере-
воду психоемоційної напруги та тривоги на 
соматичний рівень, що дає можливість упора-
тися з нею й адаптуватися; тенденція до пси-
хосоматичного симптому може проявлятися 
в респондентів із такими профілями за шка-
лами ММРІ (вище 65 Т): 1 (Hs), 2 (D), 3 (Hy), 
6 (Pa), 7 (Pt), для яких характерні виражені 
вегетативні реакції та зниження порога толе-
рантності до стресу, а також захисними меха-
нізмами психіки, які домінують, як-от: замі-
щення, регресія для всіх шкал, а компенсація 
і гіперкомпенсація для шкал 6 (Pa) і 7 (Pt).
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У статті представлені наукові дослі-
дження закордонних учених щодо впливу 
релігійності людини на депресію. Пози-
тивний взаємозв’язок віри та психічного 
здоров’я є досить однозначний. Проте 
існують деякі особливості взаємозв’язку 
релігійності і депресивності особистості. 
Номінальна релігійна прихильність і відві-
дування церкви, без активного духовного 
життя або релігійних способів подолання, 
можуть не допомогти в боротьбі з депре-
сією. Загалом, релігійна участь та прина-
лежність пов’язані з меншими проблемами 
з депресією, кращим рівнем самопочуття 
та швидшим одужанням від депресивних 
епізодів. Проте релігійні проблеми можуть 
бути пов’язані з більш високими темпами 
депресії. Позитивні ефекти від релігії є 
більш дієвими в боротьбі з когнітивними 
симптомами депресії, ніж із фізичними. Най-
більш послідовні і повторювані результати 
спостерігаються в дослідженні групової 
релігійної участі, з низькими показниками 
депресії, тоді як вивчення впливу індивіду-
альної духовності чи релігійності особи-
стості демонструють більш суперечливі 
результати. Науковці пропонують декілька 
моделей та механізмів взаємозв’язку між 
релігійністю та депресією: діє як супресор 
(понижувач напруги) чи модератор (посе-
редник для регулювання напруги) та для 
надання позитивних механізмів подолання 
чи оцінки ситуації; допомога людині впо-
ратися з емоційними наслідками депресії, 
як спосіб пошуку затишку чи стримування 
лиха; допомога в запобіганні та відтор-
гненні неконструктивної поведінки. Також 
науковці виокремлюють чинники релігійно-
сті, які запобігають виникненню депресії, 
серед яких: конкретні вірування; викори-
стання позитивних релігійних подолань; 
соціальна підтримка релігійних громад чи 
духовна підтримка; релігійна мотивація. 
Науковці стверджують, що інституційна 
релігійність і залучення людини до релігій-

ної громади мають великий вплив на подо-
лання і запобігання депресії.
Ключові слова: психічне здоров’я, релігія, 
релігійність, духовність, депресія.

The article presents scientific research of for-
eign scientists on the impact of religiosity on 
depression. The positive relationship between 
faith and mental health is clear. However, there 
are some features of the relationship between 
religiosity and depression. Nominal religious affil-
iation and church attendance, without an active 
spiritual life or religious coping strategies, do not 
help in overcoming depression. In general, reli-
gious participation and affiliation are associated 
with fewer problems with depression, better 
well-being, and faster recovery from depressive 
episodes. However, religious problems may be 
associated with higher rates of depression. The 
positive effects of religion are more effective in 
overcoming the cognitive symptoms of depres-
sion than the physical ones. Reliable results of 
the relationship between group religious partici-
pation and low rates of depression, but the study 
of the effect of individual spirituality or religiosity 
show more mixed results. Scholars propose sev-
eral models and mechanisms for the relationship 
between religiosity and depression: acting as a 
suppressor (stress reliever) or moderator (medi-
ator for stress regulation) and providing positive 
mechanisms to overcome or assess the situa-
tion; helping a person cope with the emotional 
consequences of depression as a way to find 
comfort or containment; assistance in preventing 
and rejecting non-constructive behavior. Schol-
ars also identify factors of religiosity that prevent 
depression, including: specific beliefs; use of 
positive religious overcomes; social support of 
religious communities or spiritual support; reli-
gious motivation. Scholars argue that institutional 
religiosity and human involvement in the religious 
community have a major impact on overcoming 
and preventing depression.
Key words: mental health, religion, religiosity, 
spirituality, depression.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РЕЛІГІЙНОСТІ 
ТА ДЕПРЕСІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОРДОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOSITY 
AND DEPRESSION: THEORETICAL REVIEW OF FOREIGN STUDIES

Постановка проблеми. Останнім часом 
діалог між психологією та релігією змінився. 
Протягом більшої частини XX ст. психоло-
гія вивчала релігію. Ця однобічна спрямова-
ність змінилася за останні кілька десятиліть, 
оскільки спостерігається все більше прикла-
дів, коли психологи намагаються зрозуміти 
релігії та запозичити методи, які можуть допо-
могти в лікуванні та гармонізації психічного 
здоров’я.

Депресія – це стан, який передбачає сму-
ток, втрату інтересу до діяльності, зміни 
в пізнанні, як-от негативні думки та низка 
фізичних проблем, наприклад порушений сон. 

Цей стан також пов’язаний із проблемами 
в регуляції настрою, як-от тенденція до авто-
матичної, сильнішої та стійкої реакції на нега-
тивні стимули [6]. Депресія поширена в усьому 
світі, у західних країнах кількість випадків різко 
збільшилася за останні 50 років. У Сполучених 
Штатах Америки показники депресії зросли 
вдвічі в молодого покоління, тобто приблизно 
в 1 із 6 дорослих можна очікувати хоча б один 
серйозний епізод депресії в їхньому житті. 
Збільшується кількість жінок, що страждають 
від цієї проблеми [4]. Зростання темпів поши-
рення депресії може бути пов’язане з модер-
нізацією, яка, схоже, збільшує особистісний 
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нарцисизм, сприяє втраті сенсу та надії. Для 
багатьох депресія є станом хронічним, що 
обмежує нормальну життєдіяльність і вимагає 
тривалого лікування. Це пов’язано з підви-
щенням смертності, а також зниженням якості 
життя та продуктивності праці [9].

Якщо позитивний взаємозв’язок віри 
та психічного здоров’я є досить однознач-
ним [13], то питання впливу релігійності на 
психологічний стан є суперечливим [16; 21]. 
Існують дослідження, які наголошують на 
важливій ролі релігійності та соціальної під-
тримки в боротьбі із проблемами психічного 
здоров’я (зокрема, з депресією, когнітивними 
спотвореннями та суїцидальністю) [2]. Аме-
риканська дослідниця L. Upenieks здійснила 
ґрунтовне вивчення релігійності, соціальних 
мереж та психічного здоров’я. Загалом, це 
дослідження демонструє, що релігійні виміри 
соціальних мереж мають важливий вплив на 
психічне здоров’я, підкреслює важливість 
виявлення специфічних особливостей релігії 
серед основних мережевих зв’язків [35].

Науковці дотримуються думки, що релігія 
зазвичай корисна для психічного здоров’я, але 
це зумовлено багатьма чинниками. Співвід-
ношення між релігією та психічним здоров’ям 
залежить від типу релігійності особистості (вну-
трішній чи зовнішній). К.Д. Бетсон та його колеги 
стверджують, що такий взаємозв’язок не вияв-
ляється в зовнішніх формах релігійності [3].

Існують дослідження, які обстоюють думку 
про релігію як чинник зниження ризику виник-
нення депресії. Проте такі взаємозв’язки спо-
стерігаються не постійно. Л.Б. Коінг із групою 
науковців роблять декілька припущень щодо 
такої ситуації. Так, генетичні чинники можуть 
викликати позитивний зв’язок між релігією 
та депресією. Також імовірно, що кілька дослі-
джень, які виявили більше прикладів депресії 
в релігійних людей, були проведені у світських 
культурах, де люди рідше звертаються до релі-
гії для отримання допомоги та подолання жит-
тєвих труднощів. У будь-якій культурі млявість, 
пов’язана з депресією, може стримувати 
людей від релігійної приналежності. Це справді 
може бути одним із циклів, що підтримують, 
який тримає людей у постійній депресії [21].

Номінальна релігійна прихильність і відвіду-
вання церкви, без активного духовного життя 
або релігійних способів подолання, можуть не 
допомогти в боротьбі з депресією. Інші форми 
релігії можуть сприяти розвитку почуття про-
вини або низькій самооцінці, що може бути 
причиною появи депресії. Отже, не врахування 
всіх чинників спричиняє ситуацію, коли релі-
гія пов’язується з меншим чи більшим рівнем 
депресивних проявів.

Вплив релігійності на депресію спонукає 
до спроби узагальнень, що релігія позитивно 
впливає і на тривогу. Проте така кореляція 

спостерігається рідко. Дослідження щодо 
емоційних розладів і оброблення інформа-
ції виявили, що депресія має ширший спектр 
когнітивних ефектів, ніж тривожність. Так, 
американський учений Дж.М. Вільямс із коле-
гами припускають, що основні наслідки три-
воги проявляються у сприйнятті й увазі, тоді як 
депресія має більший вплив на концептуальне 
кодування, що проявляється в упередженості 
пам’яті [33]. Отже, релігія має більший вплив 
на депресію, ніж на тривогу, оскільки само-
кодування переплетене з релігійною вірою 
та мисленням. Також деякі тривожні розлади 
можуть переплітатися з надмірною релігійні-
стю, що призводить до позитивної асоціації 
між релігією та тривожністю. Наприклад, такі 
випадки зафіксовано в разі обсесивно-ком-
пульсивного розладу [1].

Постановка завдання. Незважаючи на 
велику кількість наукових пошуків у питанні 
впливу релігії на ймовірність виникнення чи 
подолання депресії, існує суперечливість 
висновків у різних наукових дослідженнях. 
Саме тому мета нашої статті – теоретичний 
огляд наукових досліджень закордонних уче-
них щодо взаємозв’язку релігійності та депре-
сивності особистості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Релігійна участь та приналежність 
пов’язані з меншими проблемами з депре-
сією, кращим рівнем самопочуття та швид-
шим одужанням від депресивних епізодів, 
особливо в тих людей, які мають внутрішню 
релігійну мотивацію [26]. Такі результати 
отримали науковці за допомогою керованих 
експериментів методами поперечних зрізів 
та лонгітюдів [22]. Хоча відносини між релі-
гійним залученням та депресією є складними, 
кореляція між ними є не завжди послідовною, 
люди без релігійної участі мають на 20–60% 
більший шанс на сильну депресію, ніж ті, хто 
є релігійно залученим [10]. Також існує зв’язок 
між релігійністю та самогубством. Вища час-
тота самогубств спостерігається у країнах із 
нижчим рівнем релігійної участі, нижчі показ-
ники самогубств можуть бути пов’язані з кон-
кретними релігійними віруваннями та забо-
ронами [8]. Більш міцний зв’язок між релігією 
та низькими показниками депресії виявлений 
серед релігійних дорослих груп, які прожива-
ють у сільській місцевості [28].

Зв’язок може бути слабшим для тих людей, 
які живуть в умовах культур, які не підтримують 
релігії. Як щодо інших проблем зі здоров’ям, 
релігія забезпечує ефект буферизації, тому 
такий вплив релігії буде ефективним у групах 
людей, які перебувають під тиском стресових 
умов [12]. Особливості взаємозв’язку релі-
гійності особистості та частоти виникнення 
важких депресивних епізодів досліджувались 
у зв’язку з віком. Науковці виявили, що деякі 
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аспекти релігійності можуть забезпечити зна-
чний захисний ефект проти важких депресив-
них епізодів підлітка [19].

Хоча релігія зазвичай позитивно впливає 
на депресію, релігійні проблеми можуть бути 
пов’язані з більш високими темпами депре-
сії, а також з деякими релігійними групами 
(наприклад, християни-п’ятидесятники) [29]. 
Студенти коледжу, що повідомляють про релі-
гійну напругу, що проявляється в релігійних 
сумнівах чи розбіжностях із родиною щодо 
релігійних питань, мають більш високий рівень 
депресії та суїцидальності незалежно від релі-
гійності. У цих студентів депресія пов’язана 
з відчуженням від Бога. Ті, хто має більш висо-
кий рівень напруги, також були зацікавлені 
в обговоренні релігійних питань у консульту-
ванні [11]. Отже, наявність позитивної релі-
гійності не означає, що людина не може мати 
релігійні проблеми, які негативно впливають 
на її психічне здоров’я.

Наявність таких невідповідностей у дослі-
дженнях пов’язана із цілою низкою чинників. На 
результати можуть впливати аспекти та типи 
депресії, які вимірюються. Наприклад, пози-
тивні ефекти від релігії є більш дієвими в разі 
боротьби з когнітивними симптомами депре-
сії, ніж із фізичними [20]. На депресію також 
можуть впливати конкретні аспекти релігії 
або духовності, які оцінюються [28]. Найбільш 
послідовні і повторювані результати спостері-
гаються під час дослідження групової релігій-
ної участі, з низькими показниками депресії, 
тоді як вивчення впливу індивідуальної духо-
вності чи релігійності особистості демонструє 
більш суперечливі результати [26]. Результати 
також доводять, що люди з помірною релігій-
ністю мають більш високі показники депресії, 
ніж люди з низькою або високою релігійністю, 
можливо, це пов’язано з релігійною амбіва-
лентністю або конфліктом [27].

Науковці пропонують декілька моделей 
та механізмів взаємозв’язку між релігійністю 
та депресією [18]:

1. Релігійність впливає на депресію, діє як 
супресор (понижувач напруги) чи модератор 
(посередник для регулювання напруги), за 
допомогою надання позитивних механізмів 
подолання чи оцінки ситуації. У моделі супре-
сора релігійні практики посилюються у від-
повідь на стрес і діють як буфер її потенціалу 
спричинити депресію. У моделі модератора 
релігійні практики не збільшуються, але вони 
стають більш ефективними за більш високих 
рівнів стресу, так звана буферизація проти 
можливості депресії. Наявність сприйнятих 
близьких відносин із Богом, здається, має 
особливо сильний буферний ефект [24].

2. Релігійність допомагає людині впоратися 
з емоційними наслідками депресії, як спосіб 
пошуку затишку чи стримування лиха.

3. Релігійність допомагає запобігти депре-
сії, унеможливлює поведінку, яка посилює 
ризик стресу або депресії, як-от уживання 
психотропних речовин.

Існують докази, що підтверджують всі ці 
моделі. Більшість досліджень свідчать про те, 
що головний корисний ефект приходить від 
довготривалої участі у практиках та житті гро-
мади, які потім виконують захисну функцію 
щодо негативного впливу стресу на психічне 
здоров’я та психологічне самопочуття [34].

Духовність, коли вона відокремлена від 
релігії, не має такого ефекту на депресію. 
Залучення соціальних аспектів релігійності має 
більш сильний буферний ефект щодо депре-
сії, але деякі дослідження виявили, що віддані 
дії та духовна допомога можуть мати ефект 
зменшення депресивних проявів за наявності 
малої кількості негативних життєвих ситуацій 
[31]. Варто розглянути детальніше, які саме 
чинники релігійності запобігають виникненню 
депресії. Закордонні дослідники серед таких 
чинників виділяють:

1. Конкретні вірування, а саме:
а) переконання про життя чи воскресіння 

після смерті можуть зменшити депресію і три-
вогу [12];

б) милосердний образ Божий, суворий 
образ Бога, пов’язаний із вищим рівнем 
депресії в чоловіків [14];

c) переконання, які зменшують безвихідь 
[30].

2. Використання позитивних релігійних 
подолань, як-от бачення Бога як союзника. 
Негативний вплив мають такі стратегії, як 
благання, пов’язані з більш високим рівнем 
смутку [32].

3. Соціальна підтримка релігійних громад чи 
духовна підтримка, відчуття того, що людину 
любить Бог. Обидва види підтримки пов’язані 
із захисним впливом проти стресу, зниженням 
рівня депресії і більш високим рівнем задово-
леності життям [15].

4. Релігійна мотивація. Дослідження США 
та Великобританії виявили, що дорослі люди 
з високим рівнем внутрішньої мотивації пов’я-
зуються з нижчим рівнем тривоги та депре-
сії, тоді як ті, що мають зовнішню мотивацію, 
мають більш високий рівень депресії. Однак 
є чимало індивідуальних варіацій таких взає-
мозв’язків, що демонструє складну структуру 
таких зав’язків між релігійними проблемами, 
мотивацією, типом стресу та депресією [23].

Значна частина психологічної літератури 
описує депресію як стан ненормальний, якого 
варто уникати. Альтернативне уявлення поля-
гає в тому, що можуть бути випадки, у яких 
депресивні умови є нормальними, природ-
ними або навіть важливою частиною духов-
ного розвитку. Таку позицію займає карме-
літівський християнський містик Іоан Хрест 
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(1542–1591 рр.), який описав те, що він нази-
вав «досвідом темної ночі», як своєрідне очи-
щення та підготовку до просування до вищого 
рівня духовного розвитку. Цей досвід підви-
щує нашу чутливість, щоб ми усвідомлювали 
присутність Бога і працювали внутрішньо над 
собою, що було раніше поза нашою обізнані-
стю. Іоан Хрест описав два види темних нічних 
переживань (почуттів та духу) [17].

Іоан Хрест описує процес, який має деяку 
схожість із депресією. Він передбачає пере-
живання втрати й усунення задоволення, 
а також внутрішній біль. Як і депресія, впли-
ває на наше психологічне «Я»: наші бажання, 
переживання, те, як ми думаємо чи говоримо 
про себе, можливо, це призводить до почуття 
порожнечі, безнадії та відсутності мотивації 
[25, c. 155–157].

Хоча наявні відмінності між переживан-
ням темної ночі та депресії, це не означає, 
що на практиці умови завжди різняться. Вони 
можуть співіснувати або бути тригерами один 
для одного. Відносини між депресією та тем-
ними нічними переживаннями нагадують про 
складність розмежування між психічним здо-
ров’ям та духовним зростанням. Ключовим 
розумінням є те, що «почувати себе добре» не 
є обов’язковою ознакою духовного прогресу, 
а також «погане самопочуття» не є ознакою 
того, що справи йдуть непродуктивно [7]. 
Насправді погане самопочуття може бути 
можливістю для подальших духовних пошуків 
та зростання. Якщо говорити психологічною 
мовою, негативні настрої можуть мати регуля-
торну функцію, яка спонукає людину до здійс-
нення позитивних коректив у своєму житті [5]. 
Усе це викликає фундаментальне твердження: 
стани настрою, які в медичній або гедоніч-
ній моделях визначаються як «ненормальні», 
можуть у деяких ситуаціях бути природною, 
очікуваною реакцією на життя та розвиток 
подій, і спроби усунути ці симптоми можуть 
зменшити значущість, фактично перешкоджа-
ють нашому розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, загалом дослідження говорять про те, 
що залучення людини до інституційної релігії 
може бути важливішим для підтримки пози-
тивного фізичного та психічного здоров’я, 
ніж індивідуальні духовні практики, хоча оче-
видно також, що важко суворо розділити 
індивідуальні та загальні практики. Соціальні 
прояви релігійності, мають сильний пози-
тивний вплив на здатність долати депресію 
чи запобігати їй. На жаль, ці позитивні пере-
ваги релігії все ще значною мірою не зна-
ходять практичного застосування у профе-
сійній спільноті психічного здоров’я. Саме 
тому перспективою дослідження вважаємо 
дослідження впливу релігійності українців на 
депресивні прояви.
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У статті розглядається роль cупервізій 
у процесі навчання та професійного роз-
витку психологів, основна її мета й цілі. 
Викладаються теоретичні погляди на при-
роду і структуру супервізій і їх роль у про-
цесі професійного становлення психологів. 
Подається означення та окреслюються 
принципові завдання супервізійної практики. 
Аналізуються погляди вчених, які впрова-
джували й удосконалювали супервізійний 
процес, досліджували наявність основних 
проблем, які виникають у процесі їх діяль-
ності та впливають на ефективність і 
результативність супервізійної діяльності. 
Окреслюються суперечливі погляди вчених 
на проходження супервізійної практики пси-
хологів і кандидатів у супервізори: частина 
фахівців уважає, що місія супервізії полягає в 
тому, щоб допомогти психологам зрозуміти 
й ефективно використовувати почуття, які 
викликають у них пацієнти, інші – у тому, 
щоб навчити психологів терапевтичних 
методів і стратегій лікування. Описується 
динаміка змін у розумінні супервізій, почина-
ючи від ранніх спроб супервізійної практики 
в рамках класичного психоаналізу. Акцент 
робиться на розумінні процесів перенесення 
й контрперенесення, які є фокусами в психо-
логічній роботі, розмежовуються поняття 
«контрольний аналіз», який вживається для 
опису емоційних реакцій психолога на контр-
перенесення, спрямоване на пацієнтів, та 
«аналітичний контроль», який використо-
вували для опису особистісного аналізу. 
Робиться стислий огляд історії розвитку 
супервізорства за минулі 75 років і переходу 
від навчання засобом наслідування й заучу-
вання до більш ефективної моделі супервізії. 
Увага приділяється наявним моделям і кон-
цепціям супервізії в сучасній психологічній 
практиці, їх цілям та особливостям. Опи-
суються «шкільні» моделі в психодинамічній 
концепції, у гештальтпідході та роджеріан-
ському підході, у сімейній терапії, а також 
поведінкові моделі супервізії розвитку вмінь 
і змішані моделі. Узагальнюються причини 
відставання теорії і практики супервізії від 
інших психологічних практик.
Ключові слова: супервізія, контрольний 
аналіз, аналітичний контроль, перенесення, 
контрперенесення, моделі супервізії.

The article considers the role of supervisions in 
the process of training and professional devel-
opment of psychologists, its main purposes and 
goals. It presents theoretical views on the nature 
and the structure of supervisions and their role in 
the process of professional development of psy-
chologists. The article gives us the definition and 
outline of the main tasks of supervisory practice. It 
analyzes the views of scientists who have imple-
mented and improved the supervision process, 
investigated the presence of major problems that 
arise in the process of their activities and affect 
the effectiveness and efficiency of supervision 
activities. The article outlines contradictory views 
of scientists on the origin of the supervisory prac-
tice of psychologists and candidates for super-
visors: some experts believe that the mission of 
supervision is to help psychologists understand 
and effectively use the feelings that patients 
evoke in them; others think that it’s to teach psy-
chologists therapeutic methods and strategies of 
treatment. It describes the dynamics of changes 
in the understanding of supervisions, starting 
from early attempts at supervisory practice within 
the framework of classical psychoanalysis. The 
emphasis is on understanding the processes of 
transference and countertransference, which are 
the focuses in psychological work. There are two 
concepts of analysis: the control analysis, which 
is used to describe the psychologist's emotional 
reactions to the countertransference, directed 
towards the patient; and the analytical control, 
that is used to describe the personal analysis. 
The article makes a short overview of the history 
of the supervisory development over the past 75 
years and the transition from studying by meth-
ods of imitation and learning to a more effective 
model of supervision. Attention is paid to the 
existing models and concepts of supervision in 
modern psychological practice, their goals and 
features. The article describes “School” models 
in the psychodynamic concept, in the Gestalt 
approach and the Rogerian approach, in family 
therapy, as well as supervisory behavioral mod-
els of skills development and mixed models. It 
summarizes the reasons for the lag of the theory 
and practice of supervision from other psycho-
logical practices.
Key words: supervision, control analysis, ana-
lytical control, transference, countertransference, 
models of supervision.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУПЕРВІЗІЙНИХ МОДЕЛЕЙ  
У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

CURRENT ISSUES OF SUPERVISION MODELS  
IN PSYCHOLOGICAL PRACTICE

Постановка проблеми. Актуальність пси-
хологічного консультування і психотерапії 
останнім часом продовжує зростати. Одним 
із центральних компонентів психологічної 
та психотерапевтичної підготовки студентів 
і кандидатів у психотерапевти, а також най-
важливішою частиною їхнього безперервного 
професійного розвитку є супервізія власного 
досвіду. При безперервному психологічному 
тиску, що відчувають фахівці в процесі спілку-

вання з клієнтами, постійні супервізії захища-
ють їх від утрати професійних навичок і профе-
сійного вигорання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кількість, яка зростає, публікацій, присвячених 
проблемам, що пов’язані із супервізією, свід-
чить про інтерес до зазначеної теми (Gabbard 
and Lester, 1995; Jacobs et al., 1995; Kugler, 1995; 
Hughes and Pengelly, 1997; Martindale et al., 1997; 
Rock, 1997; Shipton, 1997; Clarkson, 1998; Driver 
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and Martin, 2002). Однак суперечки про те, як 
вибудовується процес супервізії, основні методи 
та механізми, етичні стандарти супервізійної 
практики, до сих пір виникають і протікають сьо-
годні не менше емоційно, ніж у минулому.

Постановка завдання. Мета статті – роз-
глянути роль cупервізій у процесі навчання 
та професійного розвитку психологів, основну 
її мету й цілі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Супервізія (від supervidere – огля-
дати зверху) – це «лікування лікування», тобто 
специфічна професійна діяльність, яку здійс-
нює більш досвідчений колега стосовно менш 
досвідченого (але не обов’язково), реалізуючи 
при тому такі функції, як експертна, освітня, 
супортивна, розвиткова [14, с. 183].

Супервізія в психології та психотерапії – це 
надання психологічної допомоги особам, котрі 
надають психологічну допомогу іншим особам, 
це один із методів теоретичного і практичного 
підвищення кваліфікації фахівців у сфері клі-
нічної психології, психотерапії тощо [6].

Супервізія насамперед повинна вирішувати 
такі принципові завдання:

1) полегшувати, стимулювати і збагачу-
вати знання, уміння та навички роботи з клієн-
тами/пацієнтами, підтримувати індивідуацію 
психолога протягом усієї його професійної 
діяльності;

2) контролювати динаміку стосунків між 
психологом і клієнтом/пацієнтом, інші специ-
фічні моменти, що виникають у процесі психо-
логічної роботи;

3) контролювати ступінь компетентності 
спеціаліста, що супервізується (супервізанта), 
дотримання ним етичних правил, оцінювати 
ступінь його професійної кваліфікації;

4) підтримувати хорошу репутацію про-
фесії загалом, звертаючи увагу на професійні 
стандарти й пріоритети психологічної роботи 
[3, с. 184–185].

Простір супервізії та відносини, що вини-
кають у його рамках, відрізняються значною 
складністю. Автори використовують різнома-
нітні поняття й метафори для формулювання 
теорії та цілей супервізії й опису процесів, що 
в ній протікають.

Кларксон пише таке (Clarkson, 1998). «У 
будь-який момент часу в будь-якого суперві-
зора може виникнути необхідність стати Цер-
бером, який стоїть на сторожі аналітичної тери-
торії й кордонів, або ж Психеєю, яка відділяє 
пшеницю від ячменю, первинні реальності від 
вторинних. Або ж, уподібнившись Зевсу, він 
повинен буде вибирати між несумісними один 
із одним внутрішніми і зовнішніми факторами; 
або, як наставник Хірон, формувати навички 
професіонального вдосконалення і зростання».

Зінкін (Zinkin, 1995) уважає, що «суперві-
зорство може приносити радість, але часто 

виявляється досить болісною справою». Далі 
він обговорює, наскільки часто супервізоров 
навчають і вибирають без перевірки їх спро-
можності до проведення супервізії. Цілком 
очевидно двоїсте ставлення Зінкіна до супер-
візії, коли він пише: «Супервізія насправді 
являє собою фантазію, що розділяється двома 
людьми … найкраще вона працює, коли оби-
два усвідомлюють, що продукт їхньої спільної 
уяви не відповідає істині. І супервізор, і супер-
візіант можуть отримати величезний виграш … 
У такому уявному спільному починанні можна 
буде не тільки передавати, а й знаходити нові 
знання» (Zinkin, 1995) [1, с. 7–8].

Автори розходяться в думках щодо самої 
природи супервізії. Одні вважають, що місія 
супервізії полягає в тому, щоб допомогти пси-
хологам зрозуміти й ефективно використо-
вувати почуття, які викликають у них паці-
єнти, інші – у тому, щоб навчити психологів 
терапевтичних методів і стратегій лікування. 
Але потреба в критичному розгляді клініч-
ного матеріалу конкретного випадку, а також 
необхідність мати надійну людину (колегу), 
що заслуговує на довіру, гостро відчувалася 
з найперших днів появи психотерапії.

Якобс та ін. (Jacobs et al., 1995) переказу-
ють одну не зовсім достовірну історію, згідно 
з якою ідея супервізії зародилася в Берліні, 
коли психоаналітик Ганс Закс поскаржився 
своєму колезі Ейтінгону на те, що втомився 
вислуховувати скарги своїх практикантів на 
аналізантів і пацієнтів. При цьому він помітив, 
що спочатку психотерапія й супервізія зазви-
чай проводилися спільно [8].

Така традиція поєднання особистісного 
аналізу із супервізією описана Екштейн 
(Ekstein, I960) як неісторична (антиісторична, 
ahistorical). Балінт (Balint, 1948) назвав її 
доісторичною (prehistorical) супервізією. Фле-
мінг і Бенедек (Fleming, Benedek, 1983) вико-
ристовують запропоноване Бібрінгом слово 
schlampigkeit, що означає сирий, невпоряд-
кований, для опису перших неформальних 
схем навчання психотерапії та супервізії.

Каменем спотикання перших розбіжнос-
тей щодо ролі супервізорства послугували два 
терміни – контрольний аналіз, що уживався 
для опису супервізії, у яку входив аналіз емо-
ційних реакцій практиканта на контрперене-
сення, спрямоване на пацієнтів, та аналітич-
ний контроль, що використовували для опису 
особистісного аналізу.

Між першими аналітиками, зокрема пред-
ставниками угорської та віденської шкіл, на 
початку 1930-х років ішли запеклі суперечки 
з приводу того, хто повинен займатися супер-
візією. Центральним було питання, кому варто 
працювати з контрперенесенням практиканта. 
Ковач (Kovacs, 1936), колишній член угорської 
групи, уважала, що контрперенесення практи-
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канта на його пацієнта можна буде краще зро-
зуміти, якщо розглядати його в особистому 
аналізі. Іншими словами, аналіз є найзручні-
шою можливістю для проведення супервізії. 
Ті практиканти, які навчалися, отримували 
шанс досліджувати зі своїми аналітиками і свої 
почуття, й опір, що виникали в них у процесі 
роботи з пацієнтами.

Згідно з Фройдом, кордони, установлені 
практикантами для пацієнтів, повинні бути 
такими ж, які практиканти встановили для 
самих себе. З іншого боку, Бібрінг (Bibring, 
1937) з Відня й берлінські психоаналітики 
твердо вважали, що аналітик практиканта не 
повинен займатися супервізією його роботи. 
Його супервізором повинен бути інший аналі-
тик. Вони створили прецедент формального 
розділення особистісного аналізу від суперві-
зії та дійшли висновку, що супервізія придатна 
для навчання й пояснення динаміки взаємин 
між пацієнтом та аналітиком.

Згодом було досягнуто компромісу, й угорці 
погодилися з тим, що практикантам необхідно 
навчання з боку супервізорів (розбір клінічних 
випадків, включених у навчальну програму), 
а представники віденської школи погодилися 
з тим, що супервізори можуть працювати й над 
контрперенесенням у процесі супервізії, щоб 
не залишати все на розсуд аналітика.

Огляд історії розвитку супервізорства за 
минулі 75 років дає змогу простежити, як 
відбувся перехід від того, що колись Балінт 
(Balint, 1948) досить критично називав «нав-
чання Супер-Его»: коли кандидатам у психо-
терапевти вказували, що робити та як чинити 
(такий метод можна вважати навчання засо-
бом наслідування й заучування), до більш 
ефективної моделі супервізії.

Найімовірніше, установки щодо супервізії 
розвивалися одночасно з установками в прак-
тиці самої психотерапії. Вони простежуються 
в працях Сірлза, Мура, Грінберга й Астора.

Сірлз (Searles, 1965) уводить поняття «про-
цесу відображення» – динамічної взаємодії за 
типом перенесення-контрперенесення, що 
відбувається між пацієнтом і психотерапевтом 
і впливає на динамічні особливості в супервізії.

Грінберг (Grinberg, 1970) проводить від-
мінність між явним проявом контрперене-
сення в супервізії, який, на думку супервізора, 
повинен відчувати супервізант щодо свого 
аналітика, і клінічними випадками з проявами 
проективної контрідентифікації, коли доречно 
втручання супервізора.

Мур (Moore, 1995) так описує співвідно-
шення між супервізією та власним навчаль-
ним аналізом (психотерапією): «Аналіз завжди 
є центральним моментом навчання … тоді як 
із супервізією справа виглядає інакше: хоча 
остання й включає в себе емоційну реакцію 
кандидата в психотерапевти, вона не займа-

ється реакціями контрперенесення, залиша-
ючи це власному аналізу».

Астор (Astor, 2000) заперечує проти того, 
щоб направляти кандидатів у психотерапе-
вти, які зазнають труднощів із контрперене-
сенням, до своїх психотерапевтів: «Я катего-
рично не згоден із супервізорами, які вказують 
своїм практикантам, які почуття вони повинні 
відчувати до свого аналітика. Ми, аналітики, 
повинні поводитися аналітично, а не так, як 
діють дорожні поліцейські». З вищенаведеної 
цитати зрозуміло, що загроза розщеплення 
перенесення на свого психотерапевта й на 
супервізора ніколи не втрачає своєї актуаль-
ності [1, с. 10–11].

Сьогодні існує декілька концепцій і моделей 
супервізій. Так, Г. Леддик і Д. Бернар [13] про-
понують таку класифікацію: модель розвитку; 
інтегративна модель; орієнтувальна модель.

Віскосинський тренінговий проект 
з клінічної супервізії розглядає психодина-
мічну модель; модель розвитку вмінь; модель 
сімейної терапії; модель розвитку.

Д. Шмельцер [20] пропонує спрощену 
та зручну для навчальних орієнтацій класифіка-
цію: «шкільна» (у рамкам психотерапевтичних 
шкіл) модель; моделі розвитку; функціонально- 
та процесоорієнтовані моделі супервізії.

«Шкільні», специфічно орієнтовані 
моделі. До них належить психодинамічна 
модель, поведінкова модель, модель, фокусо-
вана на рішенні, роджеріанська модель тощо. 
Спеціалісти, які працюють у цій моделі, уважа-
ють, що найкращим видом супервізії буде саме 
той, що орієнтований на аналіз практики того 
виду психотерапії, який вони використовують.

Психодинамічна модель розглядає супер-
візію як терапевтичний процес. Фокус суперві-
зії спрямований на внутрішню й міжособистісну 
динаміку психотерапевта в стосунку з клієнтом, 
колегами, супервізором та іншими значущими 
особами. Основна мета супервізора в психоди-
намічній моделі полягає не в тому, щоб навчити 
навичок, а в тому, щоб збільшити здібність 
терапевта до слухання шляхом покращення 
його динамічного усвідомлення. Зміни у вну-
трішній і міжособистісній динаміці супервізанта 
дають їй змогу стати ефективним інструментом 
терапевтичного процесу.

Модель психодинамічної супервізії створив 
З. Фройд. На початку XX ст. теоретичні семі-
нари з психоаналізу з обговоренням клінічних 
випадків проводило Психоаналітичне товари-
ство в приймальній З. Фройда раз на тиждень, 
у середу, з невеликою кількістю учасників. Ці 
зустрічі отримали назву «середові». Один із 
учасників таких зустрічей згадує: «Засідання 
проводилися згідно з певним ритуалом. Спо-
чатку один із членів товариства робив допо-
відь. Потім подавали чорну каву з тістечками. 
На столі лежали сигари й сигарети, які палили 
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у великому обсязі. Після дружнього застілля 
починалося обговорення. Заключну промову 
завжди мав сам Фройд» [12, с. 174]. Його 
«супервізорська діяльність» мала переважно 
неформальний характер і не мала усталених 
меж. Його першим пацієнтом, якого він супер-
візував, став Макс Граф, музикознавець, чоло-
вік пацієнтки Фрейда, якого Фройд супервізу-
вав з приводу лікування їхнього сина. Історія 
маленького Ганса містить перший детальний 
опис психодинамічної орієнтованої супервізії.

У центрі психоаналітичної супервізійної 
роботи є процеси «перенесення» та «контр-
перенесення», які мали місце в роботі терапе-
втів-супервізантів.

«Метою психоаналітичного методу супер-
візії в кожному випадку полягає в проясненні 
й пізнанні несвідомого перенесення між тим, 
хто шукає допомогу та її надає» [10, с. 66].

«Ми маємо справу в супервізії зі складним 
клубком взаємин. Консультант і клієнт знахо-
дяться один напроти одного як особистості зі 
специфічним досвідом соціалізації. … Суперві-
зія як критично заданий процес саморефлексії 
має завдання цей складний клубок, який про-
ходить крізь особистість консультанта, роз-
плутати в його свідомій і несвідомій динаміці» 
[18, с. 16].

Гештальтсупервізія. Особливий акцент 
робиться на суб’єктивність, особистісну усві-
домленість, переживання й досвід, при цьому 
пріоритет віддається емоціям перед когніці-
ями. Уважається, що супервізія гештальттера-
певтів виключно відбувається в дусі орієнтацій 
на переживання.

У співзвучності з гештальттерапевтичними 
принципами супервізія зайнята таким матері-
алом, у якому супервізант «застрягає» в про-
цесі терапії. «Опрацювання» цього матеріалу 
має призвести до подолання (размивання) 
такого «застрягання» [4].

Поведінкова модель (розвитку вмінь). 
Ця модель є навчаючим процесом для суперві-
зантів, необхідним для того, щоб набути нави-
чок і підвищити рівень терапевтичної компе-
тентності для покращення якості психотерапії. 
Знання та навички супервізанта оцінюються 
супервізором, який визначає напрям суперві-
зії на основі трьох принципів:

1) психотерапевт повинен вивчати підхожі 
навики й усувати непідхожу поведінку;

2) супервізор допомагає психотерапевту 
розвинути та асимілювати специфічні вміння;

3) знання психотерапевта та його навички 
повинні бути сформульовані в термінах пове-
дінки.

Понтеротто й Зандер формулюють на базі 
поведінкової психотерапії Арнольда Лазаруса 
мультимодальну модель супервізії BASIC-ID 
(behavior, affect, sensation, imagery, cognition, 
interpersonal relation, diet-drags) [16, с. 40–50].

«Згідно з біхевіоральною орієнтацією, 
супервізія розуміється як зміна специфічних 
зразків реагування певного психотерапевта 
так, щоб він зміг допомогти своєму клієнтові 
ефективно здійснити обопільно бажані й уста-
новлені зміни поведінки» [13, с. 182]

Модель супервізії в сімейній психотерапії.  
У зв’язку з існування декількох сімейно-те-
рапевтичних моделей сьогодні немає єдиної 
узгодженої моделі супервізії. Але практично 
в усіх підходах супервізія відбувається в «ізо-
морфній» формі, тобто за аналогією з проце-
сами відповідних психотерапевтичних моделей.

«Без різниці, розуміється вона як контроль 
контролерів чи спостереження над тими, хто 
спостерігає, інструктаж інструкторів, рефлексія 
тих, хто рефлексує, (мета) діалог тих, хто веде 
розмову тощо, або як супервізія супервізорів, 
супервізія має тенденцію – бути інстанцією, 
яка допомагає професійним консультантам 
(тим, хто професійно допомагає). Супервізія 
надає допомогу тому, хто допомагає, і в цьому, 
напевне, сходяться всі теоретики» [15, с. 54].

Роджеріанська модель супервізії. Най-
більш вагомим аспектом супервізії для родже-
ріанської терапії є створення необхідних 
і достатніх станів емпатії, природного й безу-
мовного прийняття.

Моделі розвитку засновані на уявленні 
про готовність осіб до змін. Завдання супер-
візора – ідентифікувати і стимулювати нові 
галузі зростання в довготерміновому профе-
сійному навчанні. Такими галузями зростання 
є інтервенції та навички, техніки оцінювання, 
оцінювання міжособистісних стосунків, кон-
цептуалізація випадків, розуміння індивідуаль-
них відмінностей, теоретична орієнтація, план 
і цілі психотерапії, професійна етика.

Моделі розвитку відштовхуються від того, 
що психотерапевти проходять певні стадії роз-
витку, яка починається із засвоєння простих, 
конкретних компетенцій, а далі, як по сходин-
ках, рухаються в напрямі оволодіння більш 
комплексними, узагальненими одиницями. 
Розвиток психолога або психотерапевта може 
бути умовно поділено на три стадії: навчальну, 
проміжкові, просунуту [14].

Змішана модель. За своєю сутністю нага-
дує модель розвитку, яка заснована на особи-
стісному й професійному розвитку психоте-
рапевта. Ця модель складається із 7 базових 
положень, що належать до можливостей осо-
бистісних і професійних змін [17].

1. Під керівництвом «провідника» змін 
люди можуть змінюватися.

2. Люди не завжди знають, що для них 
добре, вони бувають сліпими в своєму опорі 
й можуть не бачити існування проблем.

3. Ключ до зростання – це суміш інсай-
тів і поведінкових змін у потрібній кількості 
й у потрібний час.
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4. Зміни з’являються і стають постійними.
5. У супервізії, як і в психотерапії, провід-

ник змін концентрується на тому, що може змі-
нюватися.

6. Немає необхідності знати про причини 
проблеми, щоб її вирішувати.

7. Існує багато правильних способів роз-
глядати світ. Провідник не знає всіх шляхів до 
змін і не повинен обманювати інших ригідними 
догмами або ієрархічним мисленням – «я знаю 
правильний шлях».

Висновки з проведеного дослідження. 
Супервізія як один із центральних компонентів 
навчання та професійного вдосконалення пси-
хологів і кандидатів у психотерапевти потре-
бує ретельної розробки теоретичної бази 
та практичних прийомів роботи. Це покращить 
досягнення основних цілей супервізорської 
діяльності. Однак сьогодні можемо констату-
вати деяке відставання теорії і практики супер-
візії від інших психологічних практик. Історичні 
причини цього пов’язані з такими аспектами.

По-перше, супервізія як особлива пси-
хологічна практика пройшла довгий шлях із 
промисловості, де з її допомогою вирішува-
лися питання про контроль якості продукції 
й підвищення якості професійної діяльності, 
у соціальну роботу, де вирішувалися питання 
контролю (допомоги) особливим прошар-
кам населення, у психологічну практику, коли 
спектр психологічних практик значно розши-
рився. Супервізія перекочувала у сферу пси-
хології і стала супервізією конкретної психоло-
гічної практики.

На початках це була психоаналітична супер-
візія, так як її розуміли і практикували З. Фройд 
і його послідовники: К. Абрахам, М. Балінт, 
К. Хорні, а потім поведінкова супервізія, геш-
тальттерапевтична супервізія, когнітивна, 
когнітивно-поведінкова супервізія, сімей-
но-системна супервізія, юнгіанська суперві-
зія, трансперсональна супервізія, народжува-
лися так звані «шкільні» супервізії.

По-друге, обмеженість теоретичної роз-
робленості відповідних практик накладала від-
биток і на супервізії в цих рамках, наприклад, 
щодо питань цілей, предмета тощо.

По-третє, у силу різного тлумачення самого 
терміна й розстановки акцентів у зв’язку 
з цим, нерідко мав місце деякий редукціо-
нізм – зведення поняття супервізії, наприклад, 
до поняття консультування, контролю, настав-
ництва тощо, звідси нерідко й суміш супервізії 
з психотерапією. Сфера затребуваності при-
зводила нерідко до втрати загальних сутнісних 
характеристик поняття «супервізія» та робила 
з неї «клінічну супервізію», «педагогічну супер-
візію» тощо.

Сьогодні супервізійна практика потребує 
вдосконалення розуміння її сутності, методів, 
технік і прийомів у різних психологічних прак-

тиках, розробки етичної бази для реалізації 
основної мети й цілі супервізії спеціалістів.
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У статті розкриваються психологічні осо-
бливості емоційної сфери особистості. 
Розглядаються дослідження, присвячені 
вивченню особливостей емоційної сфери 
особистості. Наша стаття є теоретич-
ною базою для організації експерименталь-
ної системи вивчення емоцій.
Статтю присвячено проблемі психологіч-
них особливостей емоційної стійкості як 
психічного стану та як інтегративної вла-
стивості особистості під взаємодією емо-
ційних, вольових, мотиваційних компонентів 
психічної діяльності особистості. Проана-
лізовано особливості зв’язку емоційної стій-
кості з індивідуально-психологічними харак-
теристиками особистості. Проведено 
теоретичний аналіз та узагальнено інфор-
мацію з проблеми умов і засобів розвитку 
емоційної стійкості особистості.
Емоційна стійкість – важливий психологіч-
ний фактор ефективності та надійності 
діяльності у напружених обставинах, яка 
зменшує негативний вплив сильних емоцій, 
сприяє прояву готовності до дій, запобігає 
появі стресу. Дослідження природи емоцій-
ної стійкості, шляхів і засобів її формування, 
підтримки та збереження актуальне для 
сучасної психології.
У сучасній психології проблема емоцій осо-
бистості належить до найскладніших і 
найактуальніших. Особлива увага науков-
ців зосереджена на вивченні емоцій як фун-
даментальної сфери психічного розвитку 
людини, як базису її духовного життя, як 
інтимно-сутнісного пласта психіки. Сьо-
годні емоційна сфера особистості стає 
предметом серйозних теоретичних обгово-
рень (В.П. Зінченко, О.Б. Орлов, С.Д. Смірнов, 
В.І. Слободчіков та ін.).
Емоційна стійкість є інтегральною якістю 
особистості, яка дозволяє людині зберігати 
емоційну стабільність у ході життєдіяль-
ності та визначається як якість особисто-
сті, що має велику значущість для життя 
та діяльності.
Мета статті полягає у розкритті психоло-
гічних особливостей емоційної сфери особи-
стості.
Завдання – провести аналіз психологічних 
досліджень і дати психологічну характе-
ристику емоційної стійкості особистості 
як готовності до конструктивних рішень; 
виявити структуру і зміст емоційної стійко-
сті особистості.
Ключові слова: емоційна стійкість, емоції, 
розвиток, формування, властивість особи-

стості, самоконтроль, саморегуляція, пси-
хічний стан.

The article reveals the psychological features 
of the emotional sphere of the individual. The 
researches which are devoted to studying of 
features of emotional sphere of the person are 
considered. This article is a theoretical basis for 
the organization of an experimental system for 
the study of emotions.
The article is devoted to the problem of psy-
chological features of emotional stability as a 
mental state and as an integrative property of 
personality under the interaction of emotional, 
volitional, motivational components of mental 
activity of personality. The peculiarities of the 
connection between emotional stability and 
individual psychological characteristics of the 
personality are analyzed. Theoretical analysis 
is carried out and the information on a prob-
lem of conditions and means of development 
of emotional stability of the person is gener-
alized.
Emotional resilience is an important psychologi-
cal factor of efficiency and reliability of activity in 
tense circumstances, which reduces the nega-
tive impact of strong emotions, promotes read-
iness to act, prevents stress. The study of the 
nature of emotional stability, ways and means of 
its formation, maintenance and preservation is 
relevant for modern psychology.
In modern psychology, the problem of personality 
emotions is one of the most complex and rele-
vant. Special attention of scientists is focused on 
the study of emotions as a fundamental area of 
mental development of man, as the basis of his 
spiritual life, as an intimate-essential layer of the 
psyche. Today the emotional sphere of person-
ality becomes the subject of serious theoretical 
discussions.
Emotional resilience is an integral quality of per-
sonality that allows a person to maintain emo-
tional stability in the course of life and is defined 
as a quality of personality that is of great impor-
tance for life and work.
The purpose of the article is to reveal the psy-
chological features of the emotional sphere of the 
individual.
Task: to analyze psychological research and give 
a psychological description of the emotional sta-
bility of the individual as a readiness for construc-
tive decisions; identify the structure and content 
of emotional stability of the individual.
Key words: emotional stability, emotions, devel-
opment, formation, personality trait, self-control, 
self-regulation, mental state.

ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

EMOTIONAL STABILITY OF PERSONALITY: THEORETICAL ASPECT

СЕКЦІЯ 4 
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Постановка проблеми. Світова еконо-
мічна криза, низка соціальних зрушень в укра-
їнському суспільстві, погіршення стану навко-

лишнього середовища зумовили негативний 
вплив на особистість. Підвищення вимог до 
пересічного громадянина нашої держави як до 
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активного суб’єкта життєдіяльності, зростання 
інтенсивності інформаційного навантаження 
й особистісної відповідальності за здійсню-
вану діяльність, зниження соціальної захище-
ності – це не весь перелік факторів, які ста-
ють джерелом виникнення складних життєвих 
ситуацій, невід’ємних атрибутів динамічного 
розвитку суспільства.

Одним із важливих психологічних факторів 
ефективності та надійності діяльності у напру-
жених обставинах є емоційна стійкість.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Психологічна структура емоційної 
стійкості відрізняється складністю, зумовле-
ною, з одного боку, багатогранністю струк-
тури, з іншого – різноманітністю факторів, що 
впливають на процес її формування та прояви.

Емоції (від лат. emovere – хвилювати, збу-
джувати) – це переживання людиною свого 
особистого ставлення до дійсності, її реакції 
на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників. 
Це особливий клас психічних процесів і станів, 
пов’язаних з інстинктами, потребами, моти-
вами, у формі безпосереднього переживання 
(задоволення, радості, страху і т. д.) значимо 
діючих на індивіда явищ і ситуацій для здійс-
нення його життєдіяльності. Супроводжуючи 
практично будь-які прояви активності суб’єкта, 
емоції служать одним із головних механіз-
мів внутрішньої регуляції психічної діяльності 
та поведінки, спрямованих на задоволення 
актуальних потреб.

Термін «стійкість» походить від прикмет-
ника «стійкий» і означає: «той, що стоїть», «три-
мається твердо, не вагаючись, не падаючи», 
«не схильний до коливань, постійний, стійкий, 
твердий». Стійкість вказує на особистісний 
ресурс людини як складної високоорганізова-
ної системи, її здатності зберігати рівновагу 
і стабільність психічних станів за постійно мін-
ливих життєвих обставин [7, с. 429].

У філософії поняття стійкості розгляда-
ється як характеристика процесу або явища, 
пов’язана з функціонуванням тієї чи іншої сис-
теми, специфічні властивості якої, залиша-
ючись незмінними, дозволяють відрізнити їх 
від інших і називаються ознаками або симп-
томами. Неспецифічні властивості предмета 
(процеси, явища), навпаки, можуть змінюва-
тися, зникати або з’являтися, але якість пред-
мета, його стійкість не змінюється. Стійкість 
характеризує несхильність емоційних станів 
і процесів до деструктивних впливів внутрішніх 
і зовнішніх умов.

Необхідно підкреслити, що емоційна стій-
кість є цілісною характеристикою особистості, 
яка забезпечує її готовність протистояти стре-
согенному впливу у важких ситуаціях і включає 
в себе, за влучним висловом К. Левіна, здат-
ність витримувати надмірне збудження й емо-
ційне напруження, що виникає під впливом 

стресів, а також здатність зберігати без пере-
шкод для діяльності високий рівень актива-
ції. Емоційна стійкість формується одночасно 
з розвитком особистості та залежить від типу 
нервової системи людини, її соціального дос-
віду, від набутих раніше навичок поведінки, 
а також від рівня розвитку основних пізнаваль-
них структур особистості [6, с. 122].

Одна і та сама людина за різних умов 
може проявляти різні рівні емоційної стійкості 
(О.Я. Чебикін, І.Г. Павлова). Насамперед, на 
думку авторів, це залежить від виконуваної ним 
діяльності. Якщо суб’єкт володіє достатніми 
знаннями, вміннями, зовнішні фактори здійс-
нюватимуть менший негативний вплив, ніж 
тоді, коли такі знання, вміння відсутні [11, с. 94].

Особливий інтерес становить дослідження 
С.О. Ізюмової, котра визначає емоційну стій-
кість як «синтез якостей і властивостей осо-
бистості, що дозволяє впевнено, самостійно, 
без емоційного напруження виконувати свою 
діяльність із мінімальними помилками протя-
гом тривалого часу» [4, с. 130].

З урахуванням наведеного висловлювання 
можна висунути припущення про те, що осо-
бистісні якості особистості є необхідною умо-
вою її емоційної стійкості. Особистісні якості 
відіграють визначальну роль, оскільки завдяки 
їм можна послаблювати або нейтралізувати 
негативні емоційні фактори, згладжувати або 
придушувати конфліктні ситуації, що постійно 
виникають у житті.

Емоційна стійкість проявляється в тому, 
наскільки терплячою і цілеспрямованою є осо-
бистість у здійсненні своїх задумів, наскільки 
характерні для неї витримка і самовладання 
навіть за найнесприятливіших (стресових) 
ситуацій, наскільки вона вміє тримати себе 
в руках за умов негативних емоційних впливів 
з боку інших людей.

Аналіз стану проблеми емоційної стійко-
сті в рамках основних напрямів психологічної 
науки показує, що вона забезпечується опти-
мальним динамічним співвідношенням «склад-
ників» психічних структур, за якими можуть 
стояти і особистість, і свідомість, і діяльність.

Отже, емоційна стійкість об’єднує цілий 
комплекс здібностей, широке коло різнорів-
невих явищ. В аналізі емоційної стійкості важ-
лива оцінка ефективності адаптаційних проце-
сів, інтегративності особистості, збереження 
узгодженості основних функцій особистості, 
стабільності їх виконання.

У вітчизняній психології існує чотири під-
ходи до розуміння емоційної стійкості. Для 
першого характерне зведення емоційної стій-
кості до проявів волі. Відомо, що різні психічні 
процеси можуть взаємодіяти та впливають 
один на одного (підтримувати, посилювати, 
придушувати і т. д.). Так, наприклад, людина 
може вольовим зусиллям, прийомами ауто-



ГАБІТУС

78 Випуск 19. 2020

генного тренування змінювати свій емоцій-
ний стан. Зупиняючись на цьому моменті як 
на основному, деякі автори трактують емо-
ційну стійкість як здатність керувати емо-
ціями, які виникли під час виконання діяль-
ності. В.О. Пономаренко вказує, що під 
емоційною стійкістю слід розуміти, з одного 
боку, несприйнятливість до емоціогенних 
факторів, що робить негативний вплив на пси-
хічний стан особистості, а з іншого – здатність 
контролювати та стримувати виникаючі асте-
нічні емоції, забезпечуючи тим самим успішне 
виконання необхідних дій [9, с. 57].

Другий підхід, представлений у роботах 
П.Б. Зільбермана, О.Г. Ковальова [3, с. 14; 
5, с. 19], ґрунтується на тому, що для психічних 
процесів характерна інтеграція, результатом 
якої є складні психічні процеси. У них можуть 
увійти різні психічні явища. Це стосується 
й емоційної стійкості, через що багато авторів 
визначають її як інтегративну властивість осо-
бистості.

Третій підхід базується на єдності енерге-
тичних та інформаційних характеристик пси-
хічних властивостей, на теорії самоорганіза-
ції кібернетичних систем. Емоційна стійкість 
можлива на основі запасів нервово-психічної 
енергії, яка зв’язується з особливостями тем-
пераменту, силою нервової системи щодо 
збудження і гальмування, рухливості, мобіль-
ності нервових процесів.

У четвертому підході авторів для вивчення 
емоційної стійкості аналізується роль емоцій-
ного збудження за екстремальних умов діяль-
ності. Оскільки емоційне збудження харак-
теризується станом активації різних функцій 
організму, підвищенням психічної готовності 
до несподіваних різних дій, воно є необхідною 
умовою використання ресурсів особистості 
для успішного виконання її діяльності.

Польський психолог Я. Рейковський, зупи-
няючись на емоційній стійкості як гіпотетичній 
особливості людини, говорить про два її зна-
чення:

1) людина емоційно стійка, якщо її емоційне 
збудження, незважаючи на сильні подразники, 
не перевищує граничної величини;

2) людина емоційно стійка, незважаючи на 
сильне емоційне збудження, у її поведінці не 
спостерігається порушень.

Основними напрямами досліджень емоцій-
ної стійкості за Я. Рейковським є:

1. «Фізіологічний» напрям, який вима-
гає визнання того, що відмінності у стійкості 
пов’язані з відмінностями нервової системи 
загалом або тих чи інших її структур. Великий 
внесок у вивчення цієї проблеми належить 
І.П. Павлову, котрий розробив поняття типу 
нервової системи. Засноване на цій концепції 
вивчення темпераменту значною мірою спри-
яло усвідомленню явища емоційної стійкості. 

Емоційна стійкість більшою мірою залежить від 
властивості, названої «реактивністю індивіда» 
або, в більш ранніх роботах, силою нервової 
системи. Реактивність характеризує здатність 
організму до прийому подразників, а саме 
величину порога чутливості та порога дії. Інші 
властивості темпераменту (рухливість, врів-
новаженість) впливають на емоційну стійкість 
індивіда. Встановлено, що стійкість до визна-
ченого роду стресових факторів залежить від 
врівноваженості нервових процесів.

2. «Структурний» напрям, який передба-
чає, що процес формування особистості, який 
складається з більш складних, диференційо-
ваних і централізованих регуляторних струк-
тур, створює в особистості такі підсистеми, 
специфічні особливості, що роблять її більш-
менш схильною до дії емоційних подразників; 
для дослідження емоційної стійкості людини 
необхідно з’ясувати види та взаємозв’язки цих 
підсистем, а також їхні специфічні властивості.

3. Пошук «особливого механізму» емо-
ційної стійкості. Припускається, що у людини, 
крім інших механізмів регуляції, існують ще 
спеціальні «механізми контролю», які здій-
снюють щось на зразок нагляду над протікан-
ням діяльності та підтримують цю діяльність, 
незважаючи на вплив емоційних чинників.

4. Виявлення емоційних характеристик 
емоційної стійкості. Кожен психічний процес 
(пізнавальний, емоційний, вольовий) відносно 
незалежний від інших і має специфічні особли-
вості. Ні вольовий, ні пізнавальний процеси, 
ні тим більше властивості особистості (спря-
мованість, темперамент, характер, здібності), 
незважаючи на взаємозв’язок, не обов’язково 
входять до його складу. Четвертий підхід ґрун-
тується на виявленні власне емоційних харак-
теристик емоційної стійкості [10, с. 225].

Емоційна стійкість об’єднує в собі природні 
захисні та набуті механізми, які запускають 
вплив значущості подразника. Продуктивність 
цих факторів полягає в тому, що емоційну стій-
кість у контексті практичної діяльності можна 
розглядати як психологічну характеристику 
надійності людини, певною мірою як функцію 
її інтелекту і психічного образу розв’язува-
ної задачі. Людина за умов реальної загрози 
життю спирається на природні захисні меха-
нізми (інстинкти, безумовні рефлекси, актива-
цію енергетичних ресурсів) і набуті (навички, 
вміння, установки). Цікаво, що в емоціогенній 
ситуації затримка в переході від природних 
захисних механізмів до набутих призводить до 
повторного посилення інстинктивних реакцій, 
що ускладнюють розумові дії з вироблення 
тактики та стратегії [2, с. 157].

Детермінанти емоційної стійкості за 
М.І. Дьяченком і В.О. Пономаренком:

1) емоційні: емоційна оцінка ситуації, емо-
ційне передбачення ходу і результату діяльно-
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сті; випробувані в ситуації емоції та почуття, 
емоційний досвід особистості (емоційні уста-
новки, образи, минулі переживання в таких 
ситуаціях);

2) неемоційні: спрямованість особисто-
сті, її потреби, мотиви, вольові якості, знання, 
навички, вміння, тип нервової системи та ін.

Емоційні детермінанти впливають на емо-
ційну стійкість безпосередньо, неемоційні 
розглядаються через призму емоційних 
[9, с. 179].

П.Б. Зільберман, трактуючи емоційну стій-
кість як адаптацію до емоційно значущої ситу-
ації, виділяє дві її стадії:

1) стадію емоційної реактивності, яка 
характеризується вегетативними зрушен-
нями, що виникають в організмі під впливом 
емоціогенного впливу;

2) стадію емоційної адаптації до зрушень 
в організмі, її сенс полягає у придушенні цих 
зрушень і саморегуляції, спрямованої на збе-
реження належної поведінки.

Види емоційної стійкості за К.К. Платоно-
вим:

1) емоційно-вольова стійкість – це сту-
пінь вольового володіння особистості своїми 
досить сильними емоціями;

2) емоційно-моторна стійкість – це влас-
тивість особистості, яка проявляється у міру 
порушення психомоторики під впливом емоцій;

3) емоційно-сенсорна стійкість – це влас-
тивість особистості, що проявляється у міру 
порушення сенсорних дій [8, с. 101].

Дослідження М.І. Дьяченка та В.О. Поно-
маренка [9, с. 225] показують, що емоційна 
стійкість як якість особистості є єдністю таких 
компонентів: мотиваційного, емоційного, 
вольового, інтелектуального.

Мотиваційний компонент. Сила мотивів 
визначає значною мірою емоційну стійкість. 
Одна і та сама людина може виявляти різну 
емоційну стійкість залежно від того, які мотиви 
спонукають її проявляти активність. Змінюючи 
мотивацію, можна збільшувати або зменшу-
вати емоційну стійкість. Мотивація визначає 
світогляд. Емоційна стійкість залежить від 
ставлення людини до явищ дійсності, від її 
індивідуальної філософії. Одне і те саме явище 
залежно від того, яке місце воно займає на 
шкалі цінностей людини, дає різний вплив на 
її психічний стан. Завдяки різному ставленню 
людини до явищ дійсності психіка грає також 
роль селектора зовнішніх впливів – вона вибір-
ково сприймає одні й ігнорує інші. Ставлення 
людини до дійсності визначається насам-
перед змістом і величиною її потреб, силою 
прагнення до досягнень, до самовдоскона-
лення, рівнем домагань, значимістю тих цілей, 
які вона перед собою ставить, тієї роллю, яку 
хотіла б грати у суспільстві, виходячи з оцінки 
своїх можливостей, віри у свої сили;

Емоційний компонент. Емоційний досвід 
особистості, накопичений у процесі подо-
лання негативних впливів екстремальних 
ситуацій. Оскільки нові емоції розгортаються 
на базі вже наявного фонового стану, між ста-
нами відбувається взаємодія, внаслідок чого 
починається посилення або ослаблення. Це 
залежить від емоцій (однойменні стани поси-
люються, а різнойменні – послаблюються), 
переважаючих у людини емоційних станів (які 
і як часто вона переживає емоції, яка їхня три-
валість, глибина і сила), від того, як людина 
ставиться до своїх переживань;

Вольовий компонент. Виражається у сві-
домій саморегуляції дій, приведення їх у від-
повідність до вимог ситуації. Крім впливу на 
зовнішні об’єкти, діяльність людини спрямо-
вується і на організацію самої діяльності. Суть 
вольової поведінки – підпорядкування вчинків 
провідним мотивам, довготривалим планам, 
завданням, що випливають із розумної оцінки 
ситуації. Безвольність виявляється в неоргані-
зованості, що ставить людину в умови постій-
ної нестачі часу, через що виникає хронічна 
напруженість;

Інтелектуальний компонент. Це оцінка 
і визначення вимог ситуації, прогноз її мож-
ливої зміни, прийняття рішень про способи 
дій. Емоційна стійкість залежить від якості 
розумової діяльності, інтелекту. Основне при-
значення мислення – управління практичною 
діяльністю, отримання необхідної для цього 
інформації, рішення будь-якого роду життєвих 
завдань, вироблення адекватного ставлення 
до проблем, знаходження ефективних засобів 
і способів діяльності, що позначається на пси-
хічному стані людини та вмінні прогнозувати 
наслідки своїх дій [9, с. 264].

Мотиваційний компонент емоційної стійко-
сті визначається системою мотивів, спрямо-
ваних на подолання психологічних бар’єрів, які 
виникають у напруженій ситуації, що виража-
ється в наявності мотивації досягнення успіху 
й у відсутності мотивації уникнення невдач.

Вольовий компонент емоційної стійкості 
розуміється нами як внутрішній контроль осо-
бистості за своєю поведінкою, здатність при-
ймати відповідальність за свої дії.

Емоційний компонент емоційної стійкості 
визначається мірою чутливості суб’єкта до 
критичних ситуацій життєдіяльності, рівнем 
його збудливості, негативних емоційних пере-
живань, ситуативної й особистісної тривожно-
сті. Тривожність – це стійка особистісна пси-
хологічна особливість, зумовлена слабкістю 
нервових процесів, яка проявляється в емо-
ційному дискомфорті, очікуванні неблагопо-
луччя, небезпеці та переживанні.

Когнітивний компонент емоційної стійко-
сті характеризується ступенем вираження 
інтелектуальних емоцій, що визначають піз-
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навальну активність індивіда із самооргані-
зації та саморегуляції поведінки. Пізнавальна 
активність – це притаманна людині допитли-
вість, безпосередній інтерес до навколиш-
нього світу, те, що активізує пізнавальну діяль-
ність суб’єкта.

Позитивний прояв названих компонентів 
реалізує: здатність до повноцінної самореалі-
зації особистісного росту зі своєчасним і адек-
ватним дозволом внутрішньоособистісних 
конфліктів (ціннісних, мотиваційних); відносну 
стабільність емоційного тону і сприятливого 
настрою, здатність до емоційно-вольової регу-
ляції, адекватну ситуації мотиваційну напруже-
ність. В особистості розвиваються здатності 
протистояти зовнішнім впливам, дотримую-
чись своїх намірів і цілей, вдосконалюються 
процеси психічного самоврядування, саморе-
гулювання, самоконтролю.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, за допомогою єдності компонентів, 
представлених у нашому дослідженні, роз-
крито психологічні особливості емоційної 
сфери, емоційної стійкості особистості. Про-
ведено аналіз психологічних досліджень із 
проблеми, представлено психологічну харак-
теристику емоційної стійкості особистості як 
готовності до конструктивних рішень. Вияв-
лено структуру і зміст емоційної стійкості осо-
бистості.
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У статті аналізуються логіка розвитку 
й етапи вивчення рефлексії у європейській 
філософській і психологічній думці. Автор 
підкреслює, що управлінська діяльність – 
це специфічний вид професійної діяльності, 
який висуває певні вимоги до особистості 
управлінця і його професійних якостей. 
Розглядається також значення рефлексії 
та рефлексивності у професійній діяльно-
сті фахівця з управління закладами освіти. 
У широкому розумінні рефлексія – це мірку-
вання, осмислення, самовладання, самоа-
наліз своєї діяльності у системі відношень 
зі світом, у якому функціонує особистість. 
Такі функції свідомості, як виділення люди-
ною себе з навколишнього середовища та 
протиставлення себе йому як суб’єкта 
об’єкту; узагальнення та цілеспрямоване 
відображення зовнішнього світу; впізна-
вання, розуміння; попередня мислительна 
побудова дій і прогноз їхніх наслідків; кон-
троль та управління поведінкою особисто-
сті, її здатність звітувати перед собою про 
події, які відбуваються, уможливлюються 
завдяки рефлексії. Зазначено різні підходи до 
вивчення проблеми рефлексії, виділено під-
стави для класифікацій численних підходів, 
що свідчить про багатоаспектність і склад-
ність цієї проблеми. Розглядаючи рефлексію 
як процес і як механізм, вказуємо на його гло-
бальність, базовість, онтологічність.
У статті представлено різні підходи до 
визначення сутності рефлексії у вітчиз-
няній психології, акцентується на необхід-
ності рефлексивного мислення у профе-
сійній діяльності управлінця, важливості 
формування рефлексії та рефлексивності. 
Рефлексія фахівця з управління закладами 
освіти сприяє розширенню та збільшенню 
зони внутрішнього плану та зовнішньої 
активності; відображає способи контролю, 
оцінки й усвідомлення управлінцем своєї 
діяльності. Однією з головних ознак рефлек-
сії фахівця з управління закладами освіти є її 
орієнтація на професійну управлінську діяль-
ність, яка передбачає спрямованість мис-
лення управлінця на самого себе, на власні 
процеси засвоєння соціального досвіду, на 
усвідомлення структури управлінської діяль-
ності та її результатів.
Ключові слова: рефлексія, рефлексивність, 
фахівці з управління закладами освіти, 
управлінська діяльність у системі освіти, 
професійна етика.

The article analyzes the logic of development 
and stages of the study of reflection in European 
philosophical and psychological thought. The 
author emphasizes that management is a spe-
cific type of professional activity that makes cer-
tain demands on the personality of the manager 
and his professional qualities. The importance of 
reflection and reflexivity in the professional activ-
ity of a specialist in the management of educa-
tional institutions is also described. In the general 
sense, reflection is reasoning, comprehension, 
self-control, self-analysis of one’s activity in the 
system of relations with the world in which the 
personality functions. Such functions of con-
sciousness as the separation of oneself from the 
environment and opposition of oneself to it as a 
subject to object; generalization and purpose-
ful reflection of the external world; recognition, 
understanding; preliminary mental construction 
of actions and forecast of their consequences; 
control and management of individual behavior, 
its ability to report to themselves about the events 
that occur, made possible by reflection. Different 
approaches to the study of the problem of reflec-
tion are indicated, the bases for classifications 
of numerous approaches are allocated, which 
testifies to the multifacetedness and complexity 
of this problem. Considering reflection as a pro-
cess and as a mechanism indicates its globality, 
basicity, ontology.
The article presents different approaches to 
defining the essence of reflection in domestic 
psychology, emphasizes the need for reflec-
tive thinking in the professional activities of the 
manager, the importance of the formation of 
reflection and reflexivity. Emphasis is placed 
on the fact that the reflection of specialists in 
the management of the educational institutions 
contributes to the expansion and increase of 
the area of internal plan and external activity; 
reflects the ways of control, evaluation, and 
awareness of the manager of their activities. 
One of the main features of the reflection of 
a specialist in the management of the educa-
tional institutions is its focus on professional 
management, which involves the focus of 
the manager’s thinking on himself, on their 
own processes of learning social experience, 
awareness of the structure of management 
and its results.
Key words: reflection, reflexivity, specialists in 
management of educational institutions, man-
agement activity in education, professional 
ethics.

ЗНАЧЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ІЗ УПРАВЛІННЯ 
ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

THE IMPORTANCE OF REFLECTION IN THE ACTIVITIES OF SPECIALISTS 
IN THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Постановка проблеми. Стан системи 
освіти характеризується низкою проблем, 
однією з яких є невідповідність методів і тех-
нологій управління закладами освіти сучасним 
вимогам. Впровадження інноваційних техно-
логій вимагає не лише навчальний процес, 
а й управління в системі освіти. Управління 

закладом освіти повинно бути системне, бага-
торівневе; таким, що охоплює всі елементи 
педагогічної системи, узгоджує процеси 
управління і самоуправління, зовнішні вимоги 
та внутрішні мотиви учасників навчального 
процесу, створює простір для варіативності 
педагогічної діяльності відповідно до реальної 
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ситуації зі збереженням стратегічних напря-
мів, сприяє саморозвитку, самореалізації 
суб’єктів управлінського процесу. Таке управ-
ління є діяльністю на рефлексивній основі.

Отже, осмислення власної свідомості, 
власних дій, встановлення правильних відно-
син між суб’єктами управління, самопізнання 
власного «Я» пов’язане з високим рівнем роз-
витку рефлексії та виступає однією з важливих 
умов успішності діяльності фахівця з управ-
ління закладами освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Згідно із сучасною концепцією розвитку освіти 
управління має ґрунтуватися на синергетич-
ному підході, який є основою розгляду склад-
них систем, що самоорганізуються і самороз-
виваються за умов нестабільності. Відповідно 
до синергетичного підходу в рефлексивному 
управлінні слід враховувати, що система 
навчального процесу, як і будь-яка відкрита 
система, обмінюється інформацією з іншими 
системами, не піддається жорсткому впливу 
і буває амбівалентною, тобто певне місце в ній 
займають випадковість і змінність. Наукові 
праці С. Степанова, Е. Варламової присвячені 
проблемі рефлексивно-інноваційного підходу 
до підготовки управлінських кадрів, у працях 
І. Стеценко, І. Бессонової, А. Бехоєвої роз-
глянуто навчання студентів засобів рефлексії 
у процесі професійної підготовки. О. Лаптєва, 
В. Агєєв присвятили свої дослідження роз-
витку рефлексивного мислення у студентів 
університету та рефлексивного управління 
власним професійним розвитком. Однак 
питання взаємозв’язку управлінської діяльно-
сті керівників закладами освіти з рефлексією 
розроблене недостатньо.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Рефлексія дозволяє людині сві-
домо планувати, регулювати та контролювати 
своє мислення, оцінювати не тільки істин-
ність думок, але і їхню логічну правильність; 
знайти відповіді на певні питання, пов’язані 
із професійною управлінською діяльністю, які 
без її застосування рішенню не піддаються 
[2]. Тому, на нашу думку, рефлексія є одним 
з універсальних внутрішніх механізмів підви-
щення ефективності управлінської діяльності 
керівника: прийнятих ним рішень, поведінки 
в колективі, роботи в організації загалом, 
а також власного розвитку.

Поняття «рефлексія» знаходиться в цен-
трі уваги представників різних наук: філософії, 
психології та інших галузей. Зазначений тер-
мін у науковий обіг ввів Р. Декарт, котрий роз-
робив раціоналістичну теорію самосвідомості, 
що розглядає свідомість як мислення. Філософ 
ототожнював рефлексію зі здатністю індивіда 
зосереджуватися на змісті своїх думок, абстра-
гуючись від зовнішнього, тілесного. На думку 
Дж. Локка, рефлексія – це джерело особливого 

знання, коли спостереження індивіда спрямо-
вується на внутрішні дії свідомості, тоді як від-
чуття мають своїм предметом зовнішні речі. 
Фактично в цьому умовиводі вчений розводить 
поняття «рефлекс» і «рефлексія» й визначає 
останнє як особливе джерело знань, народ-
жене внутрішнім досвідом. Таке тлумачення 
рефлексії стало потім аксіомою інтроспективної 
психології, котра розглядає рефлексію як спо-
сіб спостереження за психічними актами [11].

У сучасному філософському розумінні 
рефлексія трактується як «принцип людського 
мислення, що спрямовує його на осмислення 
й усвідомлення власних форм і передумов; 
предметний розгляд самого знання, кри-
тичний аналіз його змісту і методів пізнання; 
діяльність самопізнання, що розкриває вну-
трішню будову і специфіку духовного світу 
людини» [12].

У психологічній науці рефлексія розгляда-
ється як процес самопізнання суб’єктом свого 
внутрішнього світу, стану психічних проце-
сів. Рефлексія – не тільки знання й розуміння 
самого себе, але і встановлення того, як інші 
розуміють і сприймають твою особистість, емо-
ційні реакції та когнітивні уявлення. Це «про-
цес подвійного, дзеркального взаємовідобра-
ження суб’єктами один одного, змістом якого 
є відтворення особливостей одне одного» [9].

На думку С. Рубінштейна, який виділяє два 
способи життя: перший – це безпосереднє 
життя у міжособистісних зв’язках, другий 
(рефлексія) – здатність людини займати пози-
цію поза життям, дивитися на життя з боку, 
саме через рефлексію виникає у людини філо-
софське усвідомлення життя, її моральне ста-
новлення. Науковець зазначав, що завдяки 
наявності рефлексії суб’єкт стає здатним 
здійснювати управління діяльністю, досягати 
мети. Виникнення рефлексії зумовлене всім 
ходом життя і діяльності індивіда, завдяки 
їй здійснюється опосередкована взаємодія 
суб’єкта зі світом, у ході переломлення зов-
нішніх впливів через специфіку суб’єктивного 
світу особистості. Рефлексія виступає як «вну-
трішні умови, включені в загальний ефект, 
зумовлений закономірним співвідношенням 
зовнішніх і внутрішніх умов» [13].

Отже, встановлено, що рефлексія може 
бути здійснена людиною лише над тим, що їй 
притаманне: думками (у Р. Декарта), почут-
тями (у Дж. Локка), безпосереднім життям 
(у С. Рубінштейна). Відповідно, рефлексія 
в управлінській діяльності можлива у фахівця 
щодо своєї власної діяльності.

Сучасні розробники рефлексивної діяльно-
сті стверджують, що рефлексія є синтетичною 
психічною реальністю, яка є одночасно проце-
сом, властивістю і станом, притаманним лише 
людині, і станом усвідомлення чого-небудь, 
і процесом репрезентації психіці свого влас-
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ного змісту (А. Карпов). Включення рефлек-
сивних функцій у діяльність ставить індивіда 
в позицію дослідника щодо власної діяльності 
та не зводиться до жодної з них [5].

С. Степанов та І. Семенов виділяють коопе-
ративну (соціально-перцептивну), комуніка-
тивну, особистісну й інтелектуальну рефлек-
сію [3, с. 10].

Кооперативна рефлексія забезпечує про-
ектування колективної діяльності та коопера-
цію спільних дій суб’єктів діяльності. Комуні-
кативна рефлексія виступає як найважливіша 
складова частина розвиненого спілкування 
і міжособистісного сприйняття, яка харак-
теризується О. Бодальовим як специфічна 
якість пізнання людини людиною. Особистісна 
рефлексія досліджує власні вчинки суб’єкта, 
образи власного «Я» як індивідуальності. На 
думку С. Степанова, особистісна рефлексія 
здійснюється через переживання безвиході 
й осмислення завдання, ситуації як нерозв’я-
заної, невирішеної; апробування особистісних 
стереотипів і їх дискредитації, переосмис-
лення особистісних стереотипів, проблем-
но-конфліктної ситуації та самого себе в ній 
[10]. Ю. Орлов вважає, що особистісний тип 
рефлексії виконує функцію самовизначення 
особистості [7]. Інтелектуальна рефлексія 
відображає проблеми організації когнітивних 
процесів переробки інформації та розробки 
засобів навчання рішення типових задач.

Цікавий підхід до розуміння рефлексії зна-
ходимо у В. Белікова, котрий розглядає діяль-
ність як рефлексуючу активність, підпорядко-
вану свідомості. Рефлексія неможлива поза 
свідомістю, що припускає наявність інтелекту 
[1, с. 13].

На думку Г. Щедровицького, рефлексія – це 
механізм засвоєння, умова появи в індивіда 
нових способів діяльності та нових спромож-
ностей [14]. Розкриваючи зміст цього меха-
нізму, автор висловлює судження про те, що 
для появи нових засобів і способів діяльності 
необхідно, щоб сама діяльність стала пред-
метом спеціального дослідження, щоб на неї 
спрямовувалася б нова вторинна діяльність. 
Інакше кажучи, повинна з’явитися рефлексія 
стосовно вихідної діяльності.

Зміст поняття рефлексії, яке розкривається, 
виходячи з характеру її функцій, конструк-
тивної та контрольної, описала М. Тутушкіна. 
З позиції конструктивної функції рефлексія – 
це процес пошуку і встановлення розумових 
зв’язків між ситуацією і світоглядом особи-
стості у певній сфері; активізація рефлек-
сії для включення її в процеси саморегуляції 
в діяльності, спілкуванні та поведінці. З пози-
ції контрольної функції рефлексія – це процес 
налагодження, перевірки та використання 
зв’язків між ситуацією і світоглядом особисто-
сті; механізм відображення або використання 

результатів відображення для самоконтролю 
в діяльності або спілкуванні [6].

С. Васьковська наголошує на тому, що 
поява рефлексії свідчить про перехід від пов-
ної включеності самосвідомості у діяльність до 
формування нових самосуб’єктних відносин. 
Тобто рефлексія відображає дійсне ставлення 
суб’єкта не лише до діяльності, а й до себе 
в цій діяльності [8].

Отже, очевидним є той факт, що рефлек-
сія – це не просто розуміння суб’єктом самого 
себе, але і розуміння того, яким чином навко-
лишні знають і розуміють рефлексуючу осо-
бистість, її особистісні особливості, емоційні 
реакції та когнітивні уявлення, а рефлексив-
ність – здатність людини до самозвіту про фік-
совані факти свідомості, до самоаналізу влас-
них психічних станів.

У контексті нашого теоретичного дослі-
дження основною метою є встановлення вза-
ємозв’язку управлінської діяльності керівни-
ків із рефлексією, спрямованою на розвиток 
самосвідомості, осмислення й орієнтацію дій 
суб’єкта (інтелектуальна рефлексія), на само-
організацію, рух через самопізнання й само-
аналіз себе, свого стану – внутрішніх пси-
хічних актів, своєї мислительної діяльності, 
цілісного «Я» (особистісна рефлексія), і через 
осмислення (аналіз) людиною особистості 
й діяльності партнера по спільній діяльності, 
взаємовідображення суб’єктами одне одного 
(міжособистісна рефлексія) з виходом на 
рефлексивну позицію особистості.

Рефлексивні механізми діяльності виступа-
ють як єдина структура, яка формується про-
тягом онтогенетичного розвитку особистості, 
її соціалізації іта навчання та регулює як пред-
метну діяльність, так і міжособистісні взаємо-
дії. Рефлексія виступає як механізм розвитку 
і регуляції діяльності, у свою чергу, діяльність 
є предметом рефлексії. Рефлексія розгля-
дається як дія, що спрямовується уявленням 
про результат, який має бути досягнутий; дії, 
яка здатна коригувати цю діяльності, а також 
призначеної для планування перспективної 
діяльності. Співвіднесення категорій «рефлек-
сія» і «діяльність» змушує по-новому поглянути 
на природу рефлексії та рівень організації 
цього явища порівняно з іншими психічними 
процесами та властивостями. Таким чином, 
діяльнісний підхід до досліджуваного явища 
дозволяє розглядати рефлексію при пізнанні 
зовнішнього і свого внутрішнього світу, а також 
внутрішнього світу інших людей як єдину пси-
хологічну реальність – рефлексивну дію.

Функціональна роль рефлексивності осо-
бистості найбільш значима у «суб’єкт-суб’єк-
тних» видах діяльності, тобто таких, які 
припускають інтенсивні міжособистісні вза-
ємодії, особливо в діяльності управлінській. 
Тому фахівець з управління закладами освіти 
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повинен володіти високим рівнем розвитку як 
інтелектуальної, так і кооперативної рефлексії.

Однією з головних ознак рефлексії є її орі-
єнтація на діяльність, у т. ч. професійну управ-
лінську діяльність, яку ми будемо розуміти як 
спрямованість мислення управлінця на самого 
себе, на власні процеси засвоєння соціального 
досвіду, на усвідомлення структури управлін-
ської діяльності та її результатів. Якщо рефлек-
сія – це ланцюжок внутрішніх сумнівів, міркувань 
із собою, викликаних життєвими питаннями, 
труднощами, пошуками варіантів відповіді на 
нові питання, то рефлексія управлінської діяль-
ності – це також внутрішня робота: співвідне-
сення себе, можливостей свого «Я» з тим, чого 
вимагає професійна етика, наявними про неї 
уявленнями. Управлінська діяльність з ураху-
ванням професійної етики як творчий процес 
неможлива без рефлексії – пошуку, самоо-
цінки, обговорення із собою власного досвіду 
управління, реального й уявлюваного.

Здібності керівника до рефлексії найбільш 
повно проявляються в таких видах професій-
ної управлінської діяльності: оцінці виробничої 
ситуації, у т. ч. поведінки інших людей; визна-
ченні мети; аналізі виробничих проблем, при-
йнятті рішень; визначенні відносин і дій у міжо-
собистісній чи груповій взаємодії, а також 
виборі стратегії та тактики організаційної 
поведінки загалом; оцінці та поясненні свого 
службового становища.

У професійній управлінській діяльності осо-
бистість керівника виступає одним із основних 
факторів успішності діяльності. Саме тому 
можна стверджувати, що рефлексивна само-
організація виступає однією з основних умов 
відповідності дій фахівця з управління закла-
дами освіти своїй управлінській функції. Поза 
розвиненістю рефлексивної свідомості й ово-
лодінням багатьма культурними критеріями 
рефлексивної самоорганізації, нормами про-
фесійної етики у керівника мало можливо-
стей знизити ступінь залежності успішності 
професійної управлінської діяльності від рівня 
своєї професійної компетентності. Набуття 
рефлексивної культури, забезпечення її засо-
бами інтелектуального та духовного типів 
призводить до визначеності рефлексивного 
процесу, а відповідно, і управлінського про-
цесу загалом. У рефлексії виявляється певна 
сторона та міра форми діяльності, виникають 
обов’язки, норми рефлексії, відповідальність 
за їх реалізацію.

Рефлексивна самоорганізація управлінця 
спирається на розгляд себе як суб’єкта й осо-
бистість, включену у професійну діяльність 
і таку, яка входить у певний простір діяль-
ності. Тому в рефлексії відстежується не 
тільки власне рішення управлінських завдань 
і проблем, не тільки зміна циклів управлінської 
діяльності, але і лінія всього професійного 

шляху управлінця, а також власне його жит-
тєвий шлях. Зокрема, особливу роль виконує 
фокусування уваги управлінця на своїх здіб-
ностях до реалізації фіксованих вимог, їх типу 
та цілісності у професійній діяльності. Саме 
за таких умов з’являється можливість самоз-
міни та саморозвитку. Систематичність акцен-
тування уваги в рефлексії забезпечує появу 
реконструктивних, прогностичних і проектних 
уявлень про хід зміни професійних здібностей 
у контексті лінії змін себе як суб’єкта й особи-
стості. Чим ретельніший такий рефлексивний 
аналіз, тим конкретнішими є проекти самоз-
міни, саморозвитку, участі у зовнішньо орга-
нізованому навчанні, тим точніше постановка 
основних задач в управлінні у контексті реаліс-
тичного погляду на свої власні можливості.

Результатом застосування рефлексивних 
дій завжди є певний розвиток професійної 
діяльності, пов’язаний із розвитком інтелек-
туальних здібностей і особистості загалом. 
Кожен етап рефлексивного розвитку веде 
до зростання професіоналізму особистості, 
в якому можна виділити такі ланки: форму-
вання рефлексивних дій; розвиток інтелек-
туальних здібностей; більш активне засто-
сування рефлексії у професійній діяльності; 
вдосконалення професійної діяльності; зміни 
у структурі особистості фахівця з управління 
закладами освіти.

Підсумовуючи, слід зазначити, що однією 
з найважливіших характеристик діяльності 
людини є рефлексія, яка дозволяє забезпе-
чити основні функції свідомості: виділення 
людиною себе з навколишнього середовища 
та протиставлення себе йому як суб’єкта 
об’єкту; узагальнення та цілеспрямоване 
відображення зовнішнього світу; впізнавання, 
розуміння; попередня мислительна побудова 
дій і прогноз їхніх наслідків; контроль та управ-
ління поведінкою особистості, її здатність зві-
тувати перед собою про події, які відбуваються. 
Рефлексія фахівця з управління закладами 
освіти сприяє розширенню та збільшенню 
зони внутрішнього плану та зовнішньої актив-
ності; відображає способи контролю, оцінки 
й усвідомлення управлінцем своєї діяльності.

Лініями формування рефлексивності 
можуть стати розширення стратегій рефлек-
сувань у процесі вирішення нестандартних 
завдань, що вимагають розв’язання проблем-
них ситуацій із високим ступенем конфліктно-
сті, навчання аналізу управлінських ситуацій, 
а також включення різноманітних психологіч-
них методів комплексного формування про-
фесійної самосвідомості.

Таким чином, фахівець з управління закла-
дами освіти, на нашу думку, повинен володіти 
розвиненою здатністю до рефлексії, що спри-
ятиме його успішній професійній діяльності, 
орієнтованій на норми професійної етики.
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У статті представлено результати емпі-
ричного дослідження, спрямованого на 
розвиток креативності як ресурсу іннова-
ційного потенціалу особистості. Обґрун-
товано, чому саме прицільним аналізом 
розвитку інноваційного потенціалу осо-
бистості обрано креативний компонент. 
Метою статті є розкриття змісту та 
структури програми розвитку цього ком-
поненту, а також висвітлення результатів 
її апробації. Визначено п’ять послідовних 
етапів розвитку креативного компоненту 
інноваційного потенціалу (гіпотезування – 
генерування – концептуалізація – оптимі-
зація – реалізація), що визначають здат-
ність особистості до створення, освоєння 
та впровадження нового. Відповідно до 
цих етапів окреслено завдання програми, 
яка передбачає формування таких умінь: 
1) самостійно виділяти, ставити й осмис-
лювати проблемну ситуацію; 2) генерувати 
унікальні ідеї, що сприяють вирішенню визна-
ченої проблеми по-новому; 3) здійснювати 
пошук концептуальної ідеї серед наявних із 
вирішення проблеми; 4) оцінювати наявні 
варіанти й оптимізувати вибір кращого 
варіанту розв’язку проблеми; 5) розро-
бляти тактичний і стратегічний плани 
реалізації ідеї. Визначено зміст програми 
розвитку креативного компоненту іннова-
ційного потенціалу майбутніх інженерів, що 
фокусувався на технічній творчості як кон-
структивно-технічній діяльності суб’єктів 
і включав такі розділи: «Інноваційно-творча 
спрямованість особистості»; «Технології 
індивідуального генерування інноваційних 
ідей»; «Концептуалізація інноваційних ідей»; 
«Формування базису прийняття інновацій-
них рішень»; «Комерціалізація результатів 
творчості». До кожного змістового роз-
ділу запропоновано підбирати вправи та 
завдання на розвиток різних мисленнєвих 
операцій. Емпірично доведено, що розро-
блена програма розвитку креативного ком-
поненту інноваційного потенціалу особи-
стості є ефективною.
Ключові слова: розвиток, інноваційний 
потенціал особистості, майбутні інженери, 
креативний компонент, програма.

The article presents the results of empirical 
research aimed at the development of cre-
ativity as a resource of the innovative poten-
tial of personality. It is substantiated why the 
creative component is chosen as the target 
analysis of the development of the innovative 
potential of personality. The purpose of the 
article is to reveal the content and structure 
of the development program of this com-
ponent, as well as to highlight the results of 
its implementation. Five successive stages 
of development of the creative component 
of innovation potential (hypothesis – gener-
ation – conceptualization – optimization – 
implementation) are defined, which determine 
the ability of an individual to create, master, 
and implement something new. In accordance 
with these stages, the task of the program is 
outlined, which provides for the formation of 
the following skills: 1) independently identify, 
pose and comprehend the problem situation; 
2) generate unique ideas that help solve a 
particular problem in a new way; 3) to search 
for a conceptual idea among those available 
to solve the problem; 4) evaluate the available 
options and optimize the choice of the best 
solution to the problem; 5) develop tactical 
and strategic plans for the implementation of 
the idea. It is determined that the content of 
the program of development of the creative 
component of innovative potential of future 
engineers focused on technical creativity as 
constructive and technical activity of subjects, 
and included the following sections: “Innova-
tive and creative orientation of personality”; 
“Technologies of an individual generation of 
innovative ideas”; “Conceptualization of inno-
vative ideas”; “Formation of the basis for mak-
ing innovative decisions”; “Commercialization 
of creative results”. For each meaningful 
section, it is offered to select exercises and 
tasks for the development of specific mental 
operations. It is empirically proved that the 
proposed program for the development of the 
creative component of the innovative potential 
of a personality is effective.
Key words: development, innovative potential 
of personality, future engineers, creative compo-
nent, program.

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ЯК РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ОСОБИСТОСТІ

DEVELOPMENT OF CREATIVITY AS A RESOURCE  
OF INNOVATIVE POTENTIAL OF PERSONALITY

Постановка проблеми. Інноваційні про-
цеси є неминучим викликом сьогодення, що 
висувають нові вимоги до психологічних яко-
стей сучасної людини. Відповідно, дедалі 
більше науковців зосереджують увагу на 
такому феномені, як інноваційний потенціал 
особистості. Його пов’язують із прагненням 
до розвитку, відкритістю до нового, створен-
ням чогось креативного, унікального, а також 
сприйняттям, освоєнням, поширенням і впро-
вадженням інновацій на користь суспільства. 

Відповідно, формування особистості з висо-
ким рівнем інноваційного потенціалу є нагаль-
ним завданням сьогодення. Однак, як показує 
практика, дотепер не існує ефективної мето-
дики, яка пройшла би багаторічну апробацію. 
Тож особливий інтерес викликає дослідження 
того, яким чином слід розвивати інноваційний 
потенціал особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему розвитку інноваційного потенці-
алу особистості відображено в роботах таких 
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дослідників: Т.Ю. Артюхової [8], К.В. Батоври-
ної та М.С. Блохіної [10], Н Г. Котлярової [14], 
О.Б. Михайлової [15], О.О. Шмельової [20] 
та ін. У працях Т.О. Терехової та І.В. Пахно [17], 
О.С. Шемеліної та О.С. Бикової [19] запропо-
новано соціально-психологічні тренінги роз-
витку інноваційного потенціалу та інновацій-
них якостей особистості.

Постановка завдання. У попередній 
роботі [3] нами представлено психологічну 
структуру та ресурси інноваційного потенці-
алу особистості. Результати емпіричного 
дослідження його структурних компонентів 
(мотиваційного, когнітивного, креативного, 
емоційно-вольового та регулятивного) 
у студентів технічного університету дозволя-
ють дійти висновку, що найменш розвине-
ним у потенційних інноваторів (тих студентів, 
котрі вважають себе інноваторами, але не 
мають високих досягнень у науково-інновацій-
ній діяльності) є саме креативний компонент, 
ресурсами якого є творчий потенціал і радика-
лізм. Факторний аналіз показав, що найбільш 
вагомим фактором у структурі інноваційного 
потенціалу майбутніх інженерів є радикалізм. 
З огляду на це вважаємо, що програму роз-
витку інноваційного потенціалу особистості 
доцільно спрямувати на розвиток креативного 
компоненту.

Креативний компонент у структурі іннова-
ційного потенціалу займає особливе місце, 
адже забезпечує здатність особистості до 
створення та «породження» нового. Креа-
тивність розглядається нами як загальна 
творча здатність генерувати оригінальні ідеї, 
яка проявляється у різних сферах активності 
особистості, зокрема мисленні, спілкуванні, 
діяльності, та залежить від її психологічних 
характеристик. Саме креативне мислення як 
здатність особистості вирішувати проблему 
новим способом «пробуджує» ідею у свідомо-
сті людини, яку можна як втілити у практику, 
так і не реалізувати.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття змісту та структури програми розвитку 
креативного компоненту інноваційного потен-
ціалу особистості, а також висвітлення резуль-
татів її апробації.

З метою апробації запропонованої про-
грами розвитку креативного компоненту інно-
ваційного потенціалу особистості проведено 
формувальний експеримент, що здійсню-
вався впродовж 2019–2020 рр. у КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. Для проведення формувального 
експерименту сформовано дві групи студентів 
технічних профілів із першого по п’ятий курс 
навчання: 1) експериментальну – 24 особи; 
2) контрольну – 24 особи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В основу тренінгу покладено мето-
дологічне положення В.О. Моляко про те, що 

у дослідженні творчого процесу варто концен-
труватися на аналізі мисленнєвих процесів 
суб’єкта. «Щоб оволодіти вершинами твор-
чості, необхідно здійснити і попередню підго-
товку – розвивати якості пам’яті, сприйняття, 
уяви, мислення, тобто треба бути досить під-
готовленим інтелектуально» [16, с. 38].

Оскільки програма розвитку інновацій-
ного потенціалу більшою мірою розрахована 
на студентів як майбутніх фахівців в інже-
нерній галузі (таких як інженер-технолог, 
інженер-механік, інженер-конструктор, інже-
нер-дизайнер та ін.), то під час її розробки 
увага фокусувалася на технічній творчості як 
конструктивно-технічній діяльності суб’єк-
тів, спрямованій на розвиток технічного мис-
лення, здібностей до технічних видів діяльно-
сті, винахідництва.

Процес технічної творчості включає три 
взаємопов’язані цикли: 1) еталонування як 
розуміння умови задачі (оцінювання умови), 
за якого суб’єкт починає пошук розв’язку чи 
відмовляється від її розв’язання на основі оці-
нювання своїх можливостей; 2) проєктування 
як розроблення проєкту майбутньої кон-
струкції (гіпотези чи задуму), на якому суб’єкт 
зазвичай приймає рішення про адекватність 
проєкту конструкції умовам задачі; 3) ескізу-
вання як попередній розв’язок і прогнозування 
остаточного результату, під час якого суб’єкт 
приймає рішення про ескізну побудову про-
єкту. Зауважимо, що «ці цикли не розділені між 
собою, а навпаки, перетікають один у другий, 
переплітаються» [16, c. 34].

Як визначено в [4], інноваційна діяльність 
тісно пов’язана із творчим аспектом: пошуком 
інформації, генеруванням ідей, прийняттям 
оригінальних рішень. Г.М. Кампосе наголошує 
на важливості креативного компоненту інно-
ваційного потенціалу особистості: чим вищий 
рівень творчості, тим більше особистість 
здатна до інноваційної та підприємницької 
діяльності. З огляду на вищезазначене можна 
стверджувати, що цей компонент пронизує усі 
цикли інноваційної діяльності.

Можна зробити висновок, що творчим 
є й інноваційний процес, який, за М. Баса-
дуром [1; 2], включає чотири фази: 1) гене-
рування; 2) концептуалізацію; 3) оптимізацію; 
4) виконання. Саме ця ідея фазифікації покла-
дана в основу запропонованого Т.О. Терехо-
вою та І.В. Пахно соціально-психологічного 
тренінгу, спрямованого на розвиток іннова-
ційного потенціалу особистості [17]. Автори 
тренінгу стверджують, що саме на фазі «гене-
рування» завдяки актуалізації творчого потен-
ціалу суб’єкта запускається цей інноваційний 
процес. Однак, на наш погляд, інноваційний 
процес розпочинається з висування суб’єк-
том гіпотези на основі власних спостережень 
у межах проблемної ситуації, достовірність 
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якої потребує експериментальної перевірки 
(фаза «гіпотезування»).

Вищезазначене надало змогу запропону-
вати етапи розвитку креативного компоненту 
інноваційного потенціалу особистості: I етап – 
гіпотезування – виявлення і визначення про-
блеми, пошук фактів, що підтверджують її 
існування; II етап – генерування – породження 
нових ідей, варіантів, які надають змогу вирі-
шити проблему по-новому; III етап – концеп-
туалізація – пошук ідей, серед наявних новіт-
ніх і нетрадиційних, із вирішення проблеми, 
тобто здійснення вибору з наявного переліку; 
IV етап – оптимізація – оцінювання ідей, фор-
мування критеріїв для пошуку та прийняття 
оптимального рішення; V етап – реалізація – 
схвалення і втілення ідеї, планування дій, реа-
лізація задуманого.

Виділені етапи визначають здатність осо-
бистості до створення (гіпотезування та гене-
рування), освоєння (концептуалізації та опти-
мізації) та впровадження (реалізації) нового, 
що відображає предмет нашого дослідження.

Метою програми-тренінгу розвитку інно-
ваційного потенціалу особистості є стимулю-
вання окремих циклів творчого розв’язання 
задачі, необхідних у процесі створення іннова-
ційних ідей і їх практичної реалізації, що стано-
вить засоби впливу на їхню творчу діяльність. 
Тренінг спрямований на розвиток творчої 
спрямованості та здібностей, активізацію інно-
ваційного мислення, а також вміння розв’язу-
вати нові, життєво важливі задачі шляхом зни-
ження рівня стереотипності та шаблонності 
мислення, а також консерватизму.

Основними завданнями програми-тренінгу 
є формування таких умінь: 1) самостійно виді-
ляти, ставити й осмислювати проблемну ситу-
ацію; 2) генерувати унікальні ідеї, що сприяють 
вирішенню визначеної проблеми по-новому; 
3) здійснювати пошук концептуальної ідеї серед 
наявних із вирішення проблеми; 4) оцінювати 
наявні варіанти й оптимізувати вибір кращого 
варіанту розв’язку проблеми; 5) розробляти 
тактичний і стратегічний плани реалізації ідеї.

Програма розвитку інноваційного потен-
ціалу розрахована насамперед на потен-
ційних інноваторів. Однак, за бажанням, до 
участі у тренінгу можна долучати усіх охочих, 
у т. ч. студентів-інноваторів (тих, котрі вважа-
ють себе інноваторами та мають об’єктивні 
результати) і студентів-консерваторів (тих, що 
не вважають себе інноваторами та не мають 
об’єктивних результатів). До об’єктивних 
результатів відносимо високі досягнення сту-
дентів у науково-інноваційній діяльності (при-
зові місця, нагороди, подяки) й участь у різно-
манітних інноваційних заходах.

Зміст програми-тренінгу передбачав 
розгляд теоретичного матеріалу за такими 
розділами: розділ 1 «Інноваційно-творча 

спрямованість особистості»; розділ 2 «Техно-
логії індивідуального генерування інноваційних 
ідей»; розділ 3 «Концептуалізація інноваційних 
ідей»; розділ 4 «Формування базису прийняття 
інноваційних рішень»; розділ 5 «Комерціаліза-
ція результатів творчості».

Обсяг тренінгу становить 34 академічні 
години, з яких: 1) вступна частина – 2 акаде-
мічні години; 2) основна частина – 30 академіч-
них годин (одне тренінгове заняття – 3 год.); 
3) заключна частина – 2 академічні години. 
Враховуючи просторово-часову організацію 
процесу навчання студентів у закладі вищої 
освіти, тренінгові заняття проводилися один 
раз на тиждень у вільний від занять час.

Вступна частина тренінгу передба-
чає насамперед знайомство з учасниками, 
вивчення їхніх очікувань і побажань, а також 
інформування щодо мети, завдань і змісту тре-
нінгу. Окрім того, у вступній частині тренінгу 
доцільно визначити організаційні питання 
(правила роботи, регламент, кількість перерв 
тощо). Основна частина тренінгу містить озна-
йомлення з основними теоретичними питан-
нями конкретного розділу та виконання учас-
никами запропонованих практичних вправ 
і завдань. Заключна частина тренінгу перед-
бачає підведення підсумків та оцінювання 
досягнення поставленої мети та завдань. Слід 
наголосити, що за подібною логікою (вступна, 
основна та заключна частини) побудоване 
кожне тренінгове заняття.

У розробці програми тренінгу викори-
стано досвід Г. Альтшуллера [7], Б. Барнета 
та Д. Еванса [9], Е. де Боно [5], Б. Еберле [6], 
В.О. Моляко [16], Я.О. Понамарьова [18] та ін. 
Завдання і вправи, запропоновані для тре-
нінгу, з одного боку, спрямовані на розвиток 
творчої уяви, винахідливості, а з іншого – на 
творче вирішення практичних задач, орієнта-
цію на зовнішню реальність, адже уява забез-
печує створення нових оригінальних образів 
на основі ідейної спрямованості, а практич-
ність допомагає їх втілити у конкретні продукти 
творчої діяльності.

З метою розвитку креативного компо-
ненту інноваційного потенціалу особисто-
сті доцільно застосовувати такі методики, 
як: ТРВЗ (теорія розв’язання винахідниць-
ких задач); КАРУС (Комбінування – Анало-
гізування – Реконструювання – Універсальна 
стратегія – Спонтанні, тобто випадкові підста-
новки); SCAMPER (S – замінити; С – комбіну-
вати; А – додати; М – модифікувати / змінити; 
P – застосувати з іншою метою; E – видалити; 
R – переставити / перевернути / змінити поря-
док); дизайн-мислення та ін.

Структуру розробленої програми пред-
ставлено у табл. 1

Як видно з табл. 1, першим етапом роз-
витку креативної компоненти інноваційного 
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потенціалу особистості є «гіпотезування». Як 
підсвідомий здогад у пошуках вирішення про-
блеми, пояснення чогось цей етап передба-
чає висування гіпотези на основі попередніх 
знань, теорій і наявних фактів із метою перед-
бачення, прогнозування, можливих результа-
тів. У гіпотезі вже орієнтовно відображається 
первинна відповідь на постановку і створення 
проблемної ситуації шляхом її спростування, 
тобто будь-яка гіпотеза потребує доказів. 
Саме завдяки гіпотезуванню як формі визна-
чення певної проблеми запускається процес 
формування творчої думки.

Зазначений етап реалізується через зміс-
товий розділ «Інноваційно-творча спря-
мованість особистості» (6 годин) і включає 
комплекс вправ, спрямованих на актуаліза-
цію стихійних творчих сил та інтелектуальної 
ініціативи, зокрема: 1) інтуїтивне мислення; 
2) активне мислення; 3) латеральне мислення.

1.1 Інтуїтивне мислення – процес пізнання 
істини без зумовлень за допомогою доказів, 
що здійснюється на основі попереднього дос-
віду [13]. Cаме взаємозв’язок пізнання із набу-
тим досвідом допомагає зрозуміти реальність 
на основі безпосередніх сприймань і відобра-
ження дій предметів і явищ об’єктивного світу 

та висувати нові ідеї. Таке мислення визнача-
ється швидкістю протікання, відсутністю чітко 
виражених етапів, мінімальним усвідомлен-
ням, що надає змогу швидко ідентифікувати 
цінні чи корисні творчі ідеї без свідомої думки. 
Воно залежить від індивідуального досвіду 
людини, апперцепції.

1.2 Активне мислення – це здатність підда-
вати вольовому акту судження, спрямоване 
на розв’язання задачі; здатність цілеспрямо-
вано використовувати свої розумові здібно-
сті для досягнення цілей. Воно проявляється 
в інтенсивному фокусуванні мислення на кон-
кретному об’єкті чи предметі для досягнення 
поставлених цілей, тобто визначається інте-
лектуальною ініціативою. У процесі активного 
мислення суб’єкт постійно знаходить певні 
проблемні питання, формулює їх та осмислює, 
а також намагається вирішити. Усвідомлення 
проблеми починається з постановки певного 
питання, у процесі вирішення якого генеру-
ються альтернативи прийняття рішення. Таке 
мислення визначається здатністю як уважно 
слухати, так і чітко викладати свої думки.

1.3 Латеральне (горизонтальне, бокове) 
мислення – це процес опрацювання інфор-
мації та породження ідей, який полягає у зміні 

Таблиця 1
Структура програми розвитку креативного компоненту  

інноваційного потенціалу особистості

Розділи Завдання Вправи Години
I ЕТАП. ГІПОТЕЗУВАННЯ
виявлення і визначення проблеми, пошук фактів, що підтверджують її існування
Розділ 1. Інновацій-
но-творча спрямованість 
особистості

формувати вміння самостійно 
виділяти, ставити й осмислю-
вати проблемну ситуацію

– інтуїтивне мислення
– активне мислення
– латеральне мислення

6

II ЕТАП. ГЕНЕРУВАННЯ
породження нових ідей, варіантів, які надають змогу вирішити проблему по-новому
Розділ 2. Технології інди-
відуального генерування 
інноваційних ідей

формувати вміння генерувати 
унікальні ідеї, що сприяють 
вирішенню визначеної про-
блеми по-новому

– дивергентне мислення
– варіативне мислення
– асоціативне мислення

6

III ЕТАП. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ
здійснення вибору із наявного переліку ідей щодо вирішення проблеми
Розділ 3. Концептуаліза-
ція інноваційних ідей

формувати вміння здійсню-
вати пошук концептуальної 
ідеї серед наявних із вирі-
шення проблеми

– конвергентне мислення
– логічне мислення
– концептуальне мислення

6

IV ЕТАП. ОПТИМІЗАЦІЯ
оцінка ідеї, формування критеріїв для пошуку прийняття оптимального рішення
Розділ 4. Формування 
базису прийняття іннова-
ційних рішень

формувати вміння оцінювати 
наявні варіанти й оптимізу-
вати вибір кращого варіанту 
розв’язку проблеми

– альтернативне мислення
– критичне мислення
– діалектичне мислення

6

V ЕТАП. РЕАЛІЗАЦІЯ
схвалення та втілені ідеї, планування дій, реалізація задуманого
Розділ 5. Комерціалізація 
результатів творчості

формувати вміння розро-
бляти тактичний і стратегіч-
ний план реалізації ідеї

– рефлексивне мислення
– прогностичне мислення
– продуктивне мислення

6

Всього 30



ГАБІТУС

90 Випуск 19. 2020

патернів, тобто шаблонів, шляхом вивчення 
проблеми з різних позицій. Такий нешаблон-
ний спосіб вирішення проблеми, на відміну від 
логічного мислення, допускає пошук інфор-
мації, яка, на перший погляд, не стосується 
проблеми. Це сприяє руйнуванню стерео-
типів і знаходженню альтернативних рішень 
одночасно в декількох напрямах. Як визначає 
Едвард де Боно [5], особливістю латерального 
мислення є те, що його результатом є поро-
дження таких ідей, які неможливо згенерувати 
завдяки «вертикальній логіці», тобто логічному 
мисленню. Саме латеральне мислення надає 
змогу вирішити проблему шляхом з’ясування 
причини, що її спричинила, а потім визначити 
способи її усунення. Як здатність побачити 
проблему з іншої позиції, бокове мислення 
породжує нове розуміння, надає змогу засто-
сувати інший шаблон мислення, який до цього 
не був очевидним.

Варто відзначити, що наприкінці розгляду 
кожного змістовного розділу програми учас-
никам пропонується індивідуальне завдання. 
Зокрема, завдання до розділу 1 – визначити 
конкретну проблему, над якою учасник планує 
надалі працювати.

Другим етапом розвитку креативного ком-
поненту інноваційного потенціалу особисто-
сті є «генерування». На цьому етапі важливим 
є генерування якомога більшої кількості ідей 
щодо вирішення проблеми, не відкидаючи 
примітивних чи абсурдних. Саме генерація 
нетрадиційних і різносторонніх ідей різно-
манітними способами дає змогу перейти від 
визначення проблеми до безпосереднього 
прийняття конкретних рішень.

Зазначений етап реалізується через розділ 
«Технології індивідуального генерування 
інноваційних ідей» (6 годин) і включає комп-
лекс вправ, що спрямовані на: 1) дивергентне 
мислення; 2) варіативне мислення; 3) асоціа-
тивне мислення.

2.1 Дивергентне мислення – процес, 
у якому породжується значна кількість різ-
них ідей на основі висхідних даних шляхом 
вивчення багатьох можливих варіантів. Саме 
така варіативність вирішення проблемної 
ситуації, як визначив Дж. Гілфорд [12], базу-
ється на таких особливостях дивергентного 
мислення, як: оригінальність як своєрідна 
здатність продукувати незвичний підхід до 
вирішення проблеми; гнучкість як здатність 
обмірковувати різні способи вирішення про-
блемної ситуації шляхом переключення між 
цими способами; легкість і продуктивність як 
здатності швидко генерувати декілька ідей; 
точність як здатність вибирати рішення, що 
відповідає поставленій меті.

2.2 Варіативне мислення – це процес, який 
полягає у пошуку можливих варіантів вирішення 
проблемної ситуації. Таке мислення застосову-

ється тоді, коли необхідно: розв’язати задачу 
з неоднозначною умовою; зіставити різні спо-
соби вирішення одного і того самого завдання; 
зіставити різні інтерпретації одного об’єкта. 
Особливостями такого мислення є його ори-
гінальність, продуктивність, самостійність 
і розробленість. Вміння визначати варіанти 
вирішення будь-якої проблеми призводить до 
руйнування стереотипів, шаблонів, установок.

2.3. Асоціативне мислення – процес, який 
полягає у створенні суб’єктивного образу між 
поняттями й уявленнями, що виникає у процесі 
їх усвідомлення. Воно передбачає створення 
асоціацій за суміжністю, схожістю та контра-
стом. Слід зазначити, що засноване на асо-
ціаціях мислення сприяє як розвитку пам’яті 
та стимуляції уяви, так і створенню смислових 
зв’язків і нових оригінальних ідей.

Індивідуальне завдання до змістового роз-
ділу: учасникам пропонується згенерувати 
якомога більше унікальних ідей, що вирішують 
проблему, визначену під час вивчення попе-
реднього розділу.

Третій етапом розвитку креативного ком-
поненту інноваційного потенціалу особистості 
є «концептуалізація». На цьому етапі здійс-
нюється когнітивна обробка наявних ідей, що 
полягає у осмисленні, оцінюванні й обґрунто-
ваному відборі пріоритетного варіанту вирі-
шення проблеми з позиції корисності, цінності 
для бізнесу та технічних можливостей.

Зазначений етап реалізується через зміс-
товий розділ «Концептуалізація інновацій-
них ідей» (6 годин) і включає комплекс вправ, 
спрямованих на: 1) конвергентне мислення; 
2) логічне мислення; 3) концептуальне мис-
лення.

3.1 Конвергентне мислення – лінійний про-
цес, що базується на послідовному виконанні 
завдання за заданим алгоритмом і спрямо-
ваний на визначення одного правильного 
варіанту його розв’язку. За конвергентного 
мислення суб’єкт фокусується на ретельному 
аналізі різноманітних пропозицій-варіантів, 
зіставляє їх та обирає кращий із них. Воно 
пов’язне з аналізом, судженням і прийнят-
тям рішень, а також із застосуванням наяв-
них знань. Як інструмент вирішення творчих 
завдань, конвергентне мислення полягає 
у раціональному відборі ідеї з метою при-
йняття оптимального рішення.

3.2. Логічне мислення – це процес, який 
полягає у послідовному міркуванні з метою 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 
Воно дає змогу об’єктивно вивчити проблему 
та зробити раціональний висновок. Саме 
логічне мислення сприяє знаходженню зв’яз-
ків між предметами та явищами, формуванню 
думок і умовиводів за допомогою логічних 
операцій (аналізу, синтезу, порівняння, уза-
гальнення та ін.) у послідовній формі.
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3.3 Концептуальне мислення – цілеспря-
мований процес, який у описі певного об’єкта 
відображає його зміст і сенс. Суб’єкт чітко усві-
домлює, що потрібно обмірковувати та з якою 
метою. Таке мислення передбачає створення 
певної концепції шляхом об’єктивного аналізу: 
висхідної ситуації (що є станом на цей момент), 
мети (що є бажаним результатом), сукупності 
прийомів (як отримати очікуваний результат). 
У процесі такого створення концепції струк-
туризується сам процес мислення, а наміри 
суб’єкта стають явними.

Індивідуальне завдання до змістового роз-
ділу: учасникам пропонується вибрати одну 
концептуальну із запропонованих раніше 
унікальних ідей вирішення поставленої про-
блеми.

Четвертим етапом розвитку креативної 
компоненти інноваційного потенціалу особи-
стості є «оптимізація». На цьому етапі відбува-
ється оцінювання концепції продукту та шляхів 
його покращення (вдосконалення), внаслідок 
чого приймається рішення про оптимальний 
спосіб його реалізації, тобто конкретизуються 
та деталізуються дослідницькі ідеї. Саме на 
етапі оптимізації формується чіткіше уявлення 
про продукт, проблеми, які можуть виникнути 
під час його впровадження.

Зазначений етап реалізується через змісто-
вий розділ «Формування базису прийняття 
управлінських рішень» (6 годин) і включає 
комплекс вправ, що спрямовані на: 1) аль-
тернативне мислення; 2) критичне мислення; 
3) активне мислення.

4.1. Альтернативне мислення – це процес, 
який полягає у здатності розробляти різнома-
нітні стратегії розв’язку задачі шляхом вияв-
лення можливих альтернатив. Це мислення 
застосовується тоді, коли виникають певні 
труднощі на шляху до досягнення мети, що 
потребує пошуку інших варіантів розв’язку 
проблеми. Воно дає змогу поставити під сум-
нів певне рішення, дати відповіді на несподі-
вані запитання, мінімізувати вплив проблем. 
Як процес удосконалення, альтернативне 
мислення базується на здатності розуміти 
та приймати інші думки (протилежні), відмінні 
від власної. Результатом такого мислення 
є конструктивне вирішення задачі. Цілеспря-
мований пошук альтернативних поглядів на 
певну ситуацію є важливим творчим проявом.

4.2. Критичне мислення – це процес, який 
полягає у здатності ставити під сумнів загаль-
новизнане й аргументувати це. Критичне роз-
мірковування як формулювання припущень 
щодо розв’язку проблемної ситуації визна-
чається здатністю мислити цілеспрямовано, 
раціонально, логічно та гнучко. Критичне 
мислення передбачає об’єктивне розмірко-
вування над проблемою, наведення різносто-
ронніх аргументів із певної проблеми, обґрун-

тування й оцінювання аргументів, їхніх сильних 
і слабких сторін. Саме критичне мислення 
є важливим інструментом для прийняття опти-
мальних рішень, оскільки воно базується на 
аргументованих висновках.

4.3. Діалектичне мислення – це процес, 
що полягає у здатності знаходити, сприй-
мати та зіставляти суперечності, тобто бачити 
явище у єдності суперечностей. Протилежні 
позиції можуть як співіснувати, так і поєдну-
ватися, у процесі чого виникає нове знання, 
тобто діалектичне мислення застосовує як «і», 
так і «але». Воно дає змогу розглядати про-
блеми з різних позицій і досягати узгодження. 
Діалектичне мислення відіграє вагому роль 
у збалансованому прийнятті рішень, оскільки 
його результатом є конструювання нового 
способу вирішення суперечностей.

Індивідуальне завдання до змістовного 
розділу: учасникам пропонується оцінити варі-
анти покращення ідеї-концепції, запропонова-
ної напередодні, та вибрати кращий варіант.

П’ятим етапом розвитку креативної компо-
ненти інноваційного потенціалу особистості 
є «реалізація». На цьому етапі створюється 
і впроваджується прийняте на попередньому 
етапі рішення шляхом розробки тактичного 
та стратегічного плану реалізації ідеї. Резуль-
татом цього етапу є створення прототипів. 
Саме створення прототипів дає змогу від-
повісти на запитання, чи є ця ідея корисною, 
тобто перевірити свою ідею та прислухатися 
до оцінки результатів.

Зазначений етап реалізується через зміс-
товий розділ «Комерціалізація результатів 
творчості» (6 годин) і містить комплекс вправ, 
спрямованих на: 1) рефлексивне мислення; 
2) прогностичне мислення; 3) продуктивне 
мислення.

5.1. Рефлексивне мислення – це процес, 
який полягає в осмисленні та переосмисленні 
стереотипів досвіду, на основі інтерпрета-
ції яких утворюються нові ідеї чи задуми. Як 
розміркування, рефлексивне мислення дає 
змогу суб’єкту усвідомити й обґрунтувати 
власну та чужу поведінки «очима інших». 
Таке мислення сприяє перетворенню осо-
бистістю власного досвіду шляхом вивчення 
попередніх уявлень та аналізу подальших дій. 
Саме рефлексивне мислення шляхом усві-
домлення досвіду дозволяє переосмислити 
певну ситуацію та спланувати різноманітні 
шляхи її розвитку.

5.3. Продуктивне мислення – це процес 
знаходження зв’язків між предметами та яви-
щами, внаслідок осмислення якого з’явля-
ються нові життєві смисли. Це мислення 
є поєднанням як креативного, так і критичного 
та передбачає як опору на минулий досвід, так 
і вихід за його межі, що сприяє спонтанному 
породженню нових знань. У процесі такого 
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мислення щось змінюється та продукується, 
тобто може визначатися новизною. Резуль-
татом такого мислення є глибинне та швидке 
засвоєння знань і їх застосування на практиці 
за нових умов. Воно вирізняється конкретні-
стю формулювання думок, тобто конкретних 
намірів. У цьому сенсі мислити продуктивно 
розуміється як здатність думати про те, що 
треба, як треба та коли треба. Продуктивне 
мислення відіграє важливу роль у вирішенні 
важливих питань, оскільки дозволяє сплану-
вати дії та думати про те, що необхідно в пев-
ний момент.

Індивідуальне завдання до змістового роз-
ділу: учасникам пропонується спланувати кон-
кретні дії щодо реалізації задуманої ідеї-кон-
цепції.

Слід наголосити, що всі п’ять змістових роз-
ділів пронизані індивідуальними завданнями, 
оскільки кінцевим результатом тренінгу пови-
нен стати маркетинговий план комерціалізації 
конкретної ідеї або запропонований процес 
виготовлення пробної партії інноваційного 
продукту. Окрім того, на заключній частині 
тренінгу учасникам пропонується згенерувати 
та запропонувати шляхи реалізації власної ідеї 
на основі такої методології вирішення інже-
нерних задач, як дизайн-мислення.

Базуючись на творчому підході, дизайн-мис-
лення передбачає творчий спосіб мислення як 
сукупність когнітивних, практичних і стратегіч-
них процесів, за допомогою якого розробля-
ють неочікувані ідеї та інноваційні рішення. Таке 
мислення охоплює п’ять послідовних етапів: 
1) емпатію (аналізування контексту, фокусу-
вання на тому, що задовольнить потреби 
та бажання клієнтів); 2) визначення проблеми 
(пошук і постановку проблемного завдання); 
3) генерування ідей (створення якомога більшої 
кількості варіантів рішення проблеми); 4) про-
топитування (вибір найкращої ідей і створення 
прототипів); 5) тестування (реалізація прийня-
того рішення й оцінювання результатів) [9].

Наприкінці зазначимо, що практична імпле-
ментація розробленої програми дала змогу 
простежити кількісні та якісні зміни креатив-
ного компоненту інноваційного потенціалу 
у досліджуваних експериментальної групи. 
Спостерігаючи за ними під час проведення 
тренінгу, можна відзначити, що вони критично 
сприймали подану інформацію: ставили багато 
запитань, шукали різні аргументи, пропону-
вали значну кількість альтернатив вирішення 
завдання, самостійно приймали рішення 
та переконливо їх обґрунтовували. Вони вва-
жають, що зміни та нововведення є важливою 
умовою розвитку суспільства, а тому вбачають 
необхідність у створенні чогось нового, значу-
щого для суспільства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отримані результати дають підстави зробити 

висновок про те, що креативний компонент 
є невід’ємною частиною розвитку інновацій-
ного потенціалу особистості, починаючи від 
визначення певної проблеми, породження 
унікальної ідеї до її втілення на практиці. Апро-
бація розробленої програми розвитку креа-
тивного компоненту інноваційного потенціалу 
серед майбутніх інженерів дозволяє ствер-
джувати, що вона є ефективною.

Подальшого теоретичного осмислення 
й емпіричної перевірки потребує питання роз-
робки тренінгових методик із метою розвитку 
мотиваційного, когнітивного, емоційно-вольо-
вого та регулятивного компонентів інновацій-
ного потенціалу особистості.
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У статті розглянуто вірування і переко-
нання як важливі характеристики психо-
духовного світу особистості, котрі ске-
ровують поведінку і вчинки людини та є 
суб’єктивно важливими регуляторами її 
активності та поведінки. Проаналізовано 
зв’язок термінів «вірування» і «переконання» 
з погляду вітчизняної та західноєвропей-
ської психологічних шкіл. Анонсовано вико-
ристання вчинкового підходу до розгляду 
зазначених явищ. На основі дослідницької 
програми здійснено вивчення соціальних віру-
вань і переконань у групах студентів пер-
шого, третього та п’ятого років навчання, 
проаналізовано їх динаміку й особливості 
прояву. Виявлено зв’язок між показниками 
загальної віри у справедливий світ і віри в 
особистісну справедливість, котра значною 
мірою позитивно пов’язана із психологічною 
адаптивністю, більш високою життєвою 
задоволеністю майбутнього соціального 
працівника, його емоційною стабільністю, 
відкритістю та негативно корелює з пере-
живаннями депресії, невротичністю. Зазна-
чене особливо важливе у професійній 
діяльності фахівця соціальної сфери, яка 
безпосередньо спрямована на роботу з 
різними категоріями людей. Вивчено став-
лення і розуміння студентами поняття 
справедливості, визначено їх чутливість 
до справедливості (особистісну і загальну). 
Визначено, що чутливість до справедливо-
сті по-різному пов’язана з егоїстичними або 
просоціальними установками та поведінкою 
і ясно виявляє себе в ситуаціях, які володі-
ють соціальною значимістю та прямо й опо-
середковано впливає на реальну соціальну 
поведінку, дозволяє передбачити реакцію 
людини в ситуаціях, пов’язаних із соціальною 
несправедливістю. Показано особливості 
роботи на ситуаційному, мотиваційному, 
дійовому та післядійовому етапі тренін-
го-корекційних занять, які стимулюють вну-
трішній саморозвиток учасників занять, їх 
ціннісне і відповідальне ставлення до власної 
життєдіяльності.

Ключові слова: віра, вірування, переконання, 
циклічно-вчинковий підхід, внутрішня 
психічна реальність людини, соціальні 
аксіоми, чутливість до справедливості, 
соціальні переконання, фахівці соціальної 
сфери.

Beliefs and convictions are considered in the 
article as important characteristics of the psy-
cho-spiritual world of the individual, which guide 
the behavior and actions of man and are sub-
jectively important regulators of his activity and 
behavior. The connection between the terms 
“belief” and “conviction” is analyzed from the 
point of view of Ukrainian and Western European 
psychological schools. Based on the research 
program, the study of social beliefs and convic-
tions was carried out in groups of students of the 
first, third and fifth years of study, their dynamics 
and features of the manifestation were analyzed. 
The relationship found between indicators of 
general faith in a just world and faith in personal 
justice, which is largely positively associated with 
psychological adaptability, the higher life satis-
faction of the future social worker, his emotional 
stability, openness and negatively correlates 
with depression, neuroticism. This is especially 
important in the professional activities of a social 
worker, which is directly aimed at working with 
different categories of people. Students’ attitude 
and understanding of the concept of justice are 
studied, their sensitivity to justice (personal and 
general) is determined. It is determined that the 
sensitivity to justice is differently related to selfish 
or prosocial attitudes and behavior and clearly 
manifests itself in situations of social significance 
and directly and indirectly affects real social 
behavior, allows to predict human reaction in sit-
uations related to social injustice. Based on the 
cyclical-action approach, the peculiarities of work 
are shown at the situational, motivational, action, 
and post-action stage.
Key words: faith, beliefs, convictions, cyclical 
actable approach, the inner mental reality of 
man, social axioms, sensitivity to justice, social 
beliefs, social specialists.

РОЛЬ ВІРУВАНЬ І ПЕРЕКОНАНЬ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ 
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

THE ROLE OF BELIEFS AND CONVICTIONS IN THE PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF FUTURE SOCIAL WORKERS

Постановка проблеми. Вірування і пере-
конання є важливими характеристиками пси-
ходуховного світу особистості. Вони скеро-
вують поведінку і вчинки людини та, будучи 
специфічним критерієм наявності та глибини 
її духовного розвитку, є суб’єктивно важли-
вими регуляторами її активності та поведінки. 
У сучасній психологічній науці спостерігається 
певне зростання досліджень проблем віри, 
вірувань, переконань особистості. Зазначені 
феномени знаходяться в міждисциплінарній 
площині різних наук.

Існують значні відмінності у наукових 
напрацюваннях вітчизняної та європейської 

психологічних шкіл. У вітчизняних працях із 
психології віри недостатньо розроблений тер-
мінологічний апарат, наявні моделі не є універ-
сальними, часто суперечать одна одній і мають 
швидше описовий, аніж аналітичний характер 
[1–4]. Підґрунтям для психологічного дослі-
дження, як і раніше, є праці філософів і бого-
словів, у яких ця проблема розглядається 
достатньо широко. Філософсько орієнтований 
вплив спричиняє відступ від позитивістської 
парадигми та недостатню забезпеченість від-
повідності критеріям наукової об’єктивності. 
Західноєвропейська психологічна школа має 
достатньо багато напрацювань стосовно 
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феномену віри, однак такі дослідження знач-
ною мірою спеціалізовані та містять досить 
вузький предмет розгляду, а результати поши-
рюються на локальні частини проблеми, що не 
дає бачення перспектив дослідження фено-
мену в його цілісності [8–10]. Таким чином, як 
зазначає Т.О. Казанцева, в науці складається 
ситуація, коли одна частина напрацювань із 
цього питання не задовольняє наукові крите-
рії і тому не може бути засадою досліджень, 
однак володіє достатньо широким предме-
том, тобто вигідно відрізняється за обсягом 
знань і кількістю аспектів дослідження, а інша 
частина праць є у строгому сенсі науковою, 
але надзвичайно бідною за обсягом і зміс-
товністю висновків та кількістю розглянутих 
аспектів проблеми [3].

Ще одна особливість досліджень проявля-
ється у зв’язку термінів «вірування» і «переко-
нання». Зарубіжні психологи їх здебільшого 
не розрізняють і вживають як єдине визна-
чення – belief (social belief). Однак сам термін 
віри в англійській мові позначається двома 
словами: «faith» і «belief». Канадський учений 
В. Сміш (W.C. Smith) на основі культурно-істо-
ричного аналізу змісту цих понять показує їх 
нетотожність: віра в сенсі «faith» означає спо-
сіб реагування особистості або групи на тран-
сцендентні цінності та сили, усвідомлені через 
форми кумулятивної традиції, термін «belief» 
українською мовою найчастіше переклада-
ється як «переконання» й означає дотримання 
певних ідей [10].

Аналіз сучасних підходів до процесів функ-
ціонування вірувань і переконань показує, що 
дослідники не тільки відрізняються у підходах 
до визначення засад цих феноменів, опису 
їх механізмів, а й різним розумінням їх меж. 
Складною проблемою є мозаїчність дослі-
джень і їх проблемно-декларативний харак-
тер, тому ми використали вчинковий підхід 
В.А. Роменця до розгляду аналізованих фено-
менів, що дозволило розширити грані пізнання 
і глибину осмислення та дало ту методологічну 
основу вивчення, котра виходить з уявлень 
про межові, кінцеві смисли буття і сенси життя 
людини, її роль і призначення в цьому світі.

Постановка завдання. Мета статті – 
обґрунтувати вчинкову природу вірувань і пере-
конань, котрі як важливі характеристики пси-
ходуховного світу особистості володіють 
високою адаптивною силою і впливають на 
професійну поведінку соціального працівника.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблема категоризації понять 
віри та переконань характеризується двома 
важливими моментами: по-перше, терміно-
логічною невизначеністю зазначених понять 
у психологічній науці; по-друге, складністю 
вибору єдиного критерію віднесення величез-
ного масиву проявів цих явищ до якоїсь певної 

психологічної категорії. Виходячи з канонічної 
концепції структури вчинку В.А. Роменця [6] 
і циклічно-вчинкового підходу А.В. Фурмана 
[7], під час аналізу віри як психічної реальності 
внутрішнього світу людини ми виділили чуттє-
во-ірраціональні та раціонально-дієві склад-
ники віри та здійснили покомпонентний аналіз 
чотирьох аспектів: віри як внутрішнього емо-
ційно-почуттєвого стану людини, «стану пере-
конаності в ще не доказаному» (Е. Фромм) 
(ситуаційний компонент), віри як внутрішньої 
установки людини, особистісної орієнта-
ції на служіння ідеалам Істини, Краси, Добра 
(мотиваційний компонент), віри як провідника 
між почуттями та знаннями, «згоди розуму» 
(Дж. Локк), основи рішень і дій у випадках, коли 
достовірне знання недоступне (дієвий компо-
нент) і віри як екзистенційної відкритості тран-
сцендентному, «способу долучення до вічно-
сті» (К. Ясперс), у якому реалізується людська 
сутність (післядієвий компонент) (див. [2]).

У професійній діяльності майбутнього 
фахівця соціальної сфери важливе місце 
має не лише володіння професійними знан-
нями, вміннями, навичками та рольовими 
функціями, а й наявність професійно значу-
щих характеристик і світоглядних орієнта-
цій. Саме останні роблять професійну діяль-
ність соціального працівника успішною (чи 
неуспішною) і приносять (або не приносять) 
моральне задоволення від виконаної роботи. 
Основною гіпотезою дослідження було при-
пущення, що соціальні вірування та переко-
нання володіють високою адаптивною силою 
і впливають на професійну поведінку соці-
ального працівника. Для її підтвердження 
ми (спільно з магістранткою Л. Лукач) вико-
ристали дослідницьку програму, розроблену 
німецькими вченими М. Бондом і К. Леунгом 
і спрямовану на вивчення загальних вірувань 
особистості – методику «Соціальні аксіоми». 
Зазначені автори вводять поняття соціальних 
аксіом як «генералізованих вірувань про себе, 
соціальне та фізичне середовище, духовний 
світ, висловлених у формі тверджень про від-
носини між реально існуючими фактами або 
ідеями» [9, с. 128].

Після проведення цієї методики серед 
студентів спеціальності «Соціальна робота» 
Тернопільського національного економічного 
університету були одержані такі результати 
(табл. 1).

Аналіз результатів визначень показав, що, 
по-перше, за більшістю соціальних вірувань 
(переконань) студенти мають показники, які 
відрізняються від медіанних за відповідними 
шкалами. Іншими словами, вони більш схильні 
вірити в те, що соціальний світ безпечний, 
ґрунтується не на конкуренції, а на співпраці 
людей, справедливо влаштований, у т. ч. сто-
совно них, доброзичливий. Також вони вва-
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жають себе хорошими людьми, вірять в удачу 
і свою здатність контролювати події, вважа-
ють, що зусилля повинні винагороджуватися 
і що світ влаштований складно. Лише за двома 
шкалами тесту соціальних аксіом (соціальним 
цинізмом і контролем долі) їх показники знахо-
дяться на рівні медіанних.

По-друге, студенти різних курсів відрізня-
ються один від одного за мірою вираженості 
більшості соціальних вірувань. Зокрема, пер-
шокурсники більшою мірою впевнені в тому, 
що навколишній світ небезпечний і конку-
рентний. Студенти-магістранти ж, навпаки, 
схильні сприймати його як більш безпеч-
ний і заснований не так на конкуренції, як на 
співпраці. З іншого боку, старшокурсники 
більшою мірою вірять у справедливий устрій 
світу і в його прихильність до них. Крім того, 
вони мають більш позитивний образ Я, більш 
впевнені у своїй здатності контролювати події, 
більше вірять в удачу, нарешті, вони більш 
задоволені своїм життям.

Особливе становище посідають третьо-
курсники, майже по всіх параметрах вони 
демонструють менш позитивні соціальні пере-
конання, ніж студенти молодших чи старших 
курсів. Тому з числа студентів-третьокурсни-
ків була сформована експериментальна група, 
з якою проводилися спеціальні заняття 2 рази 
на тиждень протягом 2 місяців. Самі заняття 
складалися з чотирьох блоків, конкретна 
характеристика і аналіз їх представлені нижче.

Для уточнення одержаних даних ми про-
вели визначення ставлення і розуміння сту-
дентами поняття справедливості, визначення 
їх чутливості до справедливості та віри у спра-
ведливий світ. Поняття «віра у справедливий 
світ» (ВСС) було введено психологом Лерне-
ром як загальна світоглядна установка (яку 
часто називають помилкою або ілюзією), від-
повідно до якої люди переконані в тому, що 
світ влаштований упорядковано і коректно 
і є таким місцем, де кожна людина отримує те, 
що заслуговує: і нагороди, і покарання. Ця віра 
базується на людській потребі розуміти, чому 
одні благополучні, а інші – нещасливі, і про-
являється тоді, коли при зіткненні зі страж-

даннями невинної людини без можливості їх 
припинення або компенсації люди починають 
переконувати себе та інших, що жертва заслу-
говує на свої страждання [5, c. 17].

Професійна діяльність фахівця соціальної 
сфери безпосередньо спрямована на роботу 
з різними категоріями людей. Важливе зна-
чення має стиль поведінки, професійна ком-
петентність соціального працівника, його 
погляди та переконання, які визначають осо-
бливості поведінки і, відповідно, полегшують 
або ускладнюють роботу з підопічними. Про-
фесійне становлення майбутнього фахівця 
та формування його світоглядницької позиції 
закладається під час первинної професіона-
лізації, у процесі навчання у закладах вищої 
освіти. Щоб визначити ті особливості цінніс-
но-мотиваційної сфери особистості студентів, 
які визначаються їх віруваннями та переко-
наннями, ми провели діагностику віри у спра-
ведливий світ за однойменною методикою 
K. Дальберта серед студентів І, ІІІ та V курсів 
спеціальності «Соціальна робота» (див. рис. 1).

Результати проведених визначень пока-
зали наявність прямого зв’язку між показ-
никами загальної віри у справедливий світ 
(ВСС заг.) та особистісної справедливо-
сті (ВСС особист.). Цікавим виявився той 
факт, що загальні показники віри в особи-
стісну справедливість у студентів всіх курсів 
виявилися значно вищими за показники віри 
в загальну справедливість світу. Цей факт 
є позитивним, особливо якщо врахувати, 
що ВСС особист. більшою мірою пов’язана 
із психологічною адаптивністю, ніж ВСС заг. 
ВСС особист. зв’язана з менш вираженими 
переживаннями депресії та вищою життєвою 
задоволеністю, негативно корелює з невро-
тичністю, а позитивно – з більш високою 
емоційною стабільністю, екстравертовані-
стю і відкритістю, ніж ВСС заг.

Чітко проявилися й особливості вікової 
динаміки зазначених показників, їх зростання 
від 1 до 5 курсу. Аналіз наукових джерел пока-
зує, що ВСС виконує щонайменше три адап-
тивні функції: 1) вона є означенням того, що 
суб’єкт бере на себе зобов’язання чинити 

Таблиця 1
Особливості вираженості соціальних переконань у групах студентів спеціальності 

«Соціальна робота» за методикою М. Бонда і К. Леунга «Соціальні аксіоми»

№ Параметри методики
Середні значення показників методики в різних 
вікових групах студентів

Медіанні 
значення 
показниківІ курс ІІІ курс V курс

1 Соціальний цинізм 42,2 45 43,2 44
2 Віра у складність світу 22,1 21,1 23,2 20
3 Принцип балансу 40,9 42 45,9 36
4 Релігійність 27,2 27,8 29,5 24
5 Контроль долі 26,7 24,2 22,76 24
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справедливо, 2) наділяє його упевненістю 
в тому, що й інші будуть з ним справедливими, 
3) задає концептуальні межі для того, щоб 
людина могла осмислено інтерпретувати події 
свого життя [5, c. 21]. Таким чином, ВСС, як 
і багато інших світоглядних стереотипів, еко-
номить психічну енергію людини, підтримує її 
довіру до світу і людей.

Для уточнення і виявлення психологічних 
закономірностей зазначеного явища майбут-
нім соціальним працівникам було запропоно-
вано виконати психодіагностичну методику 
«Чутливість до справедливості» М. Шмітта, 
першопочатково описану в 2005 р., змінену 

у 2010 р. Опитувальник містить 40 пунктів 
і чотири шкали, по десять пунктів для кожної 
з позицій (жертви, свідка, бенефіціара, поруш-
ника) ситуації несправедливості, причому 
твердження з однаковими номерами мають 
практично одне і те саме формулювання, яке 
відрізняється лише специфікою позиції.

Чутливість до справедливості (ЧС) включає 
в себе чотири компоненти: а) частоту пережи-
тої несправедливості, б) інтенсивність емоцій-
них реакцій на несправедливість, в) стійкість 
думок про несправедливість події, г) мотива-
цію до відновлення справедливості. Одержані 
результати представлені на рис. 2.
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Рис. 1. Порівняльний аналіз показників віри в загальну й особистісну 
справедливість світу у майбутніх соціальних працівників за методикою 

K. Дальберта «Віра у справедливий світ»

 
Рис. 2. Значення показників ЧС студентів різних курсів  

за методикою М. Шмітта «Чутливість до справедливості»

Примітка: ЧС жерт. – чутливість до справедливості з позиції жертви, ЧС свід. – чутливість 
до справедливості з позиції свідка, ЧС бенеф. – чутливість до справедливості з позиції 
бенефіціара, ЧС поруш. –чутливість до справедливості з позиції порушника.
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Результати обстежень показали, що показ-
ники чотирьох шкал позитивно корелюють 
між собою. Так, спільними для позиції поруш-
ника і бенефіціара є факт одержання вигоди 
зі здійсненої несправедливості, почуття про-
вини, прагнення покарати себе і компенсу-
вати жертві результат несправедливої події. 
Позиція свідка характеризується тільки двома 
спільними з порушником і бенефіціаром 
переживаннями: бажанням покарати того, 
хто отримав вигоду, і компенсувати жертві її 
втрати. Водночас психологічні функції видів 
ЧС різні: так, якщо ЧСжертв. виконує завдання 
захисту справедливості в інтересах самого 
суб’єкта, то ЧСпоруш., ЧСбенеф. і ЧСсвід. 
мають просоціальний зміст, утверджують 
справжню справедливість і захищають пору-
шені права інших людей.

Розвиток сучасної наукової психологічної 
думки показує значні евристичні можливо-
сті розгляду будь-яких складних психічних 
феноменів із позицій вчинкового підходу, 
оскільки «саме феномен вчинку задовольняє 
критерії визначення осередку психічного, бо 
здатний «зняти» в собі та «породити» із себе 
основні суперечності, що утворюють у їх єдно-
сті рушійну силу розвитку системи психіки в її 
специфічно людській якості» [6 с. 28]. Логічна 
структура вчинку, за В.А. Роменцем, містить 
чотири компоненти – ситуативний, мотивацій-
ний, дійовий і післядійовий.

Виходячи із циклічно-вчинкової струк-
тури побудови дослідження та дотримуючись 
вказаної логіки розгортання досліджуваних 
феноменів вірувань і переконань особистості, 
ми спланували корекційно-тренінгові заняття. 
На першому (ситуаційному) етапі роботи в екс-
периментальній групі проводилися заняття, 
спрямовані на когнітивний аналіз ситуацій, які 
студенти схильні розглядати як несправед-
ливі. У процесі роботи виділено п’ять характе-
ристик подібних ситуацій: 1) порушення прав 
конкретної людини, 2) порушення здійснено 
іншими людьми або групами людей, 3) була 
можливість вчинити по-іншому, 4) вчинок або, 
навпаки, відсутність потрібної дії були навмис-
ними, 5) той, хто вчинив несправедливо, не 
отримав відплати. Водночас проводився ана-
ліз власних когнітивних схем учасників тренін-
гової групи.

Мотиваційний блок занять характеризу-
вався вибором учасниками групи різних стра-
тегій і прийомів (раціональних, нераціональ-
них і захисних), які вони використовували 
при зіткненні з явною несправедливістю. До 
раціональних прийомів віднесено стратегію 
профілактики несправедливості, що реалізу-
ється в діяльності щодо запобігання можливій 
несправедливості таі стратегію відновлення 
вже втраченої справедливості, що виявляється 
у допомозі постраждалим. Нераціональні 

стратегії характеризуються відмовою визна-
вати несправедливість світу. До них належать 
заперечення несправедливості, яка передба-
чає фізичне і психологічне уникнення ситуацій 
загрози своїй вірі у справедливість, а також 
три способи інтерпретації несправедливості: 
1) правдоподібне пояснення причини неспра-
ведливості (осуд поведінки жертви); 2) зв’язу-
вання несправедливості, що спостерігається, 
із характером жертви (применшення гідностей 
характеру жертви або перебільшенні досто-
їнств характеру винуватця несправедливості); 
3) пояснення вищого сенсу несправедливості, 
яка відбулася [5, c. 19].

На дійовому етапі тренінго-корекційних 
занять учасники працювали з вивченням і ана-
лізом власних вірувань за допомогою мето-
дики соціальних аксіом. Соціальні аксіоми – це 
найбільш загальні вірування щодо себе, інших 
людей, соціального оточення, фізичного або 
духовного світу, що є головними в системі 
переконань особистості. Їхня роль – забез-
печення виживання і діяльності особистості 
у фізичному і соціальному світі. Аналіз вико-
нання рольових ігор показав, що вимірювання 
чутливості до справедливості по-різному 
пов’язані з егоїстичними або просоціальними 
установками та поведінкою і ясно виявляють 
себе в ситуаціях, які володіють соціальною 
значимістю. У ході занять підтвердилося при-
пущення, що чутливість до справедливості 
прямо й опосередковано впливає на реальну 
соціальну поведінку і дозволяє передбачити 
реакцію людини в ситуаціях, пов’язаних із 
соціальною несправедивістю.

Основним видом роботи на післядійовому 
етапі занять був рефлексивний аналіз і само-
аналіз одержаних результатів. Було визна-
чено, що вірування і переконання особисто-
сті утворюють своєрідний когнітивний фільтр 
для оцінки того, що відбувається. Одержані 
дані особливо інформативні для майбутніх 
соціальних працівників і дозволяють їм краще 
розуміти психологічні особливості своїх підо-
пічних, клієнтів і допомагати людям обирати 
найбільш конструктивні шляхи поведінки в різ-
них складних життєвих ситуацій. Окрім того, 
вивчення індивідуальності людини з погляду 
ставлення до справедливості може відкри-
вати важливі особистісні ресурси природного 
переживання кризових і стресових ситуацій 
різної природи та служити основою психороз-
вивального впливу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Вірування і переконання відіграють важливу 
роль у системі орієнтації людини, оскільки 
містять у собі найбільш загальні життєві прин-
ципи та погляди особистості, які вона свідомо 
й активно стверджує. Використання цикліч-
но-вчинкового підходу до розгляду аналізо-
ваних феноменів дозволяє розширити грані 
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пізнання і глибину осмислення цих понять і дає 
ґрунтовну методологічну основу їх вивчення.

Виконання дослідницької програми 
з вивчення загальних вірувань і переконань 
особистості за допомогою соціальних аксіом 
і низки методик дозволяє виявити генералізо-
вані вірування про себе, соціальне та фізичне 
середовище, духовний світ особистості май-
бутнього соціального працівника, проана-
лізувати ставлення і розуміння студентами 
поняття справедливості, визначити особли-
вості їх особистісної та загальної чутливості до 
справедливості.

Одержані у процесі роботи дані можна 
використати в повсякденних і психорозви-
вальних практиках, спрямованих як на зміну 
світоставлення людини, так і на формування її 
світоглядної позиції, яка активно закладається 
під час первинної професіоналізації у процесі 
навчання у закладах вищої освіти та визначає 
особливості професійного становлення май-
бутнього фахівця соціальної сфери.
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Повітряні сили Збройних сил України

За сучасних умов суїциди продовжують зали-
шатися однією з найгостріших медико-соці-
альних проблем, актуальність якої продов-
жує зберігатися на високому рівні. Важливою 
умовою в низці випадків суїцидальної пове-
дінки є когнітивний чинник як особливий 
комплекс переконань щодо допустимості 
суїцидальної поведінки (що більш харак-
терно для особистісно дисгармонійних осіб) 
або слабка сформованість уявлень щодо 
наслідків суїциду (такий варіант власти-
вий незрілим особистостям). У короткому 
огляді літератури розкрито механізми взає-
модії генетичних, епігенетичних, особистіс-
них і психосоціальних чинників у формуванні 
суїцидальних ризиків у межах моделей біопси-
хосоціального синтезу. Встановлено, що 
суїцидальна поведінка може бути спрогнозо-
вана на основі аналізу поєднання біологічних, 
соціальних і особистісних чинників, однак 
необхідно враховувати, що успадковується 
не суїцидальність, а набір характеристик, 
які є основою для суїцидальності.
Встановлено, що мотиви, форми та види 
суїцидальної поведінки надзвичайно різнома-
нітні, неоднорідні. Розглянуто інтегральну 
соціобіопсихологічну модель суїцидальних 
ризиків, яка враховує три основні виміри – 
соціум (передусім мікросоціум – сім’ю), інди-
від і особистість (особливості особистісної 
структури, психологічні характеристики, 
схильність до тих чи інших форм поведінки, 
когнітивні стилі, поведінкова і психологічна 
стійкість до стресів, здатність долати 
труднощі тощо) і біологічні схильності 
(психофізичні дані, темперамент, нейробіо-
логічні механізми та генетичні чинники, що 
лежать в їхній основі).
У статті розглянуто актуальні підходи 
до аналізу основних психологічних чинників 
ризику суїцидальної поведінки з урахуванням 
зовнішніх і внутрішніх умов розвитку. Визна-
чається роль засобів масової інформації 
та соціальних мереж у генезі суїцидальної 
поведінки. Відображено особистісні чинники 
суїцидальної поведінки в системі проблем 
формування ідентичності особистості, її 
диспозиційних рис, а також особистісних 
розладів. Відзначається внесок когнітивних 
переконань і думок у суїцидальну поведінку. 
Окреслено типові траєкторії формування 
суїцидальної поведінки.
Ключові слова: суїцидальна поведінка, чин-
ники ризику, особистісні чинники, гендерна 

ідентичність, траєкторії формування суїци-
дальної поведінки, самогубство.

In the modern conditions, suicide continues to be 
one of the most acute medical and social prob-
lems, their urgency continues to remain high. 
An important condition in a number of cases 
of suicidal behaviour is the cognitive factor as 
a special set of beliefs about the admissibility 
of suicidal behaviour (which is more typical for 
personally disharmonious individuals) or weak 
perception of the consequences of suicide (this 
option is characteristic of immature individuals). 
A brief literature review reveals the mechanisms 
of interaction of genetic, epigenetic, personal and 
psychosocial factors in the formation of suicide 
risks within existing models of biopsychosocial 
synthesis. It is established that suicidal behaviour 
can be predicted based on the analysis of a com-
bination of biological, social and personal factors, 
but it should be borne in mind that it is not suicid-
ality that is inherited, but a set of characteristics 
that are the basis for suicidality.
It is established that the motives, forms and 
types of suicidal behaviour are extremely 
diverse and heterogeneous. An integrated 
model of sociobiopsychological model of sui-
cide risks is considered, which takes into 
account three main dimensions – society (pri-
marily microsociety – family), individual and per-
sonality (features of personal structure, psycho-
logical characteristics, predisposition to certain 
forms of behaviour, cognitive styles, behavioural 
and psychological resistance to stress, ability to 
overcome difficulties, etc.), and biological pre-
dispositions (psychophysical abilities, tempera-
ment, neurobiological mechanisms and genetic 
factors underlying them).
The article considers topical approaches to the 
analysis of the main psychological risk factors for 
suicidal behaviour, taking into account the exter-
nal and internal conditions of development. The 
role of mass media and social networks in the 
genesis of suicidal behaviour is determined. The 
personal factors of suicidal behaviour in the sys-
tem of problems of formation of personal identity, 
his dispositional features, and also personality 
disorders are reflected. The contribution of cog-
nitive beliefs and thoughts to suicidal behaviour 
is noted. Typical trajectories of suicidal behaviour 
formation are outlined.
Key words: suicidal behaviour, risk factors, per-
sonal factors, gender identity, suicidal behaviour 
trajectories, suicide.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СУЇЦИДАЛЬНИХ РИЗИКІВ

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SUICIDE RISKS

Постановка проблеми. За сучасних умов 
однією з актуальних проблем, що постають 
перед фахівцями у сфері душевного здоров’я, 
є проблема суїцидальної поведінки та суїци-
дальних ризиків. Суїцидальна поведінка є спе-
цифічною для особистості поведінкою, яка 
охоплює (згідно з моделлю суїцидального кон-
тинууму) суїцидальні думки, тенденції, наміри, 
висловлювання, суїцидальні спроби та завер-
шений суїцид (самогубство) [9, с. 380]. Суїци-

дальні думки є найпоширенішою формою суї-
цидальних ризиків, тоді як суїцидальні спроби 
є одним із найточніших предикторів здійс-
нення самогубства в майбутньому. Трагізм 
завершених суїцидів полягає не лише в смерті, 
а й у тяжких наслідках для мікро- і макросоці-
ального оточення [17, с. 248]. Водночас варто 
відзначити, що самогубство як таке необхідно 
виокремити з цього ряду, оскільки особи, котрі 
вчиняють спроби або мають суїцидальні тен-
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денції, й особи, які вчиняють суїцид, є двома 
різними контингентами. Суїцидальна пове-
дінка як форма суїцидального ризику корелює 
з такими видами поведінки, як: аутоагресивна 
поведінка (агресія, спрямована на самого 
себе) й аутодеструктивна поведінка, що охо-
плює певні стилі життя з саморуйнівними 
виявами (адикції, занедбаність, зневага до 
свого здоров’я тощо) [8, с. 339]. Тож самогуб-
ство є складною міждисциплінарною пробле-
мою із безліччю аспектів: від філософських, 
соціокультурних і психологічних до медичних, 
нейробіологічних і генетичних.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Про загострену екзистенційно важливу 
для розвитку людства актуальність пробле-
матики суїциду йдеться у фундаментальних 
дослідженнях значної кількості науковців. 
Зокрема, її розглядають А. Адлєр, К. Горні, 
Е. Дюркгайм, К. Меннінгер, В. Роменець, 
Г. Салліван, Н. Фейбероу, З. Фройд, Дж. Хіл-
лмен, К. Юнг та ін. Феномен самогубства, суї-
цидальної поведінки та ризиків відображено 
у психологічному та психіатричному (В. Бех-
тєрєв, Г. Гордон, Н. Конончук, Л. Крижанів-
ська, К. Міннінгер, Л. Постовалова, Л. Прозо-
ров, В. Сулицький, Е. Фромм), педагогічному 
(І. Сікорський, В. Федоров), соціологічному 
(Е. Дюркгейм, М. Григор’єв, Д. Жбанков, 
І. Острогорський, М. Феноменов, К. Хавтон 
(К. Hawton), М. Ярош (М. Jarosz) та ін.), юри-
дичному (О. Коні, В. Кузнєцов, Є. Тарнов-
ський, Л. Шнейдер, Б. Дубічка (В. Dubichka), 
С. Фортун (S. Fortune), Д. Фріман (D. Freeman) 
та ін.), фізіологічному (Г. Бєлєнький, М. Гернет, 
О. Єремєєва, І. Павлов, І. Сєченов) аспектах. 
Дослідженню чинників та умов розвитку суї-
цидальної поведінки присвячено значну кіль-
кість вітчизняних і зарубіжних наукових пошу-
ків (В. Блейхер, М. Винник, Я. Гошовський, 
І. Журавльова, Ю. Калініна, Б. Карвасарский, 
Р. Каримова, В. Кондрашенко, Н. Короленко, 
В. Москалець, Л. Шестопалова, Дж. Ґудйор 
(J. Goodyor), Т. Джойнер (Т. Joiner), К. Ленд 
(К. Land), П. МакКол (Р. McCall), С. Патрік 
(Patrick), Е. Верона (Е. Verona) та ін.). Незва-
жаючи на значну кількість наукових праць, 
актуальним залишається проведення систе-
матичного дослідження поглядів сучасного 
наукового співтовариства на витоки суїци-
дальної поведінки та суїцидальних ризиків – 
основні чинники, що визначають та сприяють 
розвитку аутодеструктивних схильностей.

Постановка завдання. Метою статті 
є визначення сучасних аспектів розвитку суї-
цидальної поведінки й окреслення чинників 
суїцидальних ризиків з метою подальшого 
удосконалення принципів своєчасного вияв-
лення, запобігання і профілактики суїцидів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для того, щоб зрозуміти причини 

самогубств і вжити заходів щодо їхнього запо-
бігання, необхідно виявити чинники суїцидаль-
них ризиків і поведінки, що визначають рівень 
суїцидальної фону. У межах статті чинниками 
суїцидальної поведінки та ризиків будемо роз-
глядати змінні, які продукують стан невизна-
ченості координат соціальної реальності, тим 
самим збільшуючи можливість появи такої 
форми девіації.

У науковій літературі найчастіше зустріча-
ється такий поділ чинників, що впливають на 
суїцидальну поведінку: біологічні (наприклад, 
генетична схильність), медичні (наприклад, 
наявність соматичного захворювання в ана-
мнезі), психологічні (наприклад, тип темпе-
раменту), соціально-демографічні (напри-
клад, стать, вік), соціально-економічні (рівень 
доходу тощо), природно-кліматичні (напри-
клад, геліогеофізичні, кліматичні умови), соці-
альні (рівень алкоголізації, рівень релігійності, 
соціальні кризи тощо).

У своєму дослідженні О. Кокун, Н. Агаєв 
та ін. виокремлюють такі чотири групи чинни-
ків суїцидальної поведінки:

1) соціально-демографічні характери-
стики територій;

2) соціально-економічні чинники;
3) стан системи охорони здоров’я;
4) спосіб життя населення [4, с. 24].
Натомість Л. Димитрова та Г. Кіхтан розпо-

діляють чинники суїцидальних ризиків на дві 
великі групи: групові (чинники, які є досить 
загальними для різних груп населення, напри-
клад, стать, вік, місце проживання, сімейний 
стан); індивідуальні (чинники особистості, що 
мають суїцидальну спрямованість і розподіля-
ються на переддиспозиційні, позиційні, ста-
тусні та інтенційні) [2, с. 74]. Подібної думки 
дотримуються й О. Романів та О. Хаустова, 
котрі виокремлюють дві основні групи чинни-
ків виникнення суїцидального ризику:

1) соцієтальні (соціально-економічний, 
політико-правовий, духовно-моральний, соці-
окультурний чинники);

2) соціально-психологічні, пов’язані пере-
дусім із соціальним самопочуттям людей 
[6, с. 92].

На основі цього припускаємо, що в основу 
розробки класифікації чинників повинен лягти 
мультипарадигмальний підхід, який вико-
ристовується в соціології. Тобто для того, щоб 
найповніше відобразити досліджуване явище, 
необхідно враховувати об’єктивні та суб’єк-
тивні чинники суїцидальних ризиків у форму-
ванні суїцидальної поведінки.

Під об’єктивними розуміються чинники, 
що діють всупереч людській волі й існують 
як певна даність. Об’єктивні чинники суїци-
дальної поведінки – обставини, які не зале-
жать від людини, існують поза і безвідносно 
до неї, дія яких спричинює суїцидальну пове-
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дінку [17, с. 251]. Об’єктивні чинники підда-
ються фіксації та кількісному опису, відобра-
жають переважно статистичну інформацію. 
Однак необхідно відзначити, що статистичні 
дані не завжди відображають повну картину 
того, що відбувається, й об’єктивними можемо 
назвати їх лише умовно. До об’єктивних чин-
ників суїцидальних ризиків доцільно віднести: 
соціально-демографічний, соціально-еконо-
мічний, соціально-політичний, міру соціальної 
інтеграції в суспільстві, рівень алкоголізації 
населення, наявність спеціалізованих служб 
допомоги суїцидентам.

У тісному взаємозв’язку з об’єктивними 
знаходяться суб’єктивні чинники. На відміну від 
об’єктивних, суб’єктивні чинники відобража-
ють думки, ставлення людей до того чи іншого 
явища, процесу, сформовані на основі знання 
і досвіду [14, с. 586]. До суб’єктивної групи чин-
ників, поряд із громадською думкою, варто від-
нести суб’єктивні оцінки власного соціального 
благополуччя. Варто відзначити, що об’єктивні 
та суб’єктивні чинники суїцидальних ризиків 
перебувають у тісному взаємозв’язку, однак 
часто цей взаємозв’язок складний і неодно-
значний. Так, суб’єктивна спрямованість окре-
мого індивіда є результатом функціонування 
в масовій свідомості певної системи цінностей. 
Зміни об’єктивних показників у соціальному 
просторі спричинює зміни на суб’єктивному 
рівні і навпаки, що водночас певним чином 
впливає на досліджуване явище. Зазначені 
чинники взаємодіють між собою, утворю-
ючи певну цілісність. Окрім цього, всі змістові 
показники об’єктивних і суб’єктивних чинників 
також мають тісний взаємозв’язок. Наприклад, 
рішення, які приймаються на політичному рівні, 
можуть здійснювати позитивний / негативний 
вплив на процеси, що відбуваються у сфері 
економіки, та вплинути на соціальне самопо-
чуття населення, спричинивши ескалацію суї-
цидальної поведінки.

Дискусії щодо превалювання біологіч-
них, психологічних або соціальних чинників 
у формуванні суїцидальної поведінки відходять 
у минуле, поступаючись місцем інтегральному 
підходу в межах біопсихосоціальної моделі, 
згідно з якою суїцидальна поведінка виникає 
як результат взаємодії біологічних, соціальних 
і психологічних чинників [19, с. 225]. Водночас 
науковцями виокремлюються кілька сучасних 
моделей суїцидальної поведінки, в межах яких 
акцент робиться на будь-якому з чинників або 
їхньому поєднанні [2; 6; 20 та ін.].

Узагальненими характеристиками поняття 
«суїцидальна поведінка» є:

1) інтегральне поняття, що охоплює різно-
планові компоненти від суїцидальних думок, 
проявів до власне суїциду і постсуїциду;

2) широка концептуальна обґрунтованість, 
однак відсутня єдина концепція такої поведінки;

3) не розглядається в контексті однієї нау-
кової сфери, підхід до її вивчення має міждис-
циплінарний характер;

4) не є суворо патологічним, характерне 
і для психічно здорових людей;

5) за несприятливого перебігу має тен-
денцію до прогресування;

6) утворюється у поєднанні певних чин-
ників (біологічних, соціальних, психологічних, 
психіатричних) [9, с. 385].

Традиційно прийнятними є кілька класи-
фікацій чинників суїцидальних ризиків. Так, 
чинники суїцидальних ризиків поділяються 
на актуальні (гострі) та хронічні. Такі хронічні 
чинники ризику, як психічні розлади (напри-
клад, депресивний або біполярні розлади), 
у взаємодії з гострими чинниками, наприклад, 
стресовою ситуацією у зв’язку з припинен-
ням стосунків, істотно збільшують імовірність 
суїцидальної поведінки [3, с. 28]. Окрім того, 
пропонується поділ чинників ризику на акту-
альні (такі як депресивний стан із переживан-
нями образи, безвиході, безнадії, самотності, 
гніву), і потенційні, наприклад, дисгармоній-
ність у сімейних стосунках і дисгармонійність 
структури особистості [12, с. 577].

Іншою класифікацією є поділ чинників 
ризику на статичні, незмінні (наприклад, інди-
відуальна історія насильства стосовно особи-
стості) та динамічні чинники, на які можна впли-
вати (депресивний або інший стан) [21, с. 33]. 
Натомість Т. Джойнер (Т. Joiner) виокремлює 
центральні та периферичні чинники ризику, 
водночас периферичними можуть бути істо-
ричні чинники, а центральними – ті, що най-
частіше стають безпосередньою причиною 
суїцидальної поведінки, наприклад, розрив 
стосунків або несправедливі, з позиції особи-
стості, дисциплінарні заходи [15, с. 176].

Нині, з огляду на особливу увагу до суї-
цидальної поведінки, з’явилася можливість 
провести дослідження появи різноманітних 
чинників, а також їхнє поєднання в межах 
судово-експертного аналізу. Наявний у межах 
подібного дослідження доступ до різних дже-
рел інформації щодо психічного розвитку, 
індивідуальних особливостей, сімейних від-
носин і ситуаційних обставин, які передували 
суїциду, дозволяє провести аналіз чинни-
ків в аспекті їхнього тимчасового розвитку, 
а також взаємодії між собою.

Розглядаючи змістову складову частину 
різних чинників ризику, доцільно поєднати їх 
у групи, що охоплюють соціальні (серед яких 
дуже важливі чинники впливу засобів масо-
вої інформації), клінічні та психологічні, серед 
яких детально розглянемо міжособистісні, 
особистісні та пов’язані з емоційним станом.

Серед соціальних чинників суїцидальної 
поведінки виокремлюють сімейні характери-
стики (особливо проблеми психічного здо-
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ров’я та суїцидальна поведінка серед родичів, 
а також особливості відносин, прихильно-
сті та наявність конфліктів у сім’ї), взаємини 
з однолітками (зокрема ситуації пересліду-
вання і буллінг), вплив засобів масової інфор-
мації та соціальних мереж [9; 16].

Основним клінічним чинником суїцидаль-
ної поведінки є наявність психічних розладів, 
серед яких превалюють розлади настрою, 
переважно у вигляді депресивних станів 
[1, с. 22]. Окрім того, розладами, які спричи-
нюють скоєння суїциду, є проблеми залежно-
сті від психоактивних речовин, розлади пове-
дінки, тривожні та посттравматичні розлади, 
харчові розлади, розлади сну, особистісні роз-
лади [11; 13]. Так, у проведенні «психологічної 
аутопсії» (дослідження причин самогубства на 
основі зібраної інформації шляхом опитування 
родичів загиблих), Дж. Портжки (G. Portzky), 
К. Оденаєрт (К. Audenaert), К. Ван Херінджен 
(К. Van Heeringen) виявили наявність хоча б 
одного психічного розладу, причому в половині 
випадків це був розлад особистості, а в одній 
п’ятій випадків – розлад адаптації [18, с. 928]. 
У вітчизняній практиці експертних досліджень 
психіатричні діагнози ставляться не більше 
ніж у третині випадків, також переважають 
депресивні стани, проте діагноз особистіс-
ного розладу практично не використовується. 
Вживання алкоголю або наркотиків, окрім 
проблем, пов’язаних із залежністю, у низці 
випадків стає одним із ситуаційних чинників, 
що зумовлюють суїцидальні дії, оскільки стан 
сп’яніння сприяє зняттю бар’єрів перед суїци-
дальними діями.

Основними психологічними чинниками суї-
цидальної поведінки є особистісні аномалії, 
проблеми ідентичності (соціальної та гендер-
ної), а також внутрішньоособистісний кон-
флікт, труднощі міжособистісної взаємодії, 
когнітивний чинник (проблеми переконань 
і установок, уявлення про смерть).

Особистісні характеристики суїцидентів 
перебувають у центрі уваги фахівців, водно-
час непростим завданням є виокремлення тих 
особливостей, які беруть участь у формуванні 
суїцидальної поведінки. Власне особистісна 
структура у клініко-психологічному контексті 
має велике значення в оцінці взаємозв’язку 
із суїцидальною поведінкою. Так, особистісні 
розлади кластера B, а саме антисоціальний, 
пограничний, гістріонний і нарцистський, 
виявляють значно сильніші зв’язки з суїци-
дальною поведінкою, ніж особистісні розлади 
загалом [5]. Пограничний розлад особисто-
сті часто пов’язується із самоушкодженням 
або суїцидальними вчинками, чому сприяють 
характерні риси (слабкий контроль агресії, 
імпульсивність, виражена реакція в ситуації 
втрати відносин) [14, с. 584]. Серед особистіс-
них рис, які сприяють суїцидальній поведінці, – 

агресивність як схильність до реакцій на фру-
страційні впливи, пов’язана з нездатністю до 
конструктивного переживання складних ситу-
ацій. Окрім того, відзначається внесок імпуль-
сивності в суїцидальну поведінку [10, с. 615]. 
Інший спектр значущих для формування суї-
цидальної поведінки рис – знижений, депре-
сивний настрій і почуття безнадійності. При-
пущення про те, що можливий поділ на групи 
суїцидів, зумовлених імпульсивністю й агре-
сивністю, і суїцидів, пов’язаних із депресією 
і почуттям безнадійності, виправдовує себе 
не повною мірою. Для особи з пограничним 
розладом особистості значущими предикто-
рами суїцидальної поведінки є імпульсивність 
і агресивність, водночас і в осіб із пограничним 
розладом особистості, і в осіб із депресією 
важливими чинниками виявляються знижений 
настрій і почуття безнадійності [4, с. 140].

Міжособистісні відносини в контексті здійс-
нення суїцидальних вчинків набувають подвій-
ного значення. З одного боку, конфлікти 
та переривання контакту в близьких відно-
синах є основними тригерами суїцидальних 
вчинків, виступаючи як безпосередня причина 
самогубства [7, с. 13]. З іншого боку, ситуації, 
коли особа стає прямим або опосередкова-
ним свідком суїциду або знайома з суїциден-
том, є чинником для суїцидальної поведінки 
[7, с. 18]. У ситуаціях експертного аналізу 
суїцидів відзначається складність чіткої ква-
ліфікації тих міжособистісних відносин, які 
є чинниками суїцидальної поведінки. Дедалі 
частіше в поле уваги потрапляють не стосунки 
закоханості, які традиційно розглядаються 
як один із тригерів суїциду, а відносини, що 
мають складну конфігурацію, не лише діади, 
а й тріади, із невизначеним статусом відно-
син, що ускладнює інтерпретацію того, що від-
бувається між учасниками. Міжособистісний 
чинник залежно від його ролі в розвитку ситу-
ації може розглядатися як хронічний або ситу-
ативний (в тому разі, якщо назріваюча криза 
у відносинах безпосередньо впливає на фор-
мування сенсу самогубства).

Важливою умовою в низці випадків суї-
цидальної поведінки є когнітивний чинник як 
особливий комплекс переконань щодо допу-
стимості суїцидальної поведінки (що більш 
характерно для особистісно дисгармонійних 
осіб) або слабка сформованість уявлень щодо 
наслідків суїциду (такий варіант властивий 
незрілим особистостям). Водночас думки 
на тему суїциду не завжди спричинюють суї-
цидальні спроби, хоча й пов’язуються зі зни-
женням комплаєнтності до терапії [12, с. 579]. 
Ймовірно, власне поєднання суїцидальних 
думок з уявленнями про допустимість суї-
циду, а також взаємодія з іншими чинниками 
здійснює вирішальний вплив на формування 
суїцидальної поведінки. Одним із методів, що 
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дає змогу вивчити переконання особистості, 
пов’язані із суїцидальною поведінкою і її суї-
цидальними думками, є аналіз творчих про-
дуктів (зокрема щоденників) і передсмертних 
записок.

Одним зі значущих особистісних чинників 
є самооцінка суїцидента [17, с. 250]. Специ-
фічні особливості самооцінки (нестабільність, 
тенденція до зниження, залежність від думки 
найближчого оточення) можуть ставати лан-
кою, взаємодія з якою інших особистісних 
чинників спричинює суїцидальні дії. Специфіч-
ним компонентом самооцінки є особливості 
сприйняття власного тіла і його оцінка. Чинник 
незадоволеності тілом нерідко пов’язується 
із суїцидальними думками. Особи, що демон-
струють екстремальні способи контролю своєї 
ваги, мають велику схильність до вчинення 
суїцидальних спроб. В експертній практиці 
зустрічаються випадки, пов’язані з незадо-
воленістю тілом, яка може бути периферич-
ним чинником (вклад незадоволеності тілом 
в самооцінку загалом) або центральним (хар-
човий розлад і ненависть як причина суїциду).

У контексті суїцидальної поведінки актуаль-
ними стають проблеми ідентичності, особливо 
гендерної, зокрема формування гендерних 
і сексуальних уподобань [7, с. 17]. Належність 
особи до сексуальної меншини виявляє сильні 
зв’язки із суїцидальними думками та суїци-
дальною поведінкою, водночас цей ефект 
посилюється шляхом поєднання з найзначущі-
шими чинниками, зокрема депресивними тен-
денціями, почуттям безнадії, вживанням алко-
голю, суїцидальними спробами однолітків або 
членів сім’ї, а також пережитим насильством.

Формування самосвідомості особистості 
супроводжується переживанням внутрішньо-
особистісних конфліктів з огляду на склад-
ність визначення ідентичності, що дає змогу 
уточнити і модифікувати відоме визначення 
суїциду як наслідку соціально-психологічної 
дезадаптації особистості за умов мікросоці-
ального конфлікту [6, с. 93]. Водночас, розгля-
даючи низку чинників суїцидальної поведінки, 
слід зазначити важливість їхнього аналізу не 
як ізольованих причин суїцидальних вчинків, 
а в контексті розгортання траєкторій форму-
вання суїцидальної поведінки.

Висновки. Отже, здійснений аналіз нау-
кової літератури дає змогу виокремити пре-
диктори суїцидальності, об’єднані в чотири 
кластери: біологічний (обтяженість спадко-
вості психічними захворюваннями; наявність 
хронічних інвалідизуючих захворювань), 
патопсихологічний (особистісні акцентуації; 
психічні захворювання, вживання психоло-
гічно-активних речовин), макросоціальний 
(фінансове благополуччя; наявність зовніш-
ніх стресів; низька якість життя), мікросоці-
альний (психоемоційна обстановка в сім’ї 

суїцидента; незадоволеність сексуальним 
життям; успішність у навчанні; міжособи-
стісні відносини в робочому або навчальному 
колективі, відсутність друзів і близького ото-
чення). Таким чином, суїцидальна поведінка 
має багатофакторну природу, що охоплює 
психопатологічні та психологічні механізми, 
а також середовищні та соціальні чинники. 
Зростання аутодеструктивних поведінкових 
тенденцій із подальшим вибором суїциду як 
способу вирішення проблем вимагає ретель-
ного аналізу особистості, сфери міжособи-
стісних відносин, особливостей виховання 
та інших обставин для подальшого форму-
вання стратегій психосоціальної профілак-
тики й адаптації, а також вироблення форм 
і способів психологічної та соціальної під-
тримки осіб, що входять до групи суїцидаль-
ного ризику.
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У статті проаналізовано сутнісний зміст 
феномену психологічного благополуччя в 
контексті переживання індивідом повноти 
самореалізації, що виражається у задово-
леності власним життям і собою; наве-
дено його складники. Охарактеризовано 
поняття соціальної роботи як міждисциплі-
нарної галузі знань і практичної діяльності. 
Визначено, що соціальний працівник – це про-
фесійно підготовлений фахівець, який надає 
соціальні послуги, спрямовує свою діяльність 
на активізацію саморозвитку і самоорганіза-
ції особистості, групи, колективу. Наведено 
узагальнене визначення професійно-психо-
логічної культури соціального працівника як 
багатокомпонентної структури, інтегра-
тивної властивості фахівця, що виступає 
одним із основних показників його особистіс-
ного і професійного розвитку. Виділено такі 
структурні компоненти професійно-психо-
логічної культури соціального працівника: 
ціннісно-смисловий, рефлексивно-регу-
лятивний, емоційний і комунікативний, а 
також її відповідні функції. Описано мето-
дики дослідження професійно-психологічної 
культури, психологічного благополуччя й 
особливості їх застосування. Проаналізо-
вано результати емпіричного дослідження, 
в якому встановлено у майбутніх соціаль-
них працівників характер кореляційних 
взаємозв’язків між показниками професій-
но-психологічної культури (такими як психо-
логічні цінності; любов до людей; рефлексія; 
конструктивне професійне спілкування; 
професійно-психологічна спрямованість; 
гармонізуючий саморозвиток; самоаналіз, 
самопізнання; конструктивність професій-
ної діяльності, відповідальність; інтелек-
туальні прагнення; психічна саморегуляція; 
творчість) і психологічного благополуччя 
(позитивні стосунки, автономія, керування 
середовищем, особистісне зростання, цілі 
в житті, самоприйняття). Зазначається, 
що компоненти професійно-психологічної 
культури соціального працівника та склад-
ники психологічного благополуччя органічно 
взаємопов’язані, а міжкомпонентні зв’язки 
взаємозалежні.
Ключові слова: професійно-психологічна 
культура, майбутній соціальний працівник, 
психологічне благополуччя, саморозвиток, 
саморегуляція, рефлексія, особистісне 

зростання, самоприйняття, позитивні сто-
сунки.

The article analyzes the essential content of the 
phenomenon of psychological well-being in the 
context of an individual’s experience of fullness 
of self-realization, expressed in satisfaction with 
his own life and himself; its components are 
given. The concept of social work as an interdis-
ciplinary field of knowledge and practical activity 
is characterized. It is determined that a social 
worker is a professionally trained specialist who 
provides social services, directs his activities to 
activate self-development and self-organization 
of an individual, group, or team. A generalized 
definition of the professional and psychological 
culture of a social worker as a multi-component 
structure, an integrative property of a social 
worker, which acts as one of the main indicators 
of his personal and professional development, 
is given. The following structural components 
of the professional and psychological culture of 
a social worker are identified: value-semantic, 
reflexive-regulatory, emotional and communi-
cative, as well as its corresponding functions. 
Methods of research of professional and psy-
chological culture, psychological well-being and 
features of their application are described. The 
results of an empirical research are analyzed, 
which established nature of correlation relation-
ships of future social workers between indica-
tors of professional and psychological culture 
(psychological values; humanism; reflection; 
constructive professional communication; pro-
fessional psychological orientation; harmoniz-
ing self-development; introspection, self-knowl-
edge; constructiveness of professional activity, 
responsibility; intellectual aspirations; mental 
self-regulation; creativity) and psychological 
well-being (positive relationships, autonomy, 
surroundings control, personal growth, life 
goals, self-acceptance). It is noted that the com-
ponents of the professional and psychological 
culture of a social worker and the components 
of psychological well-being are organically inter-
related, and inter-component connections are 
interdependent.
Key words: professional-psychological culture, 
future social worker, psychological well-being, 
self-development, self-regulation, reflection, per-
sonal growth, self-acceptance, positive relation-
ships.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ У МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

INTERRELATION OF PROFESSIONAL AND PSYCHOLOGICAL CULTURE 
AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF FUTURE SOCIAL WORKERS

Постановка проблеми. Особливості 
кризових процесів сучасного українського 
суспільства за умов посилення соціаль-
но-економічного напруження призвели до 
загострення проблем у сфері вищої освіти, 
що особливо стосується підготовки фахів-
ців соціономічного профілю. Високий рівень 
професійно-психологічної культури сприяє 

ефективності діяльності у психотравмуючих 
професійних ситуаціях, збереженню психічних 
і фізіологічних резервів, стійкості до впливу 
психоемоційних стресорів і є необхідною умо-
вою забезпечення психологічного здоров’я 
та благополуччя майбутніх соціальних праців-
ників. Вивчення цієї проблеми має не лише 
соціальну та наукову актуальність, а й при-
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кладне значення в напрямі підготовки фахівців 
соціальної сфери високого ґатунку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема психологічного благополуччя 
розглядається у працях К. Ріфф, П. П. Фесенко, 
Т.Д. Шевеленкової, Н.В. Гранкіної-Сазонової 
та ін. Вивченням особливостей розвитку про-
фесійно-психологічної культури працівників 
освіти (педагогів, викладачів, майбутніх вчи-
телів) займалися: В.О. Аристова, О.Г. Видра, 
О.В. Винославська, Н.І. Мачинська, Н.Ю. Пев-
знер, Н.В. Пророк, В.В. Семикін; практичних 
психологів: Н.І. Волошко, Н.І. Ісаєва, П.С. Пере-
пелиця, С.К. Шандрук; учнівської молоді: 
І.Г. Євстаф’єва, В.В. Рибалка, О.А. Рудомьот-
кіна, Т.Б. Тарасова та ін. Натомість дослі-
джень, які хоча б частково охоплюють питання 
професійно-психологічної культури без-
посередньо соціальних працівників, вкрай 
мало (О.О. Кісенко, З.Л. Становських), а її 
взаємозв’язку із психологічним благополуч-
чям – практично відсутні. Актуальність і недо-
статня вивченість проблеми зумовлюють мету 
статті – проаналізувати взаємозв’язок між 
показниками професійно-психологічної куль-
тури та психологічного благополуччя у май-
бутніх соціальних працівників.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Психологічне благополуччя розгля-
дається науковцями в контексті переживання 
індивідом цілісності й осмисленості власного 
життя, відчуття повноти самореалізації. Так, 
згідно з концепцією К. Ріфф психологічне бла-
гополуччя визначається як базовий особи-
стісний конструкт, який виступає показником 
суб’єктивного сприйняття й оцінки власної 
життєдіяльності крізь призму використання 
вершинних потенційних можливостей людини 
[12, с. 367].

У свою чергу, П.П. Фесенко і Т.Д. Шевелен-
кова розуміють психологічне благополуччя 
як інтегральну характеристику досягнення 
особистістю позитивного функціонування, 
що відображає одночасно наявні та потен-
ційні аспекти її життєдіяльності та виража-
ється у задоволеності власним життям і собою 
[11, с. 102]. «Позитивне» (повноцінне, ефек-
тивне) функціонування включає в себе точність 
сприйняття реальності, адаптивну поведінку 
(здатність справлятися зі стресовими ситуаці-
ями, успішне вирішення проблем), позитивну 
самомотивацію, смисли та цілі, цінності особи-
стісного зростання, свободи, відповідальності, 
зв’язку з іншими людьми тощо [3, с. 25, 26].

Досягнення благополуччя неможливе без 
високого рівня професійно-психологічної 
культури, яка передбачає найвищий розвиток 
потенційних можливостей індивіда. Професій-
но-психологічну культуру у цій роботі розгля-
даємо як самостійний багатовимірний психо-
логічний феномен, комплексне інтегративне 

особистісне утворення, що становить цілісну 
сукупність взаємопов’язаних психологіч-
них властивостей (мотиваційних, емоційних, 
рефлексивних, регулятивних), заснованих на 
гуманістично орієнтованому ціннісно-смисло-
вому аспекті (системі професійно-значущих 
ціннісних орієнтацій і смислів), розвиненій 
рефлексії та продуктивному саморозвитку. 
Вона виступає осереддям структури профе-
сійно важливих якостей, забезпечує високий 
рівень саморегуляції, ефективності соціальної 
взаємодії та успішності професійної діяльно-
сті [5, с. 50].

Професія соціального працівника за пси-
хологічним змістом праці належить до типу 
«людина-людина» (соціономічні професії), що 
передбачає роботу із соціальними системами, 
колективами, соціально-віковими групами, 
людьми, котрі перебувають у критичному стані 
або потребують невідкладної професійної 
допомоги [6]. Визначено, що соціальний пра-
цівник – це професійно підготовлений фахі-
вець, який має необхідну кваліфікацію у сфері 
соціальної роботи та надає соціальні послуги, 
спрямовує свою діяльність на стимулювання 
саморозвитку і самоорганізації особистості, 
групи, колективу, створення умов для акти-
візації цього розвитку і реалізації творчого 
потенціалу своїх підопічних [10, с. 60–61]. 
Вирішення зазначених вимог можливе за 
рахунок реалізації професійно-психологічної 
культури, яка забезпечує успішну роботу соці-
ального працівника з людьми, що перебува-
ють у складних життєвих обставинах.

Як структурні складники професійно-пси-
хологічної культури соціального працівника 
нами виділено ціннісно-смисловий, рефлек-
сивно-регулятивний, емоційний і комунікатив-
ний компоненти [5, с. 54].

Ціннісно-смисловий компонент є сукупні-
стю гуманістичних ціннісних орієнтацій, що 
виражає ставлення до світу, людей, влас-
ної діяльності та включає в себе показники: 
погляд на природу людини, любов до людей; 
спрямованість, ціль у житті; психологічні цін-
ності; мотивація самопізнання; інтелектуальні 
прагнення; творча спрямованість, креатив-
ність і наявність власної життєвої філософії. 
Рефлексивно-регулятивний компонент про-
фесійно-психологічної культури відобра-
жає високий рівень довільного управління 
внутрішньою та зовнішньою активністю для 
досягнення значимої мети на основі рефлек-
сивних механізмів, завдяки яким майбутній 
фахівець має можливість усвідомити власні 
особистісно-професійні характеристики. 
Вказаний компонент проявляється у таких 
показниках, як: саморозвиток, особистісне 
зростання; рефлективність; відповідальність; 
саморегуляція; автономність, опора на себе 
та самоприйняття.
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Емоційний компонент розглядається як 
здатність до управління емоціями, регулю-
вання власної поведінки в різних ситуаціях, 
що проявляється у психологічній стійкості 
до емоційного впливу, стресостійкості, емо-
ційній врівноваженості, сприяє психологічно 
конструктивному розв’язанню особистіс-
но-професійних задач і поєднує між собою 
такі показники, як: самомотивація довільного 
управління власними емоціями; емоційна обі-
знаність; емпатійність; емоційна гнучкість; гли-
бинність переживань і розпізнавання емоцій 
інших людей. У свою чергу, до основних склад-
ників комунікативного компоненту професій-
но-психологічної культури, що сприяють ефек-
тивній соціальній взаємодії та продуктивним 
взаємовідносинам, належать: контактність; 
толерантність; комунікативний потенціал осо-
бистості; поведінкова гнучкість; позитивні 
стосунки з іншими; конструктивність профе-
сійного спілкування; рефлексія спілкування 
і взаємодії з іншими людьми [4, с. 43–45].

Варто зазначити, що, як і в більшості пси-
хологічних структур, виділення вказаних ком-
понентів професійно-психологічної культури 
соціального працівника та їхніх показників 
(серед яких представлено і показники психо-
логічного благополуччя) є досить умовним, 
оскільки психологічні феномени, які станов-
лять їх сутність, органічно взаємопов’язані, 
а міжкомпонентні зв’язки взаємозалежні. 
Дослідники виділяють такі функції професій-
но-психологічної культури соціальних пра-
цівників: ціннісна, мотивувальна, креативна, 
регулятивна, рефлексивна, розвивальна, 
емотивна, гармонізуюча, інтегративна, 
комунікативна, адаптивна та фасилітативна 
[7, с. 23; 8; 9, с. 13].

В емпіричному дослідженні показників про-
фесійно-психологічної культури та психоло-
гічного благополуччя взяли участь студенти 
спеціальності «Соціальна робота» 1–5 курсів 
навчання Чорноморського національного уні-
верситету імені Петра Могили (м. Миколаїв), 
Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського та Херсонського 
державного університету загальною кількістю 
366 осіб віком 17–23 років.

У дослідженні було використано методику 
«Психологічна культура особистості» О.І. Мот-
кова (модифікація О.Г. Видри) та «Шкала пси-
хологічного благополуччя» К. Ріфф (адапт. 
Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко). Зупини-
мося детальніше на їх характеристиці.

Модифікований О.Г. Видрою варіант мето-
дики «Психологічна культура особистості» 
О.І. Моткова [2, с. 208–214] побудований 
як семантичний опитувальник, що включає 
55 тверджень, кожне з яких оцінюється за допо-
могою балів: 5 – «для мене це дуже важливо»; 
4 – «важливо»; 3 – «має певне значення»; 2 – 

«має невелике значення»; 1 – «не має ніякого 
значення» за двома п’ятибальними шкалами: 
шкала А – оцінка сили культурно-психологіч-
ного прагнення, шкала Б – оцінка ступеня його 
реалізації студентом в особистісно-професій-
ній діяльності.

Методика містить такі шкали: психоло-
гічні цінності; любов до людей; творчість; 
спрямованість; конструктивне професійне 
спілкування; самоаналіз, самопізнання; інте-
лектуальні прагнення; рефлексію; психічну 
саморегуляцію; гармонізуючий саморозви-
ток; конструктивність професійної діяльності, 
любов до праці, відповідальність.

Обробка результатів здійснюється відпо-
відно до ключа [2, с. 213]: 1) по шкалі А підра-
ховується середнє арифметичне відповідей 
за силою прагнення кожного виду; 2) визна-
чається середнє арифметичне відповідей 
по шкалі А на всі питання 1–55, що показує 
середню міру виразності у студента всіх праг-
нень професійно-психологічної культури зага-
лом; 3) аналогічно по шкалі Б визначається 
середня міра виразності у студента ступеня 
реалізації кожного виду психологічного праг-
нення та професійно-психологічної культури 
загалом. Пріоритетними є показники ступеня 
реалізації психологічного прагнення та пси-
хологічної культури загалом (за шкалою Б). 
У свою чергу, визначаються рівні виразності 
сили та ступеня реалізації культурно-пси-
хологічних прагнень: елементарний, базо-
вий, досконалий і псевдовисокий (уведений 
О.Г. Видрою для фіксування неадекватно 
завищених самооцінок студентів або хибних 
відповідей) [2, с. 214].

Опитувальник «Шкала психологічного 
благополуччя» К. Ріфф (адапт. Т.Д. Шевелен-
кова, П.П. Фесенко) складається із 84 твер-
джень, за кожним із яких досліджуваному 
пропонується виразити ступінь своєї згоди 
таким чином: абсолютно не згоден (1 бал 
у прямих твердженнях, 6 балів – у зворот-
них); не згоден (2 бали у прямих тверджен-
нях, 5 балів – у зворотних); швидше не згоден 
(3 бали у прямих твердженнях, 4 бали – у зво-
ротних); швидше згоден (4 бали у прямих 
твердженнях, 3 бали – у зворотних); згоден 
(5 балів у прямих твердженнях, 2 бали – 
у зворотних) та абсолютно згоден (6 балів 
у прямих твердженнях, 1 бал – у зворотних). 
Підрахунок балів за основними шістьма шка-
лами (такими як позитивні стосунки, автоно-
мія, керування середовищем, особистісне 
зростання, цілі у житті, самоприйняття) 
та психологічним благополуччям відбува-
ється відповідно до ключа, після чого здійс-
нюється інтерпретація результатів. Загаль-
ний показник психологічного благополуччя 
має такі рівні вираженості: 0–323 балів – низь-
кий рівень; 324–353 балів – середній рівень; 
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354 та більше балів – високий рівень психо-
логічного благополуччя [11].

Метою вказаного дослідження було здійс-
нення кореляційного аналізу для встанов-
лення співвідношення показників професій-
но-психологічної культури та психологічного 
благополуччя, тобто визначення, які з дослі-
джуваних показників найбільш тісно пов’язані 
між собою. Ми виходили з міркування про те, 
що окреслення характеру цих взаємозв’язків 
дозволить визначити властивості особистості, 
які сприятимуть або, навпаки, гальмуватимуть 
розвиток професійно-психологічної культури. 
Такі результати мають послужити основою для 
розкриття специфіки факторів, які необхідно 
враховувати при побудові системи розвитку 
професійно-психологічної культури.

Для перевірки теоретичного конструкту 
професійно-психологічної культури та її 
основних компонентів був застосований коре-
ляційний аналіз, який надає можливість точ-
ної кількісної оцінки ступеня узгодженості 
змін (варіювання) двох і більше ознак. Слід 
зазначити, що значимий коефіцієнт кореляцій 
між двома ознаками свідчить лише про наяв-
ність зв’язку, але не про причинно-наслідкову 
залежність між ознаками, тобто каузальність 
[1]. Отже, кореляційний аналіз дасть можли-
вість проаналізувати кореляційні зв’язки між 
показниками професійно-психологічної куль-
тури та показниками психологічного благопо-

луччя, що гіпотетично взаємопов’язані з нею. 
Процедура обробки даних проводилася за 
допомогою пакету програмного забезпечення 
SPSS 21.0 for Windows.

Для виявлення співвідношення між про-
фесійно-психологічною культурою та психо-
логічним благополуччям проаналізуємо зна-
чимі кореляційні зв’язки між їх показниками, 
результати кореляційного аналізу наведено 
в таблиці.

Як видно з таблиці, загальний показник 
психологічної культури (ЗПК) виявив додатні 
зв’язки на 1% рівні з показником позитивних 
стосунків (ПС), показником керування середо-
вищем (КС) та на 5% рівні – з показниками осо-
бистісного зростання (ОЗ) та самоприйняття 
(Спр). Показник психологічних цінностей (ПЦ) 
виявив додатний зв’язок із показниками пози-
тивних стосунків (ПС) та цілей в житті (ЦЖ) 
на 1% рівні. Показник любові до людей (ЛДЛ) 
додатно пов’язаний із показниками керування 
середовищем (КС), особистісного зростання 
(ОЗ), самоприйняття (Спр) на 1% рівні та на 
5% рівні – із загальним показником психоло-
гічного благополуччя (ЗПБ).

Показник рефлексії (Реф) виявив від’ємний 
зв’язок на 5% рівні з показниками позитивних 
стосунків (ПС), автономії (Ав) і додатний зв’я-
зок із показником самоприйняття (Спр) на 1% 
рівні. Показник культурного, конструктивного, 
професійного спілкування (КСп) має додатний 

Таблиця
Значимі коефіцієнти кореляції між показниками психологічної культури 

та психологічного благополуччя

Показники
психол.
культури

Показники психологічного благополуччя

ПС Ав КС ОЗ ЦЖ Спр ЗПБ

ЗПК 276* 187** 155* 109 161* 123
ПЦ 231* -102 238*
ЛДЛ 170* 153* 139 108* 133
Реф -122 -222* 209*
КСп -175* 128 127 207* 201*
ППС -188* -225* -181* -263* -234
ГСр -364* 185* 398* 131 175* 125
СА -261* -324* -162*
КПД -141* 182* 161* 281* 129
ІПр -219* 111 135 266*
ПСр 152* 121 152* 385*
Тв 105 132 106 328*

Примітки: 1) коми та нулі опущено; 2) позначка «*» кореляція на 1% рівні; без позначки – кореляція на 5% рівні; 
3) умовні скорочення показників психологічної культури: ЗПК – загальний показник психологічної культури; ПЦ – 
психологічні цінності, ЛДЛ – любов до людей; Реф – рефлексія; КСп – культурне, конструктивне, професійне 
спілкування; ППС – професійно-психологічна спрямованість; ГСр – гармонізуючий саморозвиток; СА – само-
аналіз, самопізнання; КПД – конструктивність професійної діяльності, любов до праці, відповідальність; ІПр – 
інтелектуальні прагнення; ПСр – психічна саморегуляція; Тв – творчість; умовні скорочення показників психоло-
гічного благополуччя: ПС – позитивні стосунки, Ав – автономія, КС – керування середовищем, ОЗ – особистісне 
зростання, ЦЖ – цілі в житті, Спр – самоприйняття, ЗПБ – загальний показник психологічного благополуччя.
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зв’язок на 1% рівні з показниками цілей у житті 
(ЦЖ), самоприйняття (Спр) та від’ємний зв’я-
зок із показником позитивних стосунків (ПС). 
Отримано від’ємні зв’язки на 1% рівні між 
показником професійно-психологічної спря-
мованості (ППС), позитивних стосунків (ПС), 
автономії (Ав), особистісного зростання (ОЗ) 
і загальним показником психологічного благо-
получчя (ЗПБ).

Показник гармонізуючого саморозвитку 
(ГСр) виявив додатний зв’язок на 1% рівні 
з показниками керування середовищем (КС), 
особистісного зростання (ОЗ), самоприйняття 
(Спр), цілей у житті (ЦЖ) і загальним показ-
ником психологічного благополуччя (ЗПБ), 
від’ємний зв’язок із показником позитивних 
стосунків (ПС). Показник самоаналізу, самопі-
знання (СА) виявив від’ємний зв’язок на 1% 
рівні з показниками позитивних відносин (ПВ), 
автономії (Ав) та цілей в житті (ЦЖ) на 5% рівні. 
Показник конструктивності професійної діяль-
ності, любові до праці, відповідальності (КПД) 
виявив 1% додатний зв’язок з показниками 
керування середовищем (КС), особистісного 
зростання (ОЗ).

Показник інтелектуальних прагнень (ІПр) 
виявив від’ємний зв’язок із показником авто-
номії (Ав) на 1% рівні, додатний зв’язок із 
показниками самоприйняття (Спр) на 5% рівні 
та загальним показником психологічного бла-
гополуччя (ЗПБ) на 1% рівні. Показник психіч-
ної саморегуляції (ПСр) додатно пов’язаний 
з показниками керування середовищем (КС), 
особистісного зростання (ОЗ), самоприйняття 
(Спр) на 5% рівні та загальним показником пси-
хологічного благополуччя (ЗПБ) на 1% рівні. 
Показник творчості (Тв) додатно пов’язаний із 
показниками особистісного зростання (ОЗ) на 
5% рівні та з загальним показником психоло-
гічного благополуччя (ЗПБ) на 1% рівні.

Отримані результати свідчать про те, що 
показники професійно-психологічної культури 
майбутніх соціальних працівників виявили зна-
чимі кореляційні зв’язки з показниками їх пси-
хологічного благополуччя.

Висновки з проведеного дослідження. 
Кореляційний аналіз підтвердив передбачу-
вані зв’язки між показниками професійно-пси-
хологічної культури (такими як психологічні 
цінності; любов до людей; рефлексія; кон-
структивне професійне спілкування; професій-
но-психологічна спрямованість; гармонізую-
чий саморозвиток; самоаналіз, самопізнання; 
конструктивність професійної діяльності, 
відповідальність; інтелектуальні прагнення; 
психічна саморегуляція; творчість) і психо-
логічного благополуччя (позитивні стосунки, 
автономія, керування середовищем, особи-
стісне зростання, цілі в житті, самоприйняття). 
Характер зазначених зв’язків визначив склад-
ність феноменів, що вивчаються, його неод-

нозначність у взаємодії з окресленими пси-
хологічними властивостями особистості. За 
результатами отриманих кореляцій проана-
лізовано та інтерпретовано дані, які будуть 
взяті за основу визначення рівнів професій-
но-психологічної культури студентів – майбут-
ніх фахівців соціономічних професій із метою 
організації системи її ефективного станов-
лення за умов університету, що є перспектив-
ним напрямом подальших досліджень.
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У статті наводяться основні результати 
теоретичного й експериментального 
дослідження проблеми розуміння студент-
ською молоддю сучасних пісень. Мета дослі-
дження – з’ясувати специфіку розуміння 
студентською молоддю пісенного тексту 
і на цій основі визначити психолого-педаго-
гічні засоби його оптимізації. Викладаються 
теоретичні основи дослідження – роботи 
вчених, які досліджували психологічні осо-
бливості розуміння студентською молоддю 
пісенного тексту, провідні підходи до осмис-
лення феномену розуміння загалом, пісен-
ного тексту зокрема Виокремлюються 
п’ять форм настанов особистості до змісту 
пісенного твору, зокрема інтерпретаційної, 
формально-логічної (прагматичної), чут-
тєвої (гедоністичної), резонансної та кон-
сервативної, корелятами яких відповідали 
п’ять типів розуміння пісенного тексту – 
конструктивний (творчий), розсудково-ем-
піричний, емоційно-образний, ідентифікацій-
ний і ригідний. Доводиться, що оволодіння 
досліджуваними відповідними стратегіями 
експлікації смислової структури (денотату) 
пісенного тексту постає основним механіз-
мом актуалізації таких психологічних утво-
рень (потреба у саморозвитку, внутрішній 
локус контролю, емпатійність), які станов-
лять неодмінну передумову самоздійснення 
особистості як суб’єкта творчої (перетво-
рювальної) діяльності. Одержані і належним 
чином обґрунтовані результати доводять 
доцільність і перспективність вказаної тех-
ніки як ефективного засобу актуалізації тих 
інтрапсихічних утворень особистості, які у 
своїй цілісній єдності становлять обов’яз-
кову умову і механізм розвитку особистості 
як суб’єкта інноваційної діяльності. При-
пускається, що введення в навчальну про-
граму освітніх закладів творчого тренінгу 
як дієвого засобу оптимізації процесу розу-
міння загалом, пісенних текстів зокрема, 
дозволило би створити психологічні переду-
мови для породження у особистості сталої 
потреби в оволодінні як духовною спадщи-
ною нації, так і власним внутрішнім світом.
Ключові слова: настанова, розуміння, пісен-
ний текст, творчий потенціал, інтерпре-
тація.

The main results of theoretical and exper-
imental research of the problem of under-
standing of modern songs by student youth 
are given in the article. The purpose of the 
research: to find out the specifics of stu-
dents’ understanding of the song text and 
on this basis to determine the psychological 
and pedagogical means of its optimization. 
Theoretical bases of research are set out – 
works of scientists who studied psychologi-
cal features of understanding of song text 
by student youth, leading approaches to 
comprehension of the phenomenon of under-
standing in general, song text in particular. 
Five forms of instructions of the person to the 
content of a song, in particular, interpretive, 
formal), sensual (hedonistic), resonant and 
conservative, the correlates of which corre-
sponded to five types of understanding of 
the song text – constructive (creative), ratio-
nal-empirical, emotional-image, identification 
and rigid. It is proved that mastering the stud-
ied strategies of explication of the semantic 
structure (denotation) of the song text is the 
main mechanism of actualization of such psy-
chological formations (need for self-devel-
opment, internal locus of control, empathy), 
which are a prerequisite for self-realization 
as a subject of creative activity. The results 
of the implementation of the program of opti-
mization of the process of understanding the 
technique of creative training were obtained 
and duly substantiated the results that prove 
the feasibility and viability of this technique as 
an effective means of updating those intra-
psychic personality formations, which in their 
integral unity are mandatory and the mecha-
nism of personal development as a subject of 
innovation. It is assumed that the introduction 
of creative training in the curriculum of edu-
cational institutions as an effective means of 
optimizing the process of understanding in 
general, song lyrics in particular, would cre-
ate psychological prerequisites for creating 
a constant need to master both the spiritual 
heritage of the nation and their inner world. 
Proving this assumption is the immediate 
prospect of further research.
Key words: installation, understanding, the text 
of songs, creative potential, interpretation.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ 
СУЧАСНИХ ПІСЕНЬ

RESEARCH OF THE PROBLEM OF UNDERSTANDING OF SONGS 
BY STUDENT YOUTH

Постановка проблеми. У сучасному укра-
їнському суспільстві спостерігається гли-
бока криза духовності, що охопила всі сто-
рони духовно-моральної екзистенції людини 
(Г.О. Балл [1, с. 17–23], М.Й. Боришевський, 
В.В. Знаков, С.Б. Кримський, В.І. Ксенофон-
тов, В.О. Моляко [2, с. 27–43], Я.О. Поно-
марьов, В.А. Роменець, М.В. Савчин). Нова 
соціально-економічна ситуація останніх деся-
тиліть характеризується активним впровад-
женням у суспільну свідомість масової куль-

тури, основним споживачем якої є студентська 
молодь. Цілком очевидно, що у складі різно-
манітних відгалужень масової культури пісен-
ний жанр справляє на художній розвиток сту-
дентства вагомий вплив.

У практиці професійно-педагогічної підго-
товки майбутнього фахівця й дотепер панує 
традиційна модель навчання, яке спирається 
головним чином на модель технократичного 
способу мислення розсудково-емпіричного 
типу, що чинить негативний вплив на рівень 
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художнього, ширше – духовного розвитку 
майбутнього фахівця, а отже, і на рівень його 
професіоналізму загалом.

На необхідність удосконалення процесу 
розвитку особистості на засадах принципів 
гуманізму в літературі останнього часу не бра-
кує апеляцій, проте у руслі сучасних психоло-
гічних пошуків вирішення проблеми осмис-
лення молоддю художнього змісту пісенних 
текстів залишається чимало відкритих питань, 
які, з нашого погляду, є найбільш актуаль-
ними. Зокрема таких, як специфіка інтері-
оризації студентською молоддю пісенного 
тексту, зв’язку останнього із творчим потен-
ціалом суб’єкта сприймання, його фаховою 
належністю, із типологічними особливостями 
декодування сенсу пісні залежно від її жанро-
вої приналежності і т. ін. Основні результати 
дослідження зазначених питань і представлені 
у цій статті.

Об’єктом дослідження виступає процес 
розуміння пісенного тексту. Предметом дослі-
дження є психологічні особливості розуміння 
студентською молоддю пісенного тексту. Мета 
дослідження – з’ясувати специфіку розуміння 
студентською молоддю пісенного тексту і на 
цій основі визначити психолого-педагогічні 
засоби його оптимізації.

Відповідно до предмета і мети дослідження 
було висунуто такі гіпотези:

– розуміння пісенного тексту залежить як 
від його змісту, який презентується суб’єкту 
в певних ситуаціях сприймання, так і від спо-
собів реконструкції цього тексту, що склалися 
в індивідуальному досвіді суб’єкта;

– адекватне розуміння пісенного тексту 
уможливлюється за умови наявності у суб’єкта 
виразної настанови на осенсовування його 
змістової домінанти;

– припускається, що у переліку чинни-
ків індивідуально-типологічних особливостей 
процесу розуміння фахова належність може 
розглядатися як неодмінна його складова 
частина;

– повноцінне розуміння ядерного дено-
тату пісенного тексту може бути досягнуте 
шляхом застосування спеціального засобу 
впливу, зокрема в формі творчого тренінгу;

– як особливий психолого-педагогічний 
засіб актуалізації потреби особистості у само-
розвитку й самоздійсненні творчий тренінг 
постає водночас в якості засадничого прин-
ципу і механізму трансформації рецептивного 
способу сприймання у творчо-перетворю-
вальний.

Методологічну основу дослідження склали 
загальнопсихологічні положення про сутність, 
розвиток та закономірності становлення особи-
стості (К.О. Абульханова-Славська, Л.І. Анци-
ферова, О.Г. Асмолов, Г.О. Балл, М.Й. Бори-
шевський, В.А. Брушлинський, Г.С. Костюк, 

С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн); теоре-
тико-методологічні засади психології твор-
чості (А.В. Брушлинський, О.М. Матюшкін, 
В.О. Моляко [2, с. 75–83], Я.О. Пономарьов, 
В.А. Роменець, С.М. Симоненко), психоло-
гічні теорії процесу розуміння (В.В. Знаков, 
А.Б. Коваленко, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, 
В.О. Моляко, О.К. Тихомиров, Н.В. Чепе-
лєва [4, с. 5–15]); психологічні теорії тек-
сту (А.В. Брудний, М.М. Бахтін, Т.М. Дрідзе, 
Ю.М. Лотман, Н.В. Чепелєва), а також сучасні 
підходи до змісту і форм актуалізації творчого 
потенціалу особистості (В.О. Моляко).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У психології та дотичних до неї 
дисциплінах існує значний за обсягом кор-
пус літератури, присвячений як загальним 
питанням проблеми розуміння (В.В. Знаков, 
В.П. Зінченко, А.Б. Коваленко, Ю.К. Корнілов, 
Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, 
С.Л. Рубінштейн, О.К. Тихомиров, Н.В. Чепе-
лєва), так і частковим її аспектам, передусім 
в галузі дослідження тексту і текстової діяль-
ності (А.А. Брудний, Т.М. Дрідзе, О.О. Леон-
тьєв, Н.В. Чепелєва).

У процесі дослідження природи, структури, 
змісту і функції розуміння основним пред-
метом аналізу постають наукові та навчальні 
тексти (Н.А. Ваганова, Ю.А. Гулько, Л.І. Рома-
новська). Не останнє місце у складі наявних 
підходів до аналізу (психологічного, семіо-
тичного, семіосоціопсихологічного) згаданих 
текстів посідають питання про особливості 
розуміння (декодування) найрізноманітніших 
за своїм змістом і призначенням художніх 
(літературних) (М.М. Бахтін, Л.К. Балацька, 
С.Т. Вайсман, Г.Г. Гранік, Т.В. Косма, 
Т.В. Рубцова, Л.С. Славіна) і музичних тек-
стів (Л.Л. Бочкарьов, В.В. Медушевський, 
О.Г. Костюк, С.І. Науменко, В.І. Петрушин, 
Г.С. Тарасов, Б.М. Теплов). Чільне місце посі-
дає і проблема розуміння суб’єктом обра-
зотворчого і хореографічного мистецтва 
(Н.Н. Волков, В.А. Гуружапов, І.М. Поклад, 
О.О. Семак, С.М. Симоненко). Не бракує у пси-
хології і спроб з’ясувати механізм сприймання 
й розуміння поетичного тексту (В.Ю. Блудов, 
Ю.П. Крупник, Ю.М. Лотман, В.О. Моляко) 
та його вікових особливостей (Ю.Л. Львова, 
Н.Н. Молдавська, Л.Ф. Обухова, С.І. Орлова, 
Н.Л. Побєдіна).

Осмислення проблеми розуміння відбу-
вається по-різному у відмінних дослідження: 
як складова частина комунікативного акту 
(Г.В. Гріненко, Л.П. Міщиха), як спосіб і умова 
буття як такого (М.М. Бахтін, В.О. Горяніна), 
як стан свідомості і результат пізнавальної 
діяльності (А.А. Брудний, Л.Л. Гурова), як 
процес, спрямований на з’ясування сутності 
явища, як аналітико-синтетичний процес, як 
продукт інтерпретації (А.М. Подшибякін), як 
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процес розв’язання задач (А.Б. Коваленко, 
Г.С. Костюк, Л.А. Мойсеєнко, О.К. Тихомиров), 
як процес смислоутворення (Д.О. Леонтьєв), 
як творчий потоковий процес (В.О. Моляко 
[3, с. 315–324]). Така різноманітність може 
бути пояснена як певною ізольованістю відпо-
відних галузей, так і значною складністю цього 
об’єкта дослідження.

Здійснений під даним кутом зору аналіз 
і узагальнення відповідних джерел дозволив 
виокремити у найзагальнішій формі три най-
поширеніших підходи, які припустимо позна-
чити як об’єктні, суб’єкт-об’єктні та суб’єктні.

У руслі першого пріоритет надається голов-
ним чином семантичному аналізу об’єкта, 
другого – смисловим зв’язкам (концептуалі-
зація, смислові домінанти чи моделі, оперу-
вання денотатами), третього – екзистенційній 
складовій (ставленню суб’єкта до іншого і до 
самого себе як суб’єкта розуміння).

В основу дослідження покладений кате-
горіальний апарат теорії творчості, оскільки 
останній охоплює низку понять, що містять 
у своїй єдності, зокрема, настанов, особистіс-
них диспозицій і т. ін., необхідний пояснюваль-
ний потенціал і прикладні можливості.

Емпіричне дослідження здійснювалося на 
базі Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. Вибірку 
досліджуваних склали студенти вказаного уні-
верситету. Загальна кількість досліджуваних 
становила 147 осіб. Серед них 30 студентів 
музичного відділення, 65 – гуманітарних і 52 – 
технічних спеціальностей. Із них 85 осіб стано-
вили контрольну групу і 62 особи – експери-
ментальну.

У підсумку якісно-кількісного оброблення 
всього масиву даних було виокремлено п’ять 
форм настанов особистості до змісту пісен-
ного твору, зокрема, інтерпретаційної, фор-
мально-логічної (прагматичної), чуттєвої 
(гедоністичної), резонансної і консерватив-
ної, корелятами яких відповідали п’ять типів 
розуміння пісенного тексту – конструктивний 
(творчий), розсудково-емпіричний, емоцій-
но-образний, ідентифікаційний і ригідний.

Подальша процедура факторизації дозво-
лила встановити факт усталеної констеляції 
особистісних змінних, властивих встановле-
ним типам.

Відповідно до психологічного змісту отри-
маної для досліджуваних із конструктивним 
типом розуміння констеляції факторних наван-
тажень конструктивний тип постає детермі-
наційним фактором, який структурує як пер-
винну настанову, так і низку змінних наступної 
ієрархії: творчий потенціал, потреба у само-
розвитку, локус контролю Я, інтернальність 
у галузі досягнень, емоційна емпатія, мета 
у житті. Сенсовий зміст зазначених показників 
досліджуваних цього типу дозволяє схарак-

теризувати останніх як таких, що виявляють 
належний рівень здатності до позатекстового 
схоплення вихідної ідеї пісенного тексту, що 
супроводжується виразною схильністю до 
рефлексії власних досягнень, доволі високим 
самоконтролем і проявом творчої активності, 
потребою у самореалізації і емпатійності.

Взаємозв’язок зазначених складників під-
тверджується і відповідними величинами коре-
лятивних взаємозв’язків, зокрема між факто-
роутворювальним показником (тип розуміння) 
і потребою у самореалізації (0,64), локус 
контролю Я (0,61), інтернальністю в галузі 
досягнень (0,58), творчим потенціалом (0,77) 
і загальним показником емпатії (0,68).

Отже, психологічною характеристикою 
цього типу постає наявність виразних твор-
чих можливостей і загальної емпатії, а також 
потреби у саморозвитку за наявністю доволі 
високого рівня сформованості суб’єктивного 
контролю над власними досягненнями і влас-
ним Я як особистісності, що здатна скерову-
вати власну діяльність згідно із усвідомлюва-
ною метою і сенсом життя.

Змістовий інваріант у структурі показни-
ків досліджуваних із розсудково-емпіричним 
типом розуміння склали два показника інтер-
нальності (загальна і в галузі виробничих від-
носин), два показника емпатії (когнітивної 
і загальної), потреба у самореалізації і два 
показника смисложиттєвих орієнтацій (локус 
контролю життя, процес життя).

Кореляційний аналіз вказаних показни-
ків виявив доволі слабкий (проте значущий) 
зв’язок між даним типом і потребою у само-
розвитку (0,37) і доволі високі кореляції із ког-
нітивною емпатією (0,67), локусом контролю 
життя (0,64) і його процесом (0,66).

За психологічним змістом отриманих зв’яз-
ків досліджуваних цього типу доречно схарак-
теризувати як таких, яким властивий повний 
рівень сформованості потреби у самороз-
витку, спрямованість на з’ясування природи 
того чи того явища, на пошук раціональних 
аргументів їх пояснення, задоволеність емо-
ційною насиченістю життя, осмислення пісен-
ного тексту відбувається в контексті поточного 
соціокультурного моменту.

Центр семантичного простору показників 
досліджуваних із емоційно-образним типом 
розуміння утворює спрямованість на емоцій-
но-образну насиченість пісенного тексту, яка 
виконує роль фільтру, зокрема за критерієм 
відповідності-невідповідності пісенного тексту 
його призначеності та змістовності.

Належність до цього типу корелює із показ-
ником емоційної емпатії (0,72), на мінімаль-
ному рівні (0,28) із творчим потенціалом (0,31), 
схильністю до самореалізації і прагненням 
надати поточному перебігу життєвих ситуацій 
позитивної емоційної забарвленості.
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Досліджуваним із ідентифікаційним типом 
розуміння властива доволі розвинена здат-
ність до контролю власних дій у процесі міжо-
собистісного спілкування, викликати до себе 
прихильне ставлення з боку інших, про що 
свідчить найвищий з-поміж всіх наведених 
вище показник кореляції (0,84), висока здат-
ність до співпереживання (0,76), задоволе-
ністю наявним станом досягнень (0,64), вод-
ночас і негативний зв’язок із станом власної 
творчої активності (-0,32).

Чинником роздумів над змістом пісенних 
текстів слугує суб’єктивна оцінка останніх 
виключно з огляду їх узгодження із змістом 
самопрезентації Я і функцією мистецтва зага-
лом (зокрема як джерела відображення най-
глибших сфер душевної організації людини). 
Змістовою спрямованістю носіїв цього типу 
є пошук об’єкта ідентифікації, який дося-
гається, на їхню думку, природним чином, 
а будь-яке докладання для цього спеціального 
зусилля (творчої активності) може перетво-
рити процес такого пошуку у вирішенні задачі 
задоволення певним очікуванням соціуму 
щодо бажаного об’єкту ідентифікації.

Прагнення до буквального відтворення 
семантики пісенного тексту на фоні негатив-
ного зв’язку із проявами емпатії (-0,49) і пози-
тивного в галузі невдач (0,44) і задоволеністю 
поточною ситуацією життя (0,38) за відсутно-
сті взаємозв’язку із потребою у самореалізації 
та рівнем вияву творчого потенціалу прита-
манне представникам ригідного типу.

Констатовано, що за кількісним складом 
носії полярних типів складають 9,5% і 5,8% від 
загальної вибірки, в той час як найвищий від-
соток припадає на емоційно-образний (38,8%) 
і розсудково-емпіричний типи (30,6%). Вста-
новлено, що даний розподіл має місце і в гру-
пах досліджуваних різної фахової належності 
(гуманітарії, техніки, музиканти), що дало нам 
підстави інтерпретувати цей факт як такий, 
якому можна надати статус інваріанти.

З метою доведення висунутого припу-
щення щодо продуктивності психологічної 
технології стратегіальної концепції творчості 
як засобу оптимізації процесу розуміння була 
утворена методом навпіл група досліджува-
них (62 особи), яка надалі йменувалася екс-
периментальною, тобто тією, що взяла участь 
у розробленій нами навчально-тренінговій 
програмі.

Загальна мета програми полягала у форму-
ванні тієї необхідної і достатньої взаємопов’я-
заної єдності складників особистості, якими 
забезпечується успішність розуміння пісен-
ного тексту (потреба у самореалізації, локус 
контролю, творча активність, емпатійність), 
а також в оволодінні адекватною для цього 
психологічною технологією, розробленою на 
базі стратегіальної концепції творчості.

Розроблена з цією метою навчально-тре-
нінгова програма складалася з 3-х етапів: 
інформаційного (спрямованого на форму-
вання у досліджуваного базового рівня освіче-
ності в галузі жанрової належності і особливос-
тей пісенного твору), операційного (практичне 
опанування відповідними техніками і стра-
тегіями аналізу пісенного тексту та його кон-
текстуальності) та інтерпретаційного (обго-
ворення результативності програми з огляду 
змісту породжених фактом участі у тренінгу 
психологічних новоутворень).

Проведений на завершальному етапі екс-
перименту як кількісний інтер-і інтрагру-
повий аналіз відмінностей (за критерієм t 
Стьюдента), так і за психологічним змістом 
отриманих для кожної групи окремо резуль-
татів виявив значні позитивні зміни більшості 
діагностованих параметрів у досліджуваних 
експериментальної групи, водночас і відсут-
ність аналогічних зрушень у той самий термін 
у представників контрольної вибірки.

У цьому контексті критеріальним аргументом 
на користь зробленого висновку можуть слу-
гувати відсотки випадків оволодіння досліджу-
ваними експериментальної групи наприкінці 
експерименту, порівняно із констатувальним 
етапом, конструктивним (творчим) (12,9% на 
початку і 37,1% наприкінці), при одночасному 
зменшенні відсотків оперування ними розсуд-
ково-емпіричним (27,4% проти 12,9%), емоцій-
но-образним (35,5% проти 25,8%), ідентифіка-
ційним (12,9% проти 19,4%) і ригідним (11,3% 
проти 4,8%) типами розуміння пісенного тексту.

Головний висновок здійсненого нами на 
завершенні дослідження зіставного аналізу 
полягає у тому, що за відсутності в арсеналі 
традиційного навчання психологічних засо-
бів розвитку готовності майбутнього фахівця 
до адекватної деконструкції дійсного змісту 
пісенного твору, художній розвиток особи-
стості залишається на пожертву неконтр-
ольованих впливів, відтак і не виходить за 
межі довільних інтерпретацій і нерідко прямо 
помилкових суджень. Доречність вказаного 
висновку виправдовують фактичні дані, пред-
ставлені, зокрема, у табл. 1.

Навпаки, застосування спеціально органі-
зованого навчання, зокрема у формі творчого 
тренінгу, призводить до такої трансформації 
механізму розуміння, разом з цим і поєдна-
них із ним інтрапсихічних утворень, які можуть 
бути кваліфіковані як такі, що виводять процес 
комунікації особистості з твором мистецтва 
на рівень двостороннього творчого акту. Уна-
очненим прикладом обґрунтованості даного 
твердження слугують статистичні дані, що 
розміщені у табл. 2.

Таким чином, здійснений зіставний ана-
ліз ефективності впровадження розробле-
ної у нашому дослідженні експериментальної 
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програми оптимізації процесу розуміння сту-
дентською молоддю сучасних пісень дозволив 
отримати достатню аргументацію для конста-
тації факту досягнення такого рівня розвитку 
останнього, який цілком узгоджується з уяв-
ленням про особистість як суб’єкта творчої 
самодіяльності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Узагальнення результатів дослідження доз-
волило зробити низку висновків, що підтвер-
дили сформульовані гіпотези. Подаємо лише 
деякі з них:

– представлені нові експериментальні 
дані дозволяють пояснити низку особли-
востей процесу розуміння й інтерпрета-
ції такого особливого жанру мистецтва, як 
пісня, зокрема виявлено, що процес розу-
міння пісенного тексту принципово не реду-
кується до простої сукупності компонентів, 
що належать до його складу, але детермі-
нується взаємопов’язаною єдністю загаль-
них і особливих факторів (настанови, дис-
позиції, контекст, досвід діяння суб’єкта 
в культурі) як ключових чинників їх інте-

Таблиця 1
Динаміка типів розуміння пісенного тексту досліджуваними контрольної групи (n=85) 

до (А) і після завершення (Б) навчально-тренінгової програми

А
Фахова належність Тип розуміння

Конструктивний Розсудково- 
емпіричний

Емоційно- 
образний Ідентифікаційний Ригідний

Гуманітарії (n=39) 3 (7,7%) 9 (23,0%) 16 (41,0%) 8 (20,6%) 3 (7,7%)
Технічний профіль 
(n=31) 3 (9,7%) 14 (45,1%) 9 (29,0%) 3 (9,7%) 2 (6,5%)

Музиканти (n=15) 2 (13,3%) 3 (20,0%) 8 (53,4%) 2 (13,3%) 0 (0,0%)
Разом 8 (9,5%) 26 (30,6%) 33 (38,8%) 13 (15,3%) 5 (5,8%)
Б
Фахова належність Тип розуміння

Конструктивний Розсудково- 
емпіричний

Емоційно- 
образний Ідентифікаційний Ригідний

Гуманітарії (n=39) 3 (7,7%) 10 (25,6%) 15 (38,4%) 8 (20,6%) 3 (7,7%)
Технічний профіль 
(n=31) 3 (9,7%) 15 (48,4%) 8 (25,7%) 3 (9,7%) 2 (6,5%)

Музиканти (n=15) 3 (20,0%) 3 (20,0%) 7 (46,7%) 2 (13,3%) 0 (0,0%)
Разом 9 (10,6%) 28 (32,9%) 30 (35,3%) 13 (15,3%) 5 (5,9%)

Таблиця 2
Динаміка типів розуміння пісенного тексту досліджуваними експериментальної групи 

(n=62) до (А) і після завершення (Б) навчально-тренінгової програми

А
Фахова належність Тип розуміння

Конструктивний Розсудково- 
емпіричний

Емоційно- 
образний Ідентифікаційний Ригідний

Гуманітарії (n=26) 3 (11,5%) 5 (19,2%) 9 (34,7%) 5 (19,2%) 4 (15,4%)
Технічний профіль 
(n=21) 2 (9,6%) 9 (42,8%) 5 (23,8%) 2 (9,5%) 3 (14,3%)

Музиканти (n=15) 3 (20,0%) 3 (20,0%) 8 (53,4%) 1 (6,6%) 0 (0,0%)
Разом 8 (12,9%) 17 (27,4%) 22 (35,5%) 8 (12,9%) 7 (11,3%)
Б
Фахова належність Тип розуміння

Конструктивний Розсудково- 
емпіричний

Емоційно- 
образний Ідентифікаційний Ригідний

Гуманітарії (n=26) 11 (42,3%) 2 (7,7%) 4 (15,4%) 7 (26,9%) 2 (7,7%)
Технічний профіль 
(n=21) 6 (28,6%) 4 (19,0%) 7 (33,4%) 3 (14,2%) 1 (4,8%)

Музиканти (n=15) 6 (40%) 2 (13,4%) 5 (33,3%) 2 (13,3%) 0 (0,0%)
Разом 23 (37,1%) 8 (12,9%) 16 (25,8%) 12 (19,4%) 3 (4,8%)
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грації; встановлені і пояснені корелятивні 
зв’язки між провідними формами настанов 
суб’єктів до пісенного жанру (інтерпретаці-
йної, прагматичної, чуттєвої, резонансної 
та рецептивної) і типами розуміння остан-
нього (продуктивним, розсудково-емпірич-
ним, емоційно-образним, ідентифікаційним 
і конвенційним);

– доведено, що оволодіння досліджува-
ними відповідними стратегіями експлікації 
смислової структури (денотату) пісенного тек-
сту постає основним механізмом актуалізації 
таких психологічних утворень (потреба у само-
розвитку, внутрішній локус контролю, емпа-
тійність), які складають неодмінну передумову 
самоздійснення особистості як суб’єкта твор-
чої (перетворювальної) діяльності;

– отримані у підсумку втілення у зміст 
дослідження програми оптимізації процесу 
розуміння техніки творчого тренінгу були одер-
жані і належним чином обґрунтовані резуль-
тати, що доводять доцільність і перспектив-
ність вказаної техніки як ефективного засобу 
актуалізації тих інтрапсихічних утворень осо-
бистості, які у своїй цілісній єдності склада-
ють обов’язкову умову, водночас і механізм 

розвитку особистості як суб’єкта інноваційної 
діяльності.

Припускається, що введення в навчальну 
програму освітніх закладів творчого тренінгу 
як дієвого засобу оптимізації процесу розу-
міння загалом і пісенних текстів зокрема доз-
волило б створити психологічні передумови 
для породження в особистості сталої потреби 
в оволодінні як духовною спадщиною нації, так 
і власним внутрішнім світом. Доведення вка-
заного припущення і складає найближчу пер-
спективу подальшого дослідження.
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У статті розглядається можливість вико-
ристання репродукцій художніх творів за 
темами комплексу психомалюнків за мето-
дом активного соціально-психологічного 
пізнання (АСПП), розробленим академіком 
Національної академії педагогічних наук 
України Т. Яценко. Висвітлено актуальну 
тему пізнання психіки суб’єкта з викорис-
танням проєктивних методів та розши-
рення діагностико-корекційного інструмен-
тарію в роботі практичного психолога. 
Продемонстровано необхідність викори-
стання символічного стимульного матері-
алу для глибинного пізнання психіки суб’єкта 
в діалогічній взаємодії із психологом. Конста-
товано провідну роль механізму проєктивної 
ідентифікації за умов емотивного «привлас-
нення» й «оживлення» репродукцій художніх 
творів у процесі глибинного пізнання психіки 
суб’єкта за методом активного соціаль-
но-психологічного пізнання. Використання 
художніх творів за темами комплексу пси-
хомалюнків у глибинно-пізнавальному про-
цесі компенсує для респондента невміння 
малювати та вербально представляти 
психологічні змісти шляхом саморефлек-
сії, архетипна ж символіка сприяє пізнанню 
утаємничених змістів психіки, що пов’язано 
з едіпальною залежністю. Виявлено можли-
вості використання репродукцій художніх 
картин за темами комплексу психомалюн-
ків, які сприяють актуалізації емоційного 
аспекту досвіду суб’єкта та відображають 
цілісно тенденції його психіки. Засвідчено 
ефективність такої глибинно-корекційної 
роботи, яка відображає різнобічно індивіду-
ально-психологічне життя суб’єкта через 
об’єктивування суб’єктивного бачення себе 
та власних стосунків з іншими людьми, що 
відкриває перспективи усвідомлення причин 
внутрішньої суперечності психіки суб’єкта 
та подальшої психокорекції.
Ключові слова: художній твір, комплекс 
психомалюнків, свідоме, несвідоме, проєк-
тивна ідентифікація.

The article considers the possibility of repro-
ductions of artistic works use on the themes of 
a complex of psychodrawings by the method 
of active social and psychological cognition 
(ASPС), developed by Academician of the 
National Academy of Pedagogical Sciences 
of Ukraine T. Yatsenko. The actual topic of 
mental cognition of the subject with the use 
of projective methods and the expansion of 
diagnostic and corrective tools in the work of a 
practical psychologist is covered. The neces-
sity of using symbolic stimulus material for 
depth mental cognition of the subject in dialog-
ical interaction with a psychologist is demon-
strated. The leading role of the mechanism of 
projective identification under the conditions 
of emotional “appropriation” and “revival” of 
reproductions of artistic works in the process 
of depth mental cognition of the subject by 
the method of ASPC is stated. The use of 
artistic works on the themes of a complex of 
psychodrawings in the process of depth men-
tal cognition compensates the inability of the 
respondent to draw and verbally represent 
psychological meanings through self-reflec-
tion, and archetypal symbolism contributes 
to the knowledge of the hidden meanings of 
the psyche what is associated with Oedipal 
dependence. Possibilities of reproductions of 
artistic works use on the themes of a complex 
of psychodrawings, which promote the actu-
alization of the emotional aspect of the expe-
rience of the subject and reflect the trends 
of his psyche is revealed. The effectiveness 
such depth-correction work, which reflects the 
diverse individual psychological life of the sub-
ject through the objectification of the subjec-
tive vision of self and their own relationships 
with other people, which opens the prospect 
of understanding the causes of internal con-
tradictions of the mental of the subject and 
further psychocorrection, is proved.
Key words: artistic work, complex of psycho-
drawing, conscious, unconscious, projective 
identification.

ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ЗА ТЕМАМИ КОМПЛЕКСУ 
ПСИХОМАЛЮНКІВ У ПРОЦЕСІ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ  
ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА

THE ARTISTIC WORKS USE ON THE THEMES OF THE COMPLEX 
OF PSYCHODRAWINGS IN THE PROCESS  
OF DEPTH MENTAL COGNITION OF THE SUBJECT

Аналіз наукової літератури свідчить про 
підвищений інтерес психологів до викори-
стання художніх засобів пізнання психічного, 
як дослідників, які використовують у пізнанні 
про’ктивні методи (К. Юнг, Г. Роршах, С. Розен-
цвейг, М. Люшер, С. Леві, Л. Беллак, К. Махо-
вер та інші), в арт-терапії (Б. Болл, М.Є. Бурно, 
М. Вуд, Л. Гантт, С. Дженінгс, М. Киселева, О.І 
Копитін, Л. Лебедєва, А. Мінде, Н. Назарова, 
Н. Пурніс, Д. Сенс, С. Скейфі, К. Уелсбі, Р. Хай-
кін, С. Хоган, К. Рудестам та інші), а знайшло 

втілення у глибинній психології (С. Гроф, 
М. Кляйн, К. Юнг, Т. Яценко й інші).

Першою проєктивною методикою вважа-
ють тест вільних словесних асоціацій К. Юнга, 
в основі якої лежить захисний механізм проєк-
ції, відкритий З. Фрейдом. Проєкція – «меха-
нізм захисту психологічного, який полягає 
в несвідомому наділенні іншої людини моти-
вами, рисами і властивостями, які притаманні 
цій особистості» [1, с. 262]. К. Юнг великого 
значення надавав графічним засобам (пси-
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хомалюнки) у пізнанні несвідомого, підхід до 
якого можна знайти лише опосередковано 
через образи, символи, архетипи. Він зауважу-
вав: «<…> Нічого не можна з повною достовір-
ністю визначити на окремо взятому конкрет-
ному прикладі. Виникає лише відчуття чогось 
дивного і не зовсім зрозумілого. Неможливо 
з упевненістю сказати, що ж це означає або що 
становить. Можливість розуміння може забез-
печити лише порівняльне вивчення великого 
числа таких малюнків» [2, с. 86–87].

Подібний ефект щодо проєктивних мето-
дик у роботі мають метафоричні асоціативні 
картки (далі – МАК), що відносно нещодавно 
з’явились на пострадянському просторі, вико-
ристовуються спеціалістами різних напрямів 
психологічної практики як якісний, зручний 
проєктивний інструмент, що допомагає вирі-
шенню багатьох психологічних завдань: ство-
ренню позитивних, безпечних умов, у яких 
може здійснюватися комунікація; підвищенню 
інтересу до вивчення себе та подальшого 
психологічного розвитку; зменшенню страху 
критики чи оцінювання; подоланню криз 
та наслідків травм; корекції стосунків та вирі-
шення конфліктів, зокрема й несвідомих тощо 
[3, с. 195]. Долаючи строгість проективних 
методик, метафоричні асоціативні картки від-
носять до арт-терапії через їхню орієнтацію на 
пізнання несвідомого.

Для нас важливими також є, окрім фено-
мену проєкції, яка лежить в основі проєктив-
них методик, захисні механізми ідентифіка-
ції та перенесення, які описані З. Фрейдом; 
проєктивної ідентифікації, яка вперше була 
обґрунтована М. Кляйн. Проєктивна іденти-
фікація – це психічний процес такого проєкту-
вання бажань та фантазій людини назовні, на 
інші об’єкти, за якого водночас здійснюється 
ідентифікація не стільки із самим об’єктом, 
скільки із власними проєкціями на нього [4].

Арт-терапія використовує цілющу силу мис-
тецтва, яка полягає в можливості вираження 
неусвідомлюваних глибинних переживань. 
Арт-терапія бере свій початок у психоаналізі 
(базується на концепціях З. Фрейда та К. Юнга), 
який сприяв інтерпретації символіки снів, 
витворів людей з емоційними розладами.

Уперше мистецтво як терапевтична тех-
ніка було застосовано в 1966 р. М. Наумбург. 
Акцент робився на асоціації й інтерпретації, як 
і у традиційному психоаналізі. Психолог про-
понувала спонтанний малюнок як допоміжну 
техніку. На думку М. Наумбург, вираження змі-
сту власного внутрішнього світу у візуальній 
символічній формі приводить до його усвідом-
лення [5].

В арт-терапії використовують для лікування 
як власноруч створені малюнки, ліплення 
тощо, так і твори мистецтва, які вже існують. 
Згідно із процедурою арт-терапії, сам творчий 

акт розглядається як основний лікувальний 
чинник, не передбачено аналізу презентантів 
психічного, а за процедурою активного соці-
ально-психологічного пізнання (далі – АСПП) 
візуалізація є початком дослідження психіки 
суб’єкта. Зауважимо, що саме діалог (неза-
лежно від прийому психокорекційної роботи) 
виступає передумовою об’єктивування гли-
бинно-психологічних детермінант особи-
стісної проблеми суб’єкта, пов’язаних із вну-
трішньою суперечливістю психіки. У цьому 
ми солідаризуємось із М. Кляйн, яка наголошу-
вала: «Який би матеріал не використовувався, 
важливо, щоб дотримувалися аналітичні прин-
ципи, що лежать в основі техніки» [4, с. 12].

Діагностико-корекційна робота з репродук-
ціями художніх творів проводилася Т. Яценко 
[6–8]. У дисертаційному дослідженні, яке було 
проведене послідовником Т. Яценко А. Камін-
ською, «Особливості використання художніх 
творів у процесі глибинного пізнання психіки 
суб’єкта» [9] доведено можливості глибин-
ного пізнання психіки за допомогою вико-
ристання репродукцій художніх творів у пси-
хоаналітичному діагностико-корекційному 
процесі діалогічної взаємодії психолога з рес-
пондентом в АСПП.

У процесі глибинного пізнання з викорис-
танням репродукцій художніх творів передба-
чається їх «оживлення» респондентом у діа-
логічній взаємодії із психологом. Надання 
респондентом назв обраним репродукціям 
картин виражає єднання свідомої сфери 
психіки (мова) з несвідомою (образи, сим-
воли), що виявляється в емотивному виборі 
(«привласнення») творів, а згодом, через 
діалог відбувається пізнання суб’єктивної 
значущості творів.

Пізнавати функційно суперечливі сфери 
психіки (свідоме/несвідоме) можна лише за 
законами свідомого у спостережуваній пло-
щині, що базується на спонтанній активності 
суб’єкта. Великого значення З. Фрейд нада-
вав необхідності забезпечення умов актуа-
лізації спонтанності поведінки суб’єкта, що 
розкриває перспективи пізнання психічного 
і його внутрішньої детермінованості. Т. Яценко 
зауважує, що необхідною умовою глибинного 
пізнання психічного є забезпечення умов для 
актуалізації спонтанності й невимушеності 
поведінки респондента. Водночас спонтан-
ність обрання («привласнення») репродукції 
художнього твору єднається зі спонтанним 
малюванням тематичного малюнка і з мето-
дикою вільних асоціацій, що запропонована 
З. Фрейдом.

Репродукції художніх творів за темами 
комплексу психомалюнків набувають характе-
ристик презентантів психічного респондента 
у процесі їх «привласнення» і «оживлення» 
у діалогічній взаємодії психолога з респонден-
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том. У цьому процесі задіяний механізм про-
єктивної ідентифікації: з одного боку, сприй-
няття художнього твору актуалізує проєкцію, 
яка виявляє латентні аспекти особистого дос-
віду суб’єкта, з іншого – відбувається іденти-
фікація з певними символами, які матеріалі-
зовані в образах репродукцій художніх творів. 
Індивідуалізованого змісту символи набува-
ють у процесі діалогічної взаємодії із психоло-
гом. Розкриття феноменологічно-архетипіч-
ної семантики може відбутися лише за умови 
усвідомлення її суб’єктом у процесі пізнання 
системно-логічної впорядкованості поведін-
кового матеріалу. Важливим є факт причетно-
сті суб’єкта до самого процесу пізнання смис-
лового навантаження власних репрезентантів 
психічного, художніх творів тощо. Метою пси-
хокорекційного діалогу є не лише діагнос-
тування проблеми, а насамперед сприяння 
усвідомленню самим протагоністом власної 
особистісної проблеми суб’єкта, яка детер-
мінується наслідками едіпової залежності. 
Сутність такої проблематики полягає в тому, 
що з’являється емоційне напруження, пов’я-
зане з переживанням таких емоційних станів, 
як депресія, агресія тощо, які актуалізовані 
ситуацією спілкування. За таких умов суб’єкт 
демонструє ірраціональну поведінку.

Наведемо фрагмент роботи з викорис-
танням художніх творів за темами комплексу 
психомалюнків. Респонденту пропонується 
обрати полотна (репродукції форматом А4), які 
емоційно хвилюють, з великої кількості худож-
ніх творів відповідно до комплексу тематичних 
малюнків в АСПП [10, с. 13–14]. Початком гли-
бинного пізнання є діалогічна взаємодія пси-
холога (далі – П.) і респондента (далі –Ю.).

П.: «Тема малюнка «Як бачать мене батьки», 
«Як я бачу сам себе». Розкажи, що є важливим 
на картині».

 
Рис. 1. Картина І. Айвазовського 

«Бриг «Меркурій», атакований двома 
турецькими суднами»

Ю.: «На картині зображена моя сім’я, як 
бачать мене мої батьки. Вони бачать мене 

зараз уже дорослим судном, у мене є маленьке 
судно – синок, і чоловік. Я так само бачу себе».

П.: «Чоловік на авансцені? Він так є голов-
ний у сім’ї, і ви за ним, або це випадково? 
Якби була картина намальована по-іншому, то 
можна б було і в один рядочок».

Ю.: «Він, звісно, і головний, але водночас 
ми з ним поруч. Він – голова сім’ї, а ми – його 
помічники».

П.: «Тоді він вас недостатньо бачить, він 
кудись спрямований, більше відволікається на 
якісь справи поза сім’єю, а ви більше центро-
вані на ньому».

Ю.: «Так. Ми більшою мірою займаємось 
самі собою. Він більше спрямований на роботу 
та на матеріальне забезпечення сім’ї, щоб 
ми ні в чому не мали потреби. За своєю при-
родою він такий, що йому важко з нами гра-
тись, тому цим ми займаємось самі. Але мені 
це не подобається. Наш батько завжди з нами 
грався».

П.: «Малюнок «Моя мрія»».

 Рис. 2. Традиційна китайська вишивка 
«Фламінго»

Ю.: «Моя мрія – дитина, нарешті, виросте, 
і ми із чоловіком залишимось удвох, син до нас 
приїжджатиме, а ми будемо разом, поруч до 
старості».

П.: «Так намальовано, ніби зливаються».
Ю.: «Цього зараз немає <…>».
П.: «Це маленьке судно заважає (вказує 

на маленьке судно між двома великими на 
рис. 1)?».

Ю.: «Воно роз’єднує, близько не дає підійти. 
Але чоловік терплячий, він дозволяє заради 
дитини трохи поступитися своїми потребами. 
Тому він трохи поодаль».

П.: «Виражена конкуренція за маму?».
Ю.: «Так. Конкуренція відчувається».
П.: «Два фламінго поряд і ніхто не роз’єднує».
Ю.: «Так. Моя мрія, що ніхто не буде роз-

ривати. Так було в нас до появи маленького 
судна (вказує на картину «Фламінго»)».

П.: «Наступний малюнок «Найбільш зна-
чуща для мене людина»».
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Рис. 3. Картина А. Куїнджі 

«На острові Валаамі»

Ю.: «Найбільш значуща для мене людина – 
це мій чоловік. На цій картині ми вдвох» (рис. 3).

П.: «І головне, щоб бути разом, не окремо».
Ю.: «Якщо він буде в якомусь іншому місці, 

то він вже не буде значущим. Має бути поруч зі 
мною. Так є у моїх батьків. Це важливо».

Ю.: «Наступний малюнок «Будинок, дерево, 
людина». Людина – це ми вдвох» (посміха-
ється). «Це наша загальна одна людина».

 
Рис. 4. Картина Ю. Обуховського «Гранада»

П.: «Звертає увагу, що все удвох».
Ю.: «Це прийшло з моєї сім’ї дитинства. Мої 

батьки – одне ціле. У чоловіка такого не було. 
Але він бажає постійно бути зі мною».

П.: «У нього – як компенсаторне, у вас – як 
аналог».

Ю.: «Але цього не вистачає, так було до 
появи дитини».

Далі – «Я йду назустріч біді», «Сприймання 
нещастя».

 
Рис. 5. Картина А. Куїнджі 

«Осіннє бездоріжжя»

Якщо я піду назустріч біді, це означає піти 
від чоловіка з дитиною. І це, звісно, нещастя. 
Відчуття таке було, якщо піду, то такі злидні».

П.: «А це що, візок?».
Ю.: «Так. Візок чоловіка, напевно. З кіньми. 

А сама з торбиною пішла до батьків. Усе дуже 
похмуре та неприємне».

П.: «Тема психомалюнка «Неіснуюча тва-
рина»».

 
Рис. 6. Картина І. Рєпіна «Садко»

Ю.: «Неіснуюча тварина – наче людина 
і русалка. Трохи моторошна картина. У морі 
існує, на глибині».

П.: «Там є і чоловік».
Ю.: «Так. Усі жінки – русалки».
П.: «Якщо це неіснуюча тварина, то ви б не 

хотіли, щоб імпотенція була у стосунках між 
чоловіком та жінкою, тому що відносите до 
неіснуючих. Ще в чомусь неприйняття матері, 
тому що «неіснуюче» та підводне царство. 
Можливо, її інтимний аспект із вашим бать-
ком, тому що чоловік, він, ніби непричетний, 
спостерігач».

Ю.: «Мама дуже кохала батька, але ще 
більше любила нас, дочок. Батько дуже кохав 
маму і нас так само любив. Мати ніби від-
мовилась від своєї жіночності заради нас. 
Ми з мамою ніколи не конкурували, а між 
сестрами, можливо, стосовно батька. Зараз 
я усвідомлюю, що ми бажали проявляти себе 
перед батьком як жінки. Мама чітко визна-
чилася, що вона передусім мама. Батька це, 
напевно, також влаштовувало. Мати дозво-
ляла нам любити його, не акцентувала, що «Я 
його дружина». Вона зараз більш жіночна, на 
мій погляд, ніж коли була молодою. Вона все 
нам віддавала, а для себе – що залишалось 
(одяг, прикраси тощо)».

П.: «На картині жінка і дівчатка».
Ю.: «Вона була для нас мамою і для тата 

також. Тільки зараз я відчуваю, що вона інакше 
розмовляє, більш жіночна. Мама каже, що 
велике щастя, коли діти ростуть, ще більше 
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щастя, коли вони виросли, знайшли собі пару, 
і вона знов може бути із своїм чоловіком. Як 
і я хочу».

П.: «Імпотування жіночого аспекту прогля-
дається через архетип русалки».

Ю.: «Що переноситься і на мене зараз. Інти-
мну сферу я закриваю. Тільки зараз я бачу, 
звідки це. Дякую всім!».

Якщо узагальнити глибинно-психоло-
гічний зміст особистісної проблеми Ю., 
виявленої в діагностико-корекційному про-
цесі, можна зазначити наявність едіпальної 
залежності Ю., яка має вияв у гравітації до 
батьків через порівняння батьківських вза-
ємин і відносин в актуальних взаєминах із 
чоловіком (проєкція), а також бажання ство-
рення за їхньою подобою взаємин у своїй 
родині із чоловіком і дитиною. Також вияв-
лено труднощі в реалізації енергії лібідо. 
Респондент розуміє, що закриває інтимну 
сферу, що пов’язано з об’єктними взаєми-
нами з матір’ю. Ю. усвідомлює, що не бачила 
в матері жіночності, ідентифікувалась із нею 
в материнському аспекті, відчужувала жіноч-
ність у собі. І так само, як і мати, вибудовує 
свої стосунки у своїй новій родині, як аналог, 
«чекає» єднання із чоловіком після дорослі-
шання дитини. Водночас респондент відчуває 
незадоволеність у взаєминах із чоловіком. 
Умовні цінності респондента, які по’вязані 
з умовними батьківськими цінностями, об’єк-
тні відносини в батьківській сім’ї задають 
неусвідомлювані тенденції поведінки Ю., які 
негативно впливають на взаємини у власній 
сім’ї (Ю. відсторонюється від чоловіка, не 
бачить психологічні та фізіологічні потреби 
його та свої, задає акцент тільки на потребах 
дитини, як було в батьківській родині).

Обрані репродукції картин, які набули 
характеристик самопрезентанта у процесі їх 
«привласнення» й «оживлення» під час глибин-
ного пізнання в діалогічній взаємодії психо-
лога та респондента, вказують на значущість 
чоловіка та бажання єднання з ним, що Ю. 
проговорює, але ригідні форми поведінки, які 
«запрограмовані» ще з дитячого періоду роз-
витку, задають напрям дій.

Широкий психологічний спектр тем малюн-
ків сприяв глибинному пізнанню логічної впо-
рядкованості психіки суб’єкта в його індиві-
дуально-неповторному життєвому досвіді. 
Художні твори, які є носіями архетипів, що пре-
зентуються в образах і символах, у процесі діа-
логічної взаємодії наповнюються унікальним 
змістом, у чому задіяний механізм проєктив-
ної ідентифікації. Дослідження, яке наведене 
у статті фрагментом роботи із використанням 
художніх творів за темами комплексу пси-
хомалюнків, вказує на ефективність такої 
роботи. Сила образів, полізначність символів 
та достатня кількість тем малюнків, які розкри-

вають різнобічний життєвий досвід суб’єкта, 
дозволили дослідити причини внутрішньої 
суперечності психіки суб’єкта, об’єктивувати 
особистісну проблему, яка має взаємозв’язок 
з об’єктними відносинами в дитячому періоді 
розвитку респондента. Усвідомлення витоків 
особистісної проблеми сприяє психокорекцій-
ним змінам суб’єкта, які набувають вираження 
в розвитку його рефлексії, соціально-перцеп-
тивного інтелекту.

Висновки з проведеного дослідження. 
Використання художніх творів за темами пси-
хомалюнків у процесі глибинного пізнання 
психіки суб’єкта свідчить про ефективність 
такої роботи і сприяє актуалізації емоційних 
аспектів досвіду, суб’єктивного бачення себе 
та власних стосунків з іншими людьми. Така 
робота відображає різнобічно індивідуаль-
но-психологічне життя суб’єкта, відкриває 
перспективи усвідомлення причин внутріш-
ньої суперечності психіки суб’єкта та подаль-
шої психокорекції. Пізнанню психіки суб’єкта 
сприяє розуміння суперечливості та різно-
спрямованості сфер свідомого і несвідомого, 
знання механізмів символізації, професійна 
грамотна інтерпретація символів візуалізова-
ного самопрезентанта, зокрема художніх тво-
рів зокрема. Пошук нових ефективних методів 
пізнання психіки суб’єкта з використанням 
репродукцій картин митців становить пер-
спективи нашого дослідження для розши-
рення діагностико-корекційного інструмента-
рію в роботі практичного психолога.
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У статті розглядається взаємозв’язок 
фізкультурної діяльності і рівня самооцінки 
школярів середнього віку. Відомо, що пси-
хологічним фундаментом розвитку особи-
стості, здатної знайти своє місце у світі, 
є адекватна самооцінка. Самооцінка є най-
важливішим особистісним утворенням, яке 
зумовлено особливостями життєдіяль-
ності особистості, починає вона форму-
ватися в ранньому віці. Особливе значення 
для процесу формування самооцінки має 
період середнього шкільного віку. Саме на 
цьому віковому етапі з’являються психічні 
новоутворення, розширюються види діяль-
ності і соціальні контакти, які створюють 
умови для того, щоб самооцінка в майбут-
ньому стала диференційованою, адекват-
ної, узагальненої і самостійною.
Психологи у процесі вивчення становлення 
адекватної та стійкої самооцінки школяра 
в навчальній діяльності частіше зверта-
ються до розвитку інтелектуальної й емо-
ційної сфер. Однак генезис самооцінки перед-
бачає участь і фізичної, «тілесної» складової 
частини, більше пов’язаної з узагальненим 
ставленням дитини до себе, свого тіла, що 
формується, у взаємозв’язку із загальною і 
приватною самооцінкою.
У психології спорту питання про роль само-
оцінки також активно вивчається, особливо 
останнім часом. Так, вивчені особливості 
самооцінки юних спортсменів, особливості 
самооцінок спортсменів різної статі, спе-
цифіка самооцінки спортсменів у зв’язку з 
їхньою професійною діяльністю, а також 
взаємозв’язок самооцінки і деяких властивос-
тей особистості спортсменів, специфічні 
особливості самооцінок спортсменів, що 
займаються різними видами фізичної куль-
тури і спорту.
Але взаємозв’язок між рівнем самооцінки 
та заняттями фізкультурою, особливо у 
вікової категорії «школярі середнього віку», 
натепер висвітлений недостатньо, що й 
зумовлює актуальність дослідження.
У процесі аналізу взаємозв’язку самооцінки 
та фізкультурної діяльності виявлено, що 
самооцінка пов’язана з фізкультурною діяль-
ністю, яка позитивно впливає на її рівень у 
школярів середнього віку.
Практична значущість нашого дослідження 
полягає в можливості застосування його 
результатів у діяльності психолога, тре-
нера, педагога, а також у рекомендаціях для 
батьків.

Ключові слова: фізкультурна діяльність, 
самооцінка, рівень самооцінки, адекватна 
самооцінка, завищена самооцінка, школярі.

The article examines the relationship between 
physical activity and the level of self-esteem of 
middle-aged students. It is known that the psy-
chological foundation of the development of a 
person capable of finding his place in the world 
is adequate self-esteem. Self-esteem is the most 
important personal formation, which is due to the 
peculiarities of the individual and begins to form 
at an early age. Of particular importance for the 
process of forming self-esteem is the period of 
middle school age. It is at this age that mental 
neoplasms appear, activities and social contacts 
expand, which create the conditions for self-es-
teem in the future to become differentiated, ade-
quate, generalized and independent.
Studying the formation of adequate and sustain-
able self-esteem of students in educational activ-
ities, psychologists often turn to the development 
of intellectual and emotional spheres. However, 
the genesis of self-esteem involves the partici-
pation of the physical, “bodily” component, to a 
greater extent associated with the generalized 
attitude of the child to himself, his emerging body 
in relation to general and private self-esteem.
In sports psychology, the question of the role of 
self-esteem is also actively studied, especially 
recently. Thus, the features of self-esteem of 
young athletes, features of self-esteem of athletes 
of different sexes, the specifics of self-esteem of 
athletes in connection with their professional 
activities, as well as the relationship of self-es-
teem and some personality traits of athletes, spe-
cific features of self-esteem of athletes engaged 
in different types of physical culture. and sports.
However, the relationship between the level of 
self-esteem and physical education, especially 
in the age category of “middle-aged students”, is 
currently insufficiently covered, which determines 
the relevance of the study.
In the process of analyzing the relationship 
between self-esteem and physical activity, it was 
found that self-esteem is associated with physi-
cal activity and has a positive effect on its level in 
middle-aged students.
The practical significance of our study lies in the 
possibility of applying its results in the activities 
of a psychologist, coach, teacher, as well as in 
recommendations for parents.
Key words: physical activity, self-esteem, level 
of self-esteem, adequate self-esteem, inflated 
self-esteem, schoolchildren.

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РІВНЯ САМООЦІНКИ 
В ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL CULTURAL ACTIVITY AND LEVEL 
OF SELF-ASSESSMENT IN MIDDLE SCHOOL CHILDREN

Постановка проблеми. Відомо, що психо-
логічним фундаментом розвитку особистості, 
здатної знайти своє місце у світі, є адекватна 
самооцінка. Самооцінка є найважливішим особи-
стісним утворенням, яке зумовлено особливос-
тями життєдіяльності особистості, починає вона 
формуватися в ранньому віці. Особливе значення 

для процесу формування самооцінки має період 
середнього шкільного віку. Саме на цьому віко-
вому етапі з’являються психічні новоутворення, 
розширюються види діяльності і соціальні кон-
такти, які створюють умови для того, щоб само-
оцінка в майбутньому стала диференційованою, 
адекватної, узагальненої і самостійною.
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У психологічному словнику говориться: 
«Самооцінка розвиненого індивіда утворює 
складну систему, що визначає характер само-
ставлення індивіда і включає загальну самоо-
цінку, яка відображатиме рівень самоповаги, 
цілісне прийняття чи неприйняття себе, і пар-
ціальні, приватні самооцінки, що характери-
зують ставлення до окремих сторін своєї осо-
бистості, учинків, успішності окремих видів 
діяльності. Самооцінка може бути різного 
рівня усвідомленості » [4, с. 343].

Самооцінка тісно пов’язана з рівнем дома-
гань людини, тобто ступенем труднощі цілей, 
які вона ставить перед собою. Розбіжність 
між домаганнями і реальними можливостями 
людини веде до того, що вона починає непра-
вильно себе оцінювати, унаслідок чого її пове-
дінка стає неадекватною (виникають емоційні 
зриви, підвищена тривожність тощо). Самоо-
цінка набуває об’єктивного вираження в тому, 
як людина оцінює можливості і результати 
діяльності інших (наприклад, принижує їх за 
завищеної самооцінки).

У роботах вітчизняних психологів показано 
вплив самооцінки на пізнавальну діяльність 
людини (сприйняття, уявлення, вирішення 
інтелектуальних завдань) і місце самооцінки 
в системі міжособистісних відносин, визначені 
прийоми формування адекватної самооцінки, 
а в разі її деформації – її перетворень шляхом 
виховних впливів на особистість [5].

А.В. Петровський стверджує, що «самоо-
цінка є результат <…>, свого роду проєкція 
реального «Я» на «Я» ідеальне» [3, с. 411].

Т. Шибутані говорить про самооцінку так: 
«Якщо особистість – це організація ціннос-
тей, то ядром такого функціональної єдності 
є самооцінка» [6, с. 220].

О.М. Леонтьєв пропонує осмислити само-
оцінку через категорію «почуття» як стійке 
емоційне ставлення, що має «виражений 
предметний характер, який є результатом 
специфічного узагальнення емоцій» [2, с. 340].

Над дослідженням самооцінки, її складо-
вих частин, а також впливу на життєдіяльність 
індивіда працювали такі автори: Б.Г. Ананьєв, 
Л.І. Божович, В. Джемс, Ф. Зімбардо, 
С.Л. Рубінштейн, Т. Шибутані й інші. З погляду 
успішності діяльності мають значення: рівень 
самооцінки; адекватність самооцінки; стій-
кість самооцінки; гнучкість самооцінки.

Психологи під час вивчення становлення 
адекватної та стійкої самооцінки школяра 
в навчальній діяльності частіше звертаються 
до розвитку інтелектуальної й емоційної сфер. 
Однак генезис самооцінки передбачає участь 
і фізичної, «тілесної» складової частини, біль-
шою мірою пов’язаної з узагальненим став-
ленням школяра до себе, свого тіла, що 
формується, у взаємозв’язку із загальною 
і приватною самооцінкою.

У психології спорту питання про роль само-
оцінки також активно вивчається, особливо 
останнім часом. Так, вивчені особливості 
самооцінки юних спортсменів, особливості 
самооцінок спортсменів різної статі, специ-
фіка самооцінки спортсменів у зв’язку з їхньою 
професійною діяльністю, а також взаємозв’я-
зок самооцінки і деяких властивостей особи-
стості спортсменів, специфічні особливості 
самооцінок спортсменів, що займаються 
різними видами фізичної культури і спорту 
(П.В. Дашкевич, С.В. Жилін, Л.З. Левіт, 
Г.В. Лозова, В.В. Медведєв, В.Г. Норакідзе, 
В.І. Палій, В.А. Пегов, А.В. Хлопчиків та інші).

Але взаємозв’язок між рівнем самооцінки 
та заняттями фізкультурою, особливо у віко-
вої категорії «школярі середнього віку», нате-
пер висвітлений недостатньо, що й зумовлює 
актуальність дослідження, результати якого 
можуть бути застосовні у практичній діяльно-
сті шкільного психолога, тренера та педагога.

Постановка завдання. Мета статті – про-
стежити взаємозв’язок рівня самооцінки і фіз-
культурної діяльності.

Об’єкт дослідження – самооцінка.
Предмет дослідження – взаємозв’язок 

фізкультурної діяльності та рівня самооцінки 
у школярів середнього віку.

Методи дослідження: синтез і аналіз теоре-
тичного джерел; метод психолого-діагностич-
ного дослідження; методи математичної статис-
тики (описові статистики, кореляційний аналіз). 
Статистична обробка даних здійснювалась за 
допомогою комп’ютерної програми Excel.

База дослідження – Одеський національ-
ний морський університет, секція настільного 
тенісу, мережа Інтернет, за допомогою Google 
Forms.

Вибірку становлять 50 дітей середнього 
шкільного віку. Були сформовані 2 групи: 
основна і контрольна. До основної увійшли 
25 школярів середнього віку, які протягом не 
менше трьох років займаються настільним 
тенісом. До контрольної групи увійшли 25 шко-
лярів середнього віку, які не займаються жод-
ною фізкультурною діяльністю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Взаємозв’язок самооцінки з фізкуль-
турною діяльністю було вивчено за допомогою 
методики С.А. Будассі «Дослідження самооцінки 
особистості» та Методики діагностики самоо-
цінки Т.В. Дембо – С.Я. Рубінштейн (модифіка-
ція Г.М. Прихожан) [1]. Передусім ми переко-
налися, що обидві методики вимірюють ті самі 
якості, або принаймні корелюють одна з одною. 
Для цього було проведено кореляційний ана-
ліз результатів самооцінки за методикою 
Т.В. Дембо – С.Я. Рубінштейн та методикою 
С.А. Будассі (вербальний показник самооцінки 
був переведений у номінальний показник). За 
допомогою коефіцієнта кореляції Спірмена 
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визначено: r становить 0,898 на 1% рівні значу-
щості. Це свідчить про сильний та достовірний 
зв’язок цих показників. Статистичний аналіз не 
виявив достовірності відмінностей в самооцінці, 
визначеній за даними методиками для виділе-
них нами груп, але отримані дані дозволили нам 
зробити днякі висновки.

Методика Т.В. Дембо – С.Я. Рубінштейн.
У досліджуваних основної групи серед-

ній показник самооцінки за методикою 
Т.В. Дембо – С.Я. Рубінштейн становив 75 ± 
1,2 балів. Такий рівень є верхнім межовим зна-
ченням середньої норми, тобто межує із зави-
щеною самооцінкою.

Особливо високими виявилися резуль-
тати за такими шкалами, як: «Зовнішність» – 
76 балів, «Упевненість у собі» – 79 балів, «Розу-
мові здібності» – 80 балів. За вказаними 
шкалами показники самооцінки перебувають 
на завищеному рівні.

Оскільки в нашому дослідженні в даній групі 
випробуваних більшість дівчат, то високий 
показник за шкалою «Зовнішність», можливо, 
зумовлений тим, що вони більш чутливо став-
ляться до свого образу, ніж хлопчики. Дівчата, 
що займаються настільним тенісом, оцінили 
свою зовнішність високими балами, а в дея-
ких з них показник за цим пунктом завищений: 
ЗОВ – 78 балів, БО – 87 балів, СІН – 86 балів, 
ЛВА – 85 балів, КЕН – 76 балів. За шкалою 
«Упевненість у собі» самооцінка завищена 
майже в усіх учасників у даній групі: ОЕЛ (ж) – 
82 бали, ЗОВ (ж) – 79 балів, ЛЛВ (ж) – 78 балів, 
БОА (ж) – 87 балів, ЛІБ (м) – 86 балів, НСА 
(ж) – 78 балів, СИН (ж) – 85 балів, МНА (ж) – 
82 бали, КЕН (ж) – 76 балів. У тих випробову-
ваних, самооцінка яких перебуває в рамках 
середнього рівня, показники розташовані 
у «верхній» межі середнього рівня самооцінки, 
ближче до високого його прояву.

Найвищий бал виявлено нами за шкалою 
«Розумові здібності». Завищений рівень само-
оцінки за даною шкалою: ЛЛВ (ж) – 92 бали, 
ЛІБ (м) – 83 бали, НСА (ж) – 81 бал, СИН (ж) – 
89 балів, МНА (ж) – 81 бал, ЛВА (ж ) – 76 балів, 
КЕН (ж) – 83 бали, КІА (ж) – 82 бали. У решти 
піддослідних самооцінка перебуває в межах 
середнього рівня, але вона більш завищена, ніж 
за розглянутою шкалою «Упевненість у собі». 
Такі показники можна пояснити оптимістич-
ними уявленнями школярів-тенісистів про 
самих себе, які прямо пропорційні їхнім успіхам.

Найменшу кількість балів даною групою під-
дослідних отримано за шкалою «Уміння багато 
робити своїми руками», але цей результат не 
можна назвати низьким, бо його значення ста-
новить 68 балів, що майже збігається з найви-
щим результатом за деякими шкалами в кон-
трольної вибірці. За цією шкалою лише двоє 
з випробовуваних, які перебувають в основній 
групі, мають: ЛВА (ж) – 81 бал, КЕН (ж) – 85 балів.

Середня по групі оцінка за останніми двома 
шкалами однозначна і становить 73 бали. Вона 
також так само близька до завищеного рівня.

Необхідно відзначити, що занадто завище-
них показників самооцінки не спостерігається 
в жодного учасника цієї групи, як і заниженої 
самооцінки не було виявлено в жодного шко-
ляра-тенісиста. Результати даної групи мають 
певну стабільність: не спостерігається межово 
завищених оцінок. Випробовувані майже 
однозначні в отриманій оцінці.

Розглянемо далі рівень домагань в осно-
вної групі.

Загалом по групі він є адекватним і стано-
вить 87 ± 2,2 бали, хоча і близький до завище-
ного рівня, що починається з 90 балів.

Більш високий рівень домагань виявлено 
також, як і самооцінки, за шкалою «Розумові 
здібності», він становить 95 балів (завище-
ний). За цією шкалою він завищений у кож-
ного учасника дослідження, за винятком лише 
двох, які проставили адекватну оцінку: ЗОВ 
(ж) – 89 балів, СТА (ж) – 79 балів. Мабуть, такий 
високий рівень свідчить про бажання домага-
тися більшого успіху в життєдіяльності.

Високий рівень домагань виявився за 
шкалою «Упевненість у собі» (як і в самоо-
цінці) – 91 бал (рівень домагань тут завищений 
на 2 бали). Більше половини учасників дали 
високу оцінку СТА – 100 балів, БОА – 100 балів, 
ОЕЛ – 92 бали, ЛІБ – 96 балів, СИН – 100 балів, 
МНА – 94 бали, решта проставили оцінки, від-
повідні адекватному рівню домагань.

За рештою чотирьох шкал по групі адек-
ватна оцінка середнього рівня домагань. 
Однак тут існує розкид: тут спостерігається 
16 завищених і три вкрай низькі оцінки: ЗОВ за 
шкалою «Уміння багато робити своїми руками» 
отримана оцінка в 53 балів, за шкалою «Авто-
ритет в однолітків» – 58 балів; КЕН шкалу 
«Характер» – в 60 балів, що радше може гово-
рити про деякий егоїзм, ніж про відсутність 
претензій, бо ці ж випробовувані проставили 
за іншими шкалами адекватні, а іноді навіть 
високі оцінки: КЕН – 96 балів за шкалою «Зов-
нішність» і 92 бали за шкалою «Розумові здіб-
ності». Мабуть, данні шкали для зазначених 
випробовуваних просто не є значущими.

Тепер перейдемо до розгляду оцінок щодо 
«Цільового відхилення» у тій же групі студен-
тів. Якщо розглядати результат групи зага-
лом, то жодних особливостей не спостері-
гається. У середньому в даній групі за всіма 
шкалами методики виявлено адекватний 
рівень цільового відхилення, що становить 
13 балів. У жодній шкалі середній по групі 
результат не виходить за рамки адекватного 
рівня, хоча за окремими шкалами у 8 випадках 
із 90 рівень цільового відхилення завищений, 
у 21 випадку – занижений. Причому у випро-
буваного ОЕЛ рівень цільового відхилення 
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за шкалою «Характер» занижений (3 бали) 
і за трьома шкалами завищений: 26 балів за 
шкалою «Розумові здібності», 31 бал за шка-
лою «Уміння багато робити своїми руками» 
і 40 балів за шкалою «Зовнішність». У випробу-
ваного ЗОВ рівень цільового відхилення зани-
жений майже за всіма шкалами методики за 
винятком однієї – «Розумові здібності», пере-
буває в межах від 2 до 5 балів. Це може свід-
чити про нерозвинений механізм визначення 
мети. Необхідно відзначити, що за всіма шка-
лами методики адекватний рівень цільового 
відхилення притаманний лише двом випро-
буваними, у решта досліджуваних значення 
показників розкидані в різному порядку.

Отже, можна зробити висновки, що зага-
лом в основній групі самооцінка перебуває на 
рівні вище середнього, близько до завищеного. 
Показники властиві кожному зі школярів-те-
нісистів даної групи. Рівень домагань по групі 
загалом відповідає середнім значенням, хоча 
в деяких випадках спостерігаються зрушення 
в бік завищення. Середній рівень цільового відхи-
лення по групі є адекватним, але в індивідуальних 
випадках спостерігаються занижені показники.

У контрольної групі школярів, які не займа-
ються фізкультурною діяльністю, отримані такі 
результати.

Незважаючи на те, що в даній групі отримані 
дані, які свідчать про адекватну самооцінку 
в середньому по групі, тут у випробовуваних 
показники самооцінки за різними шкалами 
досить сильно коливаються.

Від завищеної до дуже заниженої (у сімох із 
п’ятнадцяти досліджуваних).

Занижені: УАФ- 21 бал за шкалою «Зовніш-
ність», 40 балів за шкалою «Характер», 41 бал 
за шкалою «Розумові здібності»; СОН – 33 бали 
за шкалою «Характер»; ПНР – 22 бали за шка-
лою «Уміння багато робити своїми руками»; 
ЮСБ – 32 бали за шкалою «Уміння багато 
робити своїми руками»; АОІ – 36 балів за шка-
лою «Характер», 31 бал за шкалою «Упевне-
ність у собі»; ГАА – 30 балів за шкалою «Авто-
ритет в однолітків»; КАМ – 27 балів за шкалою 
«Характер», 43 бали отримано за шкалою 
«Упевненість у собі».

Завищені: СОН – 82 бали за шкалою «Упев-
неність у собі»; ПНР – 85 балів за шкалою 
«Зовнішність», 78 балів за шкалою «Розумові 
здібності»; АОІ – 95 балів за шкалою «Уміння 
багато робити своїми руками», 78 балів за 
шкалою «Зовнішність»; КАМ – 100 балів за 
шкалою «Авторитет в однолітків», 81 бал за 
шкалою «Зовнішність».

Такого розкиду результатів не спостері-
галося в основної групи; у них також не було 
в жодного випробуваного показника самоо-
цінки, який дорівнює ста балам.

Пріоритетними в даній групі також є шкали 
«Розумові здібності» і «Зовнішність», оскільки 
вони отримали більшу кількість балів порів-

няно з іншими шкалами методики, які набрали 
70 балів кожна. Але в неуспішних студентів 
за цими шкалами спостерігаються як дуже 
занижені результати (УАФ – 21 бал за шка-
лою «Зовнішність», 41 бал за шкалою «Розу-
мові здібності»), так і цілковита їм протилеж-
ність: ПНР – 85 балів за шкалою «Зовнішність» 
і 78 балів за шкалою «Розумові здібності»; 
АОІ – також 78 балів за шкалою «Зовнішність»; 
КАМ – 81 бал за шкалою «Зовнішність».

Найменшу кількість балів отримано за шка-
лою «Упевненість у собі» – результат становить 
54 бали. Тоді як у контрольній групі за цією 
шкалою спостерігалася завищена самооцінка, 
вона була другою за кількістю набраних балів 
(79 балів). Причому тут також спостерігаються 
абсолютно різні за своїм рівнем показники: 
КОА – 12 балів, АОІ – 31 бал, КАМ – 43 бали; 
СОН – 82 бали, НВЛ – 85 балів.

За шкалою «Характер» середній показник 
становить 55 балів. Двоє піддослідних проста-
вили за нею завищену оцінку: НВЛ – 80 балів, 
КОА – 77 балів; у чотирьох досліджуваних 
оцінка занижена: КАМ – 27 балів, АОІ – 36 балів, 
СОН – 33 бали, УАФ – 40 балів. Отже, адек-
ватну оцінку проставили шість випробуваних.

Шкала «Уміння багато робити своїми 
руками» – показник 62 бали, причому середній 
бал був проставлений лише п’ятьма учасни-
ками дослідження в даній групі. В інших випадках 
отримано від неймовірно занижених результатів 
(КАМ – 9 балів, ПНР – 22 бали, ЮСБ – 32 бали) до 
нереалістично завищених: ВІВ – 100 балів, АОІ – 
95 балів, ЩЮМ – 84 бали і РЛН – 81 бал.

Шкала «Авторитет в однолітків» набрала 
66 балів. Тут чотири випробовуваних проста-
вили завищені оцінки (КАМ – 100 балів, РЛН – 
90 балів, ЩЮМ і СОН оцінили свій авторитет 
в однолітків у 76 балів) і один – занижену (ГАА – 
30 балів). Семеро учасників, що залишилися, 
проставили бали, які відповідають середньому 
рівню самооцінки.

У підсумку розгляду рівня самооцінки шко-
лярів контрольної групи, які не займаються 
фізкультурної діяльністю, ми бачимо, що роз-
кид значень більш хаотичний, ніж в основній 
групі. Тут можна побачити нереалістично зани-
жені та нереалістично завищені показники за 
рівнем самооцінки, чого не спостерігалося 
в основній групі випробовуваних.

Розглянемо також рівень домагань, власти-
вий контрольній групі.

Тільки в одного випробуваного в єдиному 
випадку з 90 рівень домагань занижений: ГАА – 
57 балів за шкалою «Авторитет в однолітків». 
У 59 випадках цей рівень завищений, тобто 
адекватний він усього у 30 респондентів. Цей 
результат більш нестабільний, ніж у контрольній 
групі, бо в ньому набагато частіше трапляються 
нереалістично завищений показник у 100 балів 
(25, і в контрольній групі – лише 12) і показники, 
дуже близькі до цього рівня. У даній групі лише 
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в одного школяра немає завищеної оцінки за 
даним параметром дослідження: ДАА, але цей 
випробуваний був єдиним із заниженою оцін-
кою, яка нами вже описана.

Рівень цільового відхилення в даній групі 
завищений (він дорівнює 27 балам). Високі 
результати отримані в 55 із 90, а низькі – у 22, 
тобто лише у 18 випадках ми спостерігаємо 
адекватний рівень цільового відхилення, тоді як 
у контрольній групі середній результат показа-
ний у 65, що у 3,6 рази перевершує оцінку даної 
групи. Причому в контрольної групі найвищий 
показник за цільовим відхиленням дорівнює 
40 балам, а в основній групі він доходить до 
79 балів (за адекватного рівня, у межах від 8 до 
22 балів): УАФ – 79 балів за шкалою «Зовніш-
ність», ПНР – 74 бали за шкалою «Уміння багато 
робити своїми руками», КОА – 73 бали за шка-
лою «Упевненість у собі», СОН – 67 балів за 
шкалою «Характер», АОІ – 64 бали за шкалами 
«Характер» і «Упевненість у собі». За даним 
параметром у кожного з випробуваних рівень 
цільового відхилення дуже завищений хоча б 
за однією зі шкал методики, що є нехарактер-
ним для представників основної групи.

Якщо узагальнити результати, отримані 
за даною методикою у двох груп випробо-
вуваних, можна зробити висновок, що вони 
дуже різняться за своїми характеристиками: 
в основної групи більш стабільні показники 
самооцінки та цільового відхилення, тоді як 
у контрольній групі за цими ж показниками 
спостерігаються розрізнені, навіть «стрибко-
подібні» результати. Жоден із піддослідних 
контрольної групи не мав однозначних показ-
ників за будь-якою із представлених шкал.

За методикою С.А. Будассі були отримані 
такі результати.

В основної групи загалом середній резуль-
тат самооцінки (коефіцієнт рангової кореля-
ції дорівнює 0,57 бала). Нижча оцінка нале-
жить випробуваному ЛЛВ і становить 0,4 бала 
(середній рівень самооцінки). Найвищі оцінки 
в даній групі ми бачимо у випробуваного СІН, 
0,97 бала – нереалістично висока самооцінка, 
у випробуваного ЛВА – 0,81. Також у групі 
наявні два найвищі показники самооцінки 
(ОЕЛ – 0,69 бала, СТА – 0,77 бала); 1 показник 
вище середнього (КЕН – 0,49 бала) і 10 серед-
ніх показників самооцінки.

Жоден показник самооцінки в даної групи 
випробовуваних не опустився нижче серед-
нього рівня, навпаки, у 7 із 15 випробуваних 
самооцінка завищена або навіть нереаліс-
тично висока.

У досліджуваних контрольної групи вияв-
лено два нереалістично низькі показники 
(КОА – −0,48, АОІ – –0,5»), 2 низькі показники 
(ГАА – 0,2 бала і КАМ – 0,12 бала), 2 високі 
оцінки (ЩЮМ – 0,78, І – 0,74 ), 2 нереалістично 
високі (СОН – 0,85 бала, ПНР – 0,86 бала), 
7 середніх показників самооцінки. Інакше 

кажучи, випробовувані цієї групи ніби розбиті 
на пари, у них (на відміну від основної групи) 
у наявності всі категорії самооцінки: від нереа-
лістично низької до нереалістично високої.

Отримані результати за даною методикою 
демонструють розрізнені результати в кон-
трольної групі і більш стабільний результат 
в основній групі.

Висновки з проведеного дослідження. 
У процесі аналізу взаємозв’язку самооцінки 
та фізкультурної діяльності виявлено таке:

– результати основної групи мають деяку 
стабільність: не отримано ні занижених, ні 
межово завищених оцінок. Рівень самооцінки 
в даній групі практично однаковий і межує із 
завищеною самооцінкою;

– у контрольній групі виявлено великий роз-
кид у показниках. Тут ми отримали як нереа-
лістично занижені, так і нереалістично зави-
щені показники за рівнем самооцінки, чого 
ми взагалі не спостерігали в основній групі 
випробовуваних;

– основній групі загалом притаманний адек-
ватний рівень цільового відхилення за всіма 
досліджуваними параметрами. Це свідчить про 
розвинений механізм визначення мети, влас-
тивий учасникам дослідження даної групи;

– у контрольній групі рівень цільового від-
хилення дуже завищений хоча б за одним із 
показників, що свідчить про недостатньо роз-
винений механізм визначення мети, власти-
вий школярам, які не займаються фізкультур-
ною діяльністю;

– учасникам основної групи притаманний 
адекватний рівень домагань;

– у контрольної групи рівень домагань дуже 
завищений, що говорить про інфантильність, 
невміння ставити реально здійсненні цілі.

Отже, можна констатувати, що самоо-
цінка пов’язана з фізкультурною діяльністю, 
яка позитивно впливає на її рівень у школярів 
середнього віку.

Практична значущість нашого дослідження 
полягає в можливості застосування його 
результатів у діяльності психолога, тренера, 
педагога, а також у рекомендаціях для батьків.
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У статті досліджується обопільна залеж-
ність такого компонента структури осо-
бистості, як самооцінка, і окремих власти-
востей характеру в жінок віку середньої 
дорослості (35–55 років), а саме встанов-
люється наявність прямих або зворотних 
закономірних показників самооцінки та 
характеру. Важливо підкреслити профіль 
опитуваних – це дорослі жінки з певним 
життєвим досвідом, сформованими само-
свідомістю та світоглядом. За теорією пси-
хосоціального розвитку особистості Еріка 
Еріксона, вони перебувають на шостому і 
сьомому із восьми етапів життя людини. 
А це означає, що будь-які властивості вже 
склалися в онтогенезі, тож їхню маніфес-
тацію можна вважати невипадковою. Фено-
мен самооцінки досліджується в роботах 
багатьох психологів, але загалом у струк-
турі Я-концепції. Для дослідження рівня 
самооцінки було використано «Інтегральну 
самооцінку особистості «Хто я є в цьому 
світі»» за методикою В.В. Новікова, а над-
мірно посилені властивості характеру ми 
виявляли за допомогою опитувальника Шмі-
шека-Леонгарда. Цікаво, що серед жінок, які 
брали участь у психодіагностичному тес-
туванні, не виявилося жодної, рівень само-
оцінки якою був би адекватним чи низьким. 
У коментарях до бланків відповідей опиту-
вані розповіли, що життєвий досвід вчить 
мудрості поважати себе і свої досягнення 
незалежно від рівня колишніх домагань. Про-
ведене дослідження надає нам право при-
пустити, що причинно-наслідковий зв’язок 
між рівнем самооцінки та характером жінки 
існує. Але це стосується конкретних типів 
(акцентуйовані риси) характеру. Зокрема, 
яскраво маніфестує зв’язок «самооцінка – 
демонстративний тип характеру», досить 
упевненим є зв’язок самооцінки з гіперти-
мним типом характеру. Але не виявлено 
будь-якого зв’язку самооцінки з емотивним, 
циклотимним, збудливим і екзальтованим 
типами характеру.
Ключові слова: самооцінка, тип характеру, 
самосвідомість, світогляд, акцентуації 
характеру.

The article examines the mutual dependence 
of self-esteem and individual character traits 
of middle-aged women (35–55 years). The 
presence of direct or inverse regular indica-
tors of self-esteem and character is estab-
lished. It is important to emphasize the profile 
of the respondents – they are adult women 
with life experience, self-image, self-aware-
ness and with own worldview. In accordance 
with Eric Erickson psychosocial development 
of personality theory, our respondents are at 
the sixth and seventh stages from the pos-
sible eight stages of human life. All stated 
above means that any of human properties 
have already been developed in ontogene-
sis, so their manifestation should be consid-
ered as not accidental. The phenomenon of 
self-esteem is studied in the works of many 
psychologists, but generally in the structure 
of the self-concept. For this studying the 
level of self-esteem was taken an “Integral 
self-esteem “Who am I in this world”” theory 
by the method of V.V. Novikov, and exces-
sively enhanced character traits, we have 
found with the help of a questionnaire by 
Shmishek-Leonhard. Interestingly, among 
the women who took part in psychodiagnostic 
testing, there were no women whose level of 
self-esteem would be adequate or low. In the 
comments to the answers, the participants 
said that life experience and wisdom taught 
them to value themselves and their achieve-
ments, regardless of the level of claims. The 
results of the studies have given us the right 
to assume that there is a causal relationship 
between self-esteem and a woman’s charac-
ter. But this applies to specific types (accented 
traits) of character. In particular, the connec-
tion between “self-esteem and demonstrative 
character type” is clearly manifested, and 
the connection between self-esteem and the 
hyperthymic character type is quite certain. 
But there is no connection between self-es-
teem and emotive, cyclothymic, excitable, 
affectively exalted character types.
Key words: self-esteem, type of character, 
self-awareness, worldview, accentuated person-
alities.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ САМООЦІНКИ ТА ТИПУ ХАРАКТЕРУ ЖІНОК ВІКУ 
СЕРЕДНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

PECULIARITIES OF MANIFESTATION OF SELF-ESTEEM OF THE TYPE 
OF CHARACTER OF MIDDLE AGE WOMEN

Постановка проблеми. В останнє десяти-
річчя «самооцінка» стала однією з найпопуляр-
ніших психологічних опцій, що широко вивча-
ється безпосередньо у психологічній науці 
та за її межами. Вона перетворилася на сво-
єрідний соціальний тренд, центральну тему 
багатьох бестселерів, стала одним із базових 
понять таких галузей, як іміджелогія, соціальні 
комунікації тощо [1, с. 52–57]. Варто зазна-
чити, що у психологічній науці самооцінка не 
має чіткого тлумачення. «У психології існує 
велика кількість іноді недостатньо чітко роз-

ділених термінів, що позначають цей аспект 
самосвідомості. До них належать «самопо-
вага», «самоприйняття», «самоставлення», 
«емоційно-ціннісне ставлення до себе», «емо-
ційний компонент самооцінки»» [2, с. 102].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одним із найбільш відомих тлумачень явища 
самооцінки (до речі, вельми чітким) є формула 
американського філософа і психолога Вільяма 
Джеймса, який у роботі 1890 р. «Принципи 
психології» заявив, що самооцінка = успіх/
домагання особистості. Дослідник стверджу-
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вав, що успіх і домагання перебувають у взає-
мозв’язку чисельника і знаменника, тож радив 
піднімати рівень самооцінки двома засобами – 
або піднімати показники успіху, або знижати 
власні домагання [3, с. 106]. Ця проста мате-
матична формула виявилася настільки оціне-
ною, що пізніше дістала ще одну назву «фор-
мула щастя».

Автори даної публікації не поділяють 
погляди В. Джеймса, оскільки його намагання 
розкрити природу самооцінки лежать тільки 
в одній проєкції життєдіяльності людини – 
у проєкції соціального успіху. Проте внутріш-
ній світ людини, її психоемоційна та цінніс-
но-смислова сфери, події, що травмують чи 
надихають, увесь досвід в онтогенезі – це 
набагато більша психічна реальність. Можна 
реалізувати свої домагання у своїх успіхах 
(зробити кар’єру, досягти бажаного фінансо-
вого прибутку, посісти омріяну посаду), але 
водночас оцінювати власне здоров’я, прива-
бливість, чесність, принциповість, доброту на 
низькому рівні (чи пережити надзвичайні, екс-
тремальні ситуації, насильство, втрати тощо), 
у результаті така проста «формула щастя» 
В. Джеймса не спрацює – успіх буде суттєво 
вище за домагання, а показники самооцінки 
виявляться низькими [4, с. 106].

Феномен самооцінки досліджується в робо-
тах багатьох психологів-класиків (Роберт 
Бернс, Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Девід 
Майєрс), а також сучасних учених (Юлія Гіп-
пенрейтер, Марат Щукін). Однак, незважаючи 
на постійний інтерес до цього явища, самоо-
цінка вкрай рідко виступає головним об’єктом 
і предметом дослідження, – зазвичай як один із 
компонентів загальної системи самосвідомо-
сті. В останні декілька десятиріч серед дослід-
ників, у наукових інтересах яких головне місце 
відводиться природі самооцінки, виділимо 
американського психіатра і психолога Крісто-
фера Мрука та професора Московського дер-
жавного університету Лідію Бороздіну.

У литовського вченого Гінтаутаса Валіцкаса, 
у співавторстві з видатним російським дослід-
ником Юлією Гіппенрейтер, є таке тлумачення 
самооцінки – це «продукт відображення суб’єк-
том інформації про себе у співвідношенні 
з певними цінностями й ідеалами, що існує 
в єдності усвідомлюваного і неусвідомлюва-
ного, афективного і когнітивного, загального 
і приватного, реального компонента і такого, 
що демонструється» [5, с. 47]. Таке формулю-
вання ми взяли за основу нашого подальшого 
дослідження.

Постановка завдання. Ми поставили 
собі за мету встановити зв’язок між само-
оцінкою й акцентуаціями характеру зрілих 
жінок. У цьому дослідженні погодилися взяти 
участь жінки віком від 35 до 55 років. За тео-
рією психосоціального розвитку особистості 

Еріка Еріксона [6, с. 72–76], цей вік відпові-
дає пізньому періоду шостого (до 40–45 років) 
та значному періоду сьомого (45–55) із восьми 
етапів життя людини. Тобто у фокусі нашого 
дослідження – зрілі особистості з великим 
життєвим досвідом, сформованим уявленням 
про себе у світі, певними властивостями осо-
бистості та рисами (акцентуації) характеру.

Ми висунули гіпотезу, що між показниками 
(рівнем) самооцінки й особливостями харак-
теру жінки є закономірний зв’язок.

Об’єкт дослідження – самооцінка жінок 
віком 35–55 років.

Предмет дослідження – зв’язок показ-
ників самооцінки жінок середньої дорослості 
з особливостями проявів характеру та пове-
дінки жінки. Отже, мета роботи – це виявлення 
ймовірного взаємозв’язку між рівнем самоо-
цінки і проявами характерологічних особли-
востей та поведінки зрілих особистостей жіно-
чої статі.

Відповідно до мети було поставлено такі 
завдання:

– провести психодіагностичне тестування 
жінок середньої дорослості щодо проявів 
самооцінки;

– підрахувати показники відповідно до 
інструкцій обраних методик, диференціювати 
їх за рівнями самооцінки;

– провести психодіагностичне тестування 
жінок із певними рівнями самооцінки на акцен-
туаційні риси характеру;

– розглянути ймовірну наявність вза-
ємного впливу самооцінки та властивостей 
характеру;

– зробити висновки, підтвердити або 
спростувати гіпотезу.

Методи дослідження. У нашому дослі-
дженні взяли участь жінки віку середньої 
дорослості, отже, згідно з метою та цілями 
дослідження, ми обрали дві психодіагностичні 
методики: 

1. «Інтегральна самооцінка особисто-
сті «Хто я є в цьому світі»» за методикою 
В.В. Новікова. Опитуваним пропонується 
поставити оцінку від «1» до «7» таким категоріям 
особистості та життя, як: «здоров’я», «розум», 
«доброта», «чесність», «товариськість», «прин-
циповість», «щирість», «сміливість», «прива-
бливість», «щастя». Після обробки результа-
тів тестування, згідно з інструкцією автора, 
ми отримали показники самооцінки кожної 
учасниці дослідження. Методика передбачає 
п’ять варіантів відповіді: а) адекватна само-
оцінка; б) самооцінка, що має тенденцію до 
завищення; в) відверто висока самооцінка; 
г) самооцінка, що має тенденцію до зани-
ження; ґ) відверто низька самооцінка.

2. Опитувальник Шмішека-Леонгарда. 
Ця методика була запропонована німецьким 
конфліктологом Гансом Шмішеком для психо-



ГАБІТУС

130 Випуск 19. 2020

діагностики акцентуацій характеру і темпера-
менту, які до цього були описані та класифіко-
вані його співвітчизником, психіатром Карлом 
Леонгардом. За К. Леонгардом, акцентуйо-
вані риси характеру – це надмірно посилені, 
виразні властивості особистості, які у сприят-
ливих життєвих умовах є яскравими ознаками 
індивідуальності, але в несприятливих можуть 
перейти в патологічний стан [7, с. 185–219]. 
Методика виявлення акцентуацій містить 
88 питань. У результаті обробки ми отриму-
ємо інформацію про силу виразності десяти 
властивостей характеру (акцентуйовані риси), 
з яких шість типів мають біодинамічну при-
роду – гіпертимний, дистимний, афектив-
но-лабільний, афективно-екзальтований, три-
вожний, емотивний, а ще чотири вважаються 
соціально зумовленими – демонстративний, 
застрягаючий (ригідний), збудливий, педан-
тичний. Найбільш високі показники тих чи 
інших типів свідчать про ступінь їхньої посиле-
ності в характері та поведінці людини.

Результати досліджень та їхній ана-
ліз. Дослідження було проведено в липні 
2020 р. У ньому брали участь 55 жінок віком 
35–55 років. Жодна з учасниць опитування 
не показала адекватного рівня самооцінки, 
відверто низького чи зі схильністю до зани-
ження. Після завершення тестування з анкет-
них даних ми дізналися, що більшість опитува-
них – це жінки з великим досвідом, життєвими 
досягненнями, певними показниками успіш-
ності як на соціальній ниві, так і в особистому 
житті. Вони вважають, що достатньою мірою 

зуміли себе реалізувати в житті, а можливість 
жити надалі, впливати на своє життя й реалі-
зовувати себе в подальшому оцінюють як зна-
чний смисловий чинник. За зізнанням деяких 
учасниць дослідження, ніколи раніше життє-
вий оптимізм не був виражений так яскраво, 
як у зрілості. У коментарях до відповідей на 
питання «Інтегральної самооцінки особистості 
«Хто я є в цьому світі»» за методикою В.В. Нові-
кова вони зазначали, що ставили високі оцінки 
таким опціям, як «здоров’я» чи «щастя» не 
тому, що вважають себе беззаперечно здо-
ровими й щасливими, а тому, що загалом 
вдячні здоров’ю й долі, оскільки «вони могли 
бути і гіршими». Оскільки із суми таких висо-
ких оцінок життєвих категорій і складається 
самооцінка, то ми маємо право на висновок, 
що у зрілому віці вона зумовлена власним сві-
тоглядом та самосвідомістю, сформованими 
на досить довгому періоді самопізнання через 
досвід та рефлексію.

Варто зазначити, що у 36-ти жінок (65,25% 
від загального числа опитуваних) самоо-
цінка виявилася такою, що має тенденцію 
до завищення (загальний середній бал – 
50,56 із 70-ти можливих балів). У 19-ти опи-
туваних (це 34,55% від 100% учасниць 
дослідження) – самооцінка відверто висока 
(65,26 балів із 70-ти). Середні значення показ-
ників, які характеризують особливості харак-
теру жінок із завищеною та відверто високою 
самооцінкою, відображені на рис. 1.

Отже, після розподілу учасниць дослі-
дження на дві групи – а) із завищеною само-

Рис. 1. Середні значення показників, які характеризують особливості 
характеру жінок із завищеною та відверто високою самооцінкою
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Таблиця 1
Статистично достовірні взаємозв’язки досліджуваних показників (n = 11)

Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 П11
П1 1 0,305* – – – –0,283* – 0,511** – –0,285* –
П2 0,305* 1 –0,358** – – –0,306* – – – – –
П3 – –0,358** 1 – – – – – – – –
П4 – – – 1 – – – – – – –
П5 – – – – 1 – – –0,308* – – –
П6 –0,283* –0,306* – – – 1 – – – – –
П7 – – – – – – 1 – – – –
П8 0,511** – – – –0,308* – – 1 – –0,278* –
П9 – – – – – – – – 1 – –
П10 –0,285* – – – – – – –0,278* – 1 –
П11 – – – – – – – – – – 1

У таблиці вказані значення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена; * – кореляції статистично достовірні на рівні 
р < 0,05; ** – кореляції статистично достовірні на рівні р < 0,01. Перелік умовних позначень: П1 – інтегральна 
самооцінка за Новіковим; П2 – гіпертимний тип характеру; П3 – застрягаючий тип характеру; П4 – емотивний 
тип характеру; П5 – педантичний тип характеру; П6 – тривожний тип характеру; П7 – циклотимний тип характеру: 
П8 – демонстративний тип характеру; П9 – збудливий тип характеру; П10 – дистимний тип характеру; П11 – 
екзальтований тип характеру.

оцінкою та б) відверто високою самооцінкою, 
наступним етапом ми провели дослідження 
акцентуацій характеру за опитувальником 
Шмішека-Леонгарда, а після підрахунків 
результатів цієї методики порівняли в них про-
яви характеру.

Найбільш представленим виявився демон-
стративний тип – 21 опитувана із 55-ти 
(38,18%). Із 21 жінки, що транслюють демон-
стративний (інша назва К. Леонгарда – істе-
ричний) тип, 13 із відверто високою самоо-
цінкою, 8 – із завищеною. Другий показник за 
чисельністю – гіпертимний тип – 9 опитуваних 
із 55-ти (16,36%). Серед 9 володарок гіперти-
много типу характеру, 5 – із завищеною само-
оцінкою, 4 – з відверто високою.

У контексті пошуку відповіді на головне 
питання нашого дослідження – наявність 
імовірного взаємозв’язку між рівнем самоо-
цінки й особливостями проявів та поведінки – 
ми вдалися до математичного аналізу шляхом 
обчислення коефіцієнта рангової кореляції 
Спірмена. 

Як бачимо з Таблиці 1, за результатами 
даного дослідження ми можемо констатувати 
зв’язок самооцінки (П1) – а) з показником 
кореляції 0,511** з демонстративним типом 
характеру (П8) і б) з показником кореляції 
0,305* – з гіпертимним типом (П2). Демон-
стративний тип – це артистична, емоційно 
впливова, нестандартна натура, яка має здіб-
ності (водночас і власну потребу) причарову-
вати інших і викликати довіру. Має високий 
рівень домагань і гостру потребу в увазі ауди-
торії. Уважається, що має слабку, але мобільну 
нервову систему. У комунікації сильні риси – 
рішучість, сміливість, велике коло контактів, 
висока пластичність психічних станів, а слаб-

кими вважаються авантюризм, брехливість, 
інтриганство, егоїзм, лицемірство.

Гіпертимний тип – це енергійна, підне-
сена, ресурсна людина, яка весь час прагне 
до діяльності. Вона мріє, і не просто мріє, 
а відразу перетворює свої мрії на проєкти, 
починає їх реалізовувати. Люди із сильною 
нервовою системою, великим потенціалом, 
для яких «жити» і «діяти» – тотожні поняття. До 
дезадаптивних особливостей гіпертимів від-
носять імпульсивність, метушливість, відсут-
ність терпіння.

Окрім цього, спостерігається зворотний 
зв’язок: деяких типів характеру, а саме три-
вожного (П6) та дистимного (П10), на самоо-
цінку. Тривожний тип демонструє кореляцію 
із самооцінкою на відмітці –0,283*, а дисти-
мний – –0,285.* Тривожний тип відрізняється 
постійним почуттям занепокоєння, напруже-
ністю, очікуванням неприємностей. Завдяки 
уникненню конфліктів тривожні люди праг-
нуть до миру та взаєморозуміння. Типові риси 
людей дистимного типу – песимізм, замкну-
тість, серйозне ставлення до життя. Це – анти-
поди гіпертимів. Люди з дистимно акцентуйо-
ваними рисами серйозно ставляться до життя 
та до справ, які роблять. Вони відповідальні, 
справедливі, але невеселі, пасивні й пово-
дяться повільно.

Якщо проводити порівняння між проявами 
властивостей характеру жінок із завищеною 
самооцінкою і відверто високою, то в остан-
ніх (жінки з відверто високою самооцінкою) 
суттєво вищі показники демонстрації харак-
теру застрягаючого (ригідного) типу (П3), 
демонстративного (П8) і дистимного (П10) 
типів. Схематично співвідношення проявів 
жінок із завищеною самооцінкою і жінок із від-
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верто високою самооцінкою відображене на 
Рис. 2 та в Таблиці 2. Застрягаючий (ригідний) 
тип – це наполеглива, завзята, ретельна, пра-
цьовита людина, яка гостро реагує на неспра-
ведливість та критику. Дуже важко переклю-
чається з однієї на іншу ситуацію у процесі 
діяльності.

 

 

 
Рис. 2. Середні значення показників, 

які характеризують особливості характеру 
жінок із завищеною та відверто високою 

самооцінкою.

П2 – гіпертимний тип; П3 – застрягаючий (ригідний) 
тип; П4 – емотивний тип; П5 – педантичний тип; П6 – 
тривожний тип; П7 – циклотимний тип; П8 – демон-
стративний тип; П9 – збудливий тип; П10 –дистимний 
тип; П11 – екзальтований тип

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене дослідження дає змогу зробити 
припущення щодо наявності причинно-на-

слідкового зв’язку між показниками (рівнем) 
самооцінки та певними типами характеру 
жінки. Зокрема, яскраво маніфестує зв’язок 
«самооцінка – демонстративний тип харак-
теру (П6)» і досить упевненим є зв’язок само-
оцінки з гіпертимним типом характеру (П2). 
А це означає, що багато екстраверсійних 
проявів і навичок людини – комунікативність, 
активність, рішучість, артистизм, оптимізм, – 
можуть залежати від показників самооцінки. 
В аспекті зворотного зв’язку відзначимо, що 
наявність у людини таких акцентуацій, як три-
вожна (П6) та дистимна (П10), може впливати 
на емоційну оцінку власної цінності та гідності. 
Але водночас важливо підкреслити, що в рам-
ках даного дослідження не виявлено будь-
якого зв’язку самооцінки з емотивним, цикло-
тимним, збудливим та екзальтованим типами 
характеру.
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Таблиця 2
Статистично достовірні відмінності у вираженості досліджуваних показників 

між групами жінок із завищеною та відверто високою самооцінкою

Показники
Групи; середні значення

Значення t-критерію 
Стьюдентаіз завищеною самооцінкою з відверто високою 

самооцінкою
Самооцінка П1 50,56 65,26 15,00**

Особливості 
характеру

П2 21,86 22,00 –
П3 19,00 22,25 2,10*
П4 21,67 23,00 –
П5 20,40 22,00 –
П6 19,50 21,00 2,44
П7 21,50 21,00 –
П8 21,50 22,79 2,01*
П9 20,50 21,00 –
П10 18,00 21,00 2,36*
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У статті розглядаються особливості 
ціннісних орієнтацій осіб із високою інно-
ваційністю. Інноваційність є загальною 
схильністю особистості до контакту з 
новизною, внутрішнім підґрунтям, пере-
думовою стійкого й універсального опану-
вання нововведень; виступає «ядерною» 
рисою інноваційного типу особистості. 
Інноваційність розглядається як здат-
ність особистості до корисних пере-
творень середовища від стану звичної 
(хабітуальна) дійсності до оновленої 
(модернізована) через пошук та впрова-
дження нововведень (ідеї, сенс, технології 
тощо); це здатність до конструктивного 
переструктурування взаємодії зі світом 
в умовах швидкоплинних змін. Формаль-
но-динамічний рівень властивості охо-
плює сукупність усіх ознак, які відобража-
ють: особливості виникнення і динаміку 
проявів інноваційності; силу внутрішніх 
інтенцій інноваційності та її формальні 
аспекти, що стосуються енергійності 
та різноманітності; ознаки, що виража-
ють психологічну сутність інноваційності 
в системі психічної активності людини в 
емоційній, інтелектуальній і руховій сфері. 
Особливості ціннісно-орієнтаційної сфери 
інноваційної особистості розкриваються 
у сполученні таких показників, як: «пошук 
і насолода прекрасним», «пізнання нового 
у світі, природі, людині», «здоров’я», 
«високий соціальний статус і управління 
людьми», водночас найменш значущою 
є цінність «любов, кохання». Загалом, 
інноваційна особистість схильна до напо-
легливого впровадження та поширення 
нововведень, відрізняється вірою в ідеали 
краси, свободи, пізнання, здоров’я, налаш-
тованістю й утвердження цілісності, 
конструктивності та раціональності, 
прагненням до успіху, лідерства. Проте їй 
не властиві ціннісні орієнтації гуманістич-
ного спрямування, пов’язані з визнанням 
значущості людських стосунків, духовного 
зв’язку з іншою людиною.

Ключові слова: інноваційність, інноваційна 
особистість, нововведення, ціннісні 
орієнтації, цінності.

The article considers the peculiarities of value 
orientations of people with high predisposition to 
innovation. Innovation is a general tendency of 
personality to contact with novelty, internal basis, 
a prerequisite for sustainable and universal mas-
tery of innovation; acts as a “nuclear” feature of 
the innovative type of personality. Innovation is 
seen as the ability of personality to useful trans-
formations of the environment from the state 
of habitual reality to the updated (modernized) 
state through the search and implementation 
of innovations (ideas, meanings, technologies, 
etc.); it is the ability to constructive restructure 
of interaction with the world in the face of fleet-
ing change. Formal-dynamic level of the quality 
covers the totality of all features that reflect: the 
peculiarities of the emergence and dynamics of 
manifestations of innovation; the strength of the 
internal intentions of innovation and its formal 
aspects related to energy and diversity; signs 
that express the psychological essence of inno-
vation in the system of mental activity of man in 
the emotional, intellectual and motor spheres. 
Peculiarities of the value-oriented sphere of 
innovative personality are revealed in the com-
bination of the following indicators: “search and 
enjoyment of the beauty”, “cognition of the new in 
the world, nature, man”, “health”, “high social sta-
tus and management”, at the same time a value 
of “love” is least significant. In general, innovative 
personality is prone to persistent implementation 
and dissemination of innovations, has a belief in 
the ideals of beauty, freedom, cognition, health, 
a commitment to integrity, constructiveness and 
rationality, the desire for success. However, they 
do not have the value orientations of the human-
istic direction, associated with the recognition of 
the importance of relations, the spiritual connec-
tion with another person.
Key words: predisposition to innovation, innova-
tive personality, innovations, value orientations, 
values.

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

VALUE ORIENTATIONS OF INNOVATIVE PERSONALITY

Глобалізаційні виклики розвитку сучасного 
суспільства, докорінні перетворення соці-
альних систем та практик, стрімка техноло-
гічна трансформація призводять до помітного 
прискорення змін, що пронизують усі сфери 
соціального й особистого життя людини. Усе 
більше сучасна людина стикається з необхід-
ністю опановувати нововведення, нові спо-
соби діяльності, змінювати життєві орієнтири. 
У процесі нарощування інноваційних змін роль 
та значення інноваційності як властивості 
особистості посилюються, а в періоди без-
посереднього «зіткнення» з нововведеннями 
стають визначальними в конструктивному 
сприйнятті та взаємодії з ними. Водночас 
в умовах цілеспрямованого реформування 

галузей суспільного життя зростає запит на 
пошук осіб з яскраво вираженою інновацій-
ністю, які б ставали «агентами змін», актив-
ними впроваджувачами нововведень. Важли-
вим є аналіз ціннісного світогляду таких осіб, 
зважаючи на те, що в соціальних структурах, 
які модернізуються, інноваційні особистості 
займають лідерські позиції, здійснюють істот-
ний вплив на групи і колективи, визначають 
орієнтири для розвитку систем у майбутньому. 
Тому перед психологічною наукою постає 
завдання вивчення закономірностей станов-
лення інноваційної особистості та дослідження 
особливостей її аксіосфери.

У науковій літературі поняття «інноваційна 
особистість» стало предметом аналізу із 
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60-х рр. XX ст. У більшості робіт інноваційна 
особистість розглядається як соціальний тип, 
поширення якого є передумовою посилення 
економічного зростання, розвитку підприєм-
ництва та накопичення капіталу [6; 12, с. 315–
317; 16; 17, с. 439–444; 19]. Також наявні описи 
характеристик інноваційної особистості вказу-
ють на взаємопов’язаність рис і властивостей 
у феноменологічному просторі такого типу, 
який можна розглядати і як психологічний тип. 
Виокремлюються такі особливості інновацій-
ної особистості: відкритість до експериментів, 
інновацій та змін; визнання плюралізму думок, 
існування різних поглядів; орієнтація на сьо-
годення та майбутнє; упевненість та здатність 
долати життєві перешкоди; планування май-
бутніх дій для досягнення поставлених цілей; 
віра в можливість регулювання та прогнозу-
вання соціального життя; почуття справедли-
вості стосовно винагороди за працю; висока 
цінність освіти; повага до гідності інших людей 
незалежно від статусної позиції [20]. Також 
вказується на такі риси: потреба у змінах, 
уміння позбутися влади традицій, визначати 
точки розвитку й адекватні їм соціальні меха-
нізми; наявність креативності як особистої 
якості та творчого (креативного) мислення; 
здатність знаходити ідеї і можливості їх опти-
мальної реалізації; системний і прогностичний 
підхід до відбору й організації нововведень; 
здатність орієнтуватися у стані невизначе-
ності і визначати належний ступінь ризику; 
готовність до подолання перепон, що постійно 
виникають; здатність до рефлексії і самоана-
лізу [5]. Наведений перелік якостей вказує і на 
певні цінності, настанови, базові переконання, 
які відрізняють інноваційну особистість, отже, 
передбачається наявність комплексу цінніс-
них орієнтацій в її психологічному портреті.

Якщо розглядати інноваційну особистість 
саме як психологічний тип, доцільно було б 
звернути увагу на роль інноваційності як стій-
кої властивості особистості, яка, на нашу 
думку, є «стрижнем», «ядерною» властивістю 
такого типу, навколо якої організується своє-
рідний комплекс співвідносних властивостей 
і особистісних утворень.

У психології сформувалось кілька підходів 
до розгляду інноваційності. Більшість дослід-
ників розглядають цю властивість як психо-
логічну характеристику суб’єкта інноваційної 
діяльності, що є детермінантою успішності 
інноваційних процесів. Вона відображає його 
компетентність у взаємодії з новими іде-
ями та технологіями, здатність їх приймати, 
доопрацьовувати, поширювати та впроваджу-
вати [11; 18, с. 69]. Інша позиція представлена 
в роботах науковців, які досліджують у більш 
широкому контексті психологічні характери-
стики, що є основою для ініціювання інновацій-
ної поведінки. Такий вид поведінки не пов’я-

заний із виконанням конкретної діяльності, 
а розкриває форми взаємодії людини зі світом 
у процесі її саморозвитку [4; 7]. Так, інновацій-
ність розглядається як інтегральна (системна) 
характеристика людини, що зумовлює ініці-
ацію (породження) інноваційної поведінки, 
яка здійснюється як вихід за межі наявних 
настанов і поведінкових стереотипів та вини-
кає в тих точках життєвого простору людини, 
у яких діють як мінімум три чинники: 1) можли-
вості людини, що виявляються в її особистіс-
ному, духовному, творчому, інтелектуальному 
й іншому потенціалі; 2) середовище, що від-
повідає цим можливостям, тобто помічений 
ціннісно-смисловими «маркерами» простір, 
у якому можлива самореалізація; 3) готов-
ність людини реалізовувати свої можливості 
«тут і тепер» [7, с. 195]. У такому розумінні 
інноваційність виступає як здатність приймати 
новизну, мінливість світу, що сприяє ство-
ренню суб’єктом нових стратегій поведінки 
та діяльності для самореалізації, відповідно до 
ціннісних орієнтацій особистості.

Ми розглядаємо інноваційність як стійку 
властивість, здатність особистості до корис-
них перетворень середовища від стану звичної 
(хабітуальна) дійсності до оновленої (модерні-
зована) через пошук та впровадження ново-
введень (ідеї, сенс, технології тощо); це здат-
ність до конструктивного переструктурування 
взаємодії зі світом в умовах швидкоплинних 
змін. Інноваційність є загальною схильністю 
особистості до контакту з новизною, внутріш-
нім підґрунтям, передумовою стійкого й уні-
версального опанування нововведень.

Вивчення співвідношення інноваційності 
з іншими властивостями дозволяє окреслити 
суттєві риси інноваційної особистості, зокрема 
встановити змістові характеристики її аксіос-
фери. На даному етапі дослідження ми зосере-
джуємо увагу на аналізі ціннісно-орієнтаційної 
сфери інноваційної особистості, яка стано-
вить один із компонентів аксіосфери, поряд із 
потребо-мотиваційною, діяльнісно-операцій-
ною, ціннісно-смисловою [15, с. 111]. Ціннісні 
орієнтації визначають шлях присвоєння осо-
бистістю духовного потенціалу суспільства, 
продуктивність перетворення культурних вар-
тостей у стимули і мотиви поведінки, задають 
чи обмежують конструктивне поле реалізації її 
професійних рис-якостей в окремій діяльно-
сті, спілкуванні, учинках [15, с. 276].

Отже, на наш погляд, інноваційна особи-
стість (особистість з яскраво вираженою інно-
ваційністю як стійкою властивістю) є певним 
психологічним типом, що відрізняється уста-
леним сполученням рис і якостей, зокрема 
певним спектром ціннісних орієнтацій. 
З метою вивчення особливостей ціннісних орі-
єнтацій інноваційної особистості нами органі-
зовано емпіричне дослідження, реалізоване 
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у три етапи (підготовчий, діагностичний, ана-
літико-інтерпретаційний). Комплекс психодіа-
гностичних методик такий: «Методика діагнос-
тики формально-динамічних і якісних ознак 
інноваційності» О.В. Кузнєцової [8]; «Мето-
дика діагностики реальної структури ціннісних 
орієнтацій особистості» С.С. Бубнової [3]. На 
етапі оброблення й інтерпретації емпіричних 
даних застосовувалися методи якісного ана-
лізу (метод «асів», метод «профілів»). Статис-
тичний аналіз отриманих емпіричних даних 
здійснювався за допомогою програми SPSS 
for Windows 17.0. До вибірки увійшли студенти 
різних напрямів навчання Південноукраїн-
ського національного педагогічного універ-
ситету імені К.Д. Ушинського. Усього в дослі-
дженні взяли участь 218 осіб.

У роботі вивчались показники базового 
рівня інноваційності, формально-динаміч-
ного, виокремленого нами у структурі цієї 
властивості, розробленої на засадах контіну-
ально-ієрархічної моделі особистості, обґрун-
тованої О.П. Санніковою [13]. До формаль-
но-динамічних характеристик інноваційності 
належать ознаки, що відображають особли-
вості виникнення та динаміку її проявів, появи 
та розгортання внутрішніх інноваційних інтен-
цій (потреба в пошуку новизни (далі – ППН); 
сила напруження, інтенсивність інтенцій до 
змінювання середовища (далі – СІ); широта, 
різноманітність інноваційних інтенцій (далі – 

ШІ); легкість контакту з новацією, нововведен-
ням (далі – ЛК); стійкість інноваційних інтен-
цій (далі – СтІ). Якісні аспекти інноваційності 
містять ознаки, що розкривають психологічну 
сутність цієї властивості в основних формах 
психічної активності: інтелектуальній, емоцій-
ній та руховій сферах. Відповідно виокрем-
люються когнітивний (далі – ККІ), емоційний 
(далі – ЕКІ) і поведінковий компоненти іннова-
ційності (далі – ПКІ) [8].

У процесі якісного аналізу було сформовано 
групи осіб із високим (Ін+) (N = 31) та низьким 
(Ін–) (N = 21) рівнями інноваційності. У резуль-
таті проведеної роботи нами отримані дані про 
відмінності в цих групах між однойменними 
показниками ціннісних орієнтацій, а також про 
якісно-кількісне сполучення таких показників. 
На рис. 1. зображені отримані профілі цінніс-
них орієнтацій осіб із різними рівнями іннова-
ційності.

Значення, відмічені на даному графіку, 
є середнім арифметичним значень конкрет-
ного показника, одержаних представниками 
досліджуваних груп Ін+ та Ін−. На осі ОХ відкла-
дені показники ціннісних орієнтацій, на осі ОУ – 
значення показників, виражене у процентілях. 
Середня лінія ряду проходить через 50-й про-
центіль. Значення, що лежать у площині вище 
середньої лінії ряду, характеризують висо-
кий ступінь вираженості показника. Значення 
показників нижче середньої лінії ряду свідчать 
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Рис. 1. Профілі ціннісних орієнтацій осіб  
із різними рівнями інноваційності

Примітка. Тут і далі умовні позначення: ОЦ
1
 – приємне проведення часу, відпочи-

нок, ОЦ
2
 – високий матеріальний добробут, ОЦ

3
 – пошук і насолода прекрасним, 

ОЦ
4
 – допомога і милосердя до інших людей, ОЦ

5
 – любов, ОЦ

6
 – пізнання нового 

у світі, природі, людині, ОЦ
7
 – високий соціальний статус і управління людьми, 

ОЦ
8
 – визнання і повага людей і вплив на оточення, ОЦ

9
 – соціальна активність 

для досягнення позитивних змін у суспільстві, ОЦ
10

 – спілкування, ОЦ
11

 – здо-
ров’я.
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про слабку вираженість відповідних показни-
ків ціннісних орієнтацій.

Розташування профілів один до одного за 
низкою показників має «дзеркальний харак-
тер», що вказує на протилежні тенденції за 
однойменними показниками між порівнюваль-
ними групами. Для встановлення ступеня зна-
чущості розбіжностей між показниками цін-
нісних орієнтацій обох груп обстежених нами 
був застосований непараметричний t-крите-
рій Ст’юдента; отримані значення показані 
в табл. 1.

Як видно з даних таблиці 1, статистично 
значущі відмінності між досліджуваними 
групами спостерігаються за показниками 
ЦО

6
 – пізнання нового у світі, природі, людині, 

ЦО
7
 – високий соціальний статус і управління 

людьми, які домінують у групі інноваційних 
осіб. Отримані відомості вказують на значу-
щість саме цих ціннісних орієнтацій як марке-
рів розрізнення інноваційних осіб, схильних до 
спрямування інноваційної активності й інтен-
цій до перетворення дійсності через упрова-
дження нововведень.

Аналіз кожного профілю дозволив виокре-
мити ті ціннісні орієнтації, які переважно 
обстоюються, і які відкидаються представни-
ками груп інноваційних і неінноваційних осіб. 
Групу осіб із низькою інноваційністю (Ін−), 
можна сказати, характеризують низькі зна-
чення запропонованих показників ціннісних 
орієнтацій. На це вказує розташування про-
філю повністю в зоні нижче середньої лінії 
ряду. Найменш значущими для осіб групи Ін− 
є такі ціннісні орієнтації: ЦО

10
 – спілкування, 

ЦО
6
 – пізнання нового у світі, природі, людині, 

ЦО
7
 – високий соціальний статус і управління 

людьми, ЦО
4
 – допомога і милосердя до інших 

людей, ЦО
8
 – визнання і повага людей і вплив 

на оточення. Водночас профіль інноваційних 
осіб (Ін+) має більш розлогий характер, має 
«піки» у зонах і вище, і нижче середньої лінії 
ряду, що дозволяє описати ціннісні орієнтації, 

що переважають, на утвердження яких спря-
мовані активність і самореалізація таких осіб. 
Також можна схарактеризувати ціннісно-орі-
єнтаційну сферу інноваційних осіб із позиції 
найменш значущих вартостей.

Отже, інноваційну особистість вирізняє 
домінування ціннісних орієнтацій такого спек-
тра: ЦО

3
 – пошук і насолода прекрасним, 

ЦО
6
 – пізнання нового у світі, природі, людині, 

ЦО
11

 – здоров’я, ЦО
7
 – високий соціальний 

статус і управління людьми. Отримані дані 
дозволяють характеризувати інноваційних 
особистостей як схильних до спрямування 
активності на пошук або створення гармо-
нії, утвердження ідеалів краси, цілісності, 
творчості, свободи. Зазвичай такі орієнтації 
супроводжуються розвитком таких ціннос-
тей-властивостей, як мрійливість, ідеалістич-
ність, пристрасність. У поведінці інноваційної 
особистості орієнтація на пошук і насолоду 
прекрасним може виявлятися у створенні або 
відшуканні ідей, технологій, які б дозволяли 
знімати, конструктивно вирішувати супе-
речності, що виявляються в тому чи іншому 
процесі, стороні буття, сприяти їх перетво-
ренню як досягненню гармонії, досконалості 
і краси. Також інноваційні особистості харак-
теризуються як охоплені бажанням пізнавати 
все більше нових сторін реальності, схильні 
занурюватися в нові знання, обирати саме 
нове у взаємодії зі світом. Це відрізняє інно-
ваційних осіб як відкритих до змін та нової 
інформації людей, здатних швидко адапту-
ватися і гнучко використовувати нові стра-
тегії. Зазвичай такі ціннісні орієнтації пов’я-
зані із цінностями-ідеалами свободи. Це 
виявляється в домінуванні неупередженості 
сприйнятті дійсності, готовності відмовля-
тися від звичного, зокрема й від прихильно-
стей минулого. Наявність ціннісної орієнтації 
«здоров’я» у психологічному портреті іннова-
ційної особистості вказує на визнання значу-
щості бадьорості, життєвого тонусу, наснаги 

Таблиця 1
Значення t-критерію Ст’юдента між показниками ціннісних орієнтацій у підвибірках,  

що порівнюються

Група Ін+ / група 
Ін–

Показники ціннісних орієнтацій, що порівнюються
ЦО1 ЦО2 ЦО3 ЦО4

t-критерій –0,373 0,569 1,292 0,324

Група Ін+ / група 
Ін–

Показники ціннісних орієнтацій, що порівнюються
ЦО5 ЦО6 ЦО7 ЦО8

t-критерій –1,406 2,176* 2,328* –0,073

Група Ін+ / група 
Ін–

Показники ціннісних орієнтацій, що порівнюються
ЦО9 ЦО10 ЦО11

t-критерій 0,158 1,465 0,235
Примітка: 1) df = 50; 2) позначка «*» вказує на значущу відмінність (р ≤ 0,5); 3) додатний знак перед значенням 
t-критерію Ст’юдента означає, що даний однойменний показник за значенням вище в першій групі; від’ємний 
знак – на більше значення показника у другій групі
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для справ, самореалізації. Інноваційна актив-
ність у своєму вияві передбачає долання сте-
реотипів, бар’єрів, злам наявних моделей, 
що потребує доброго самопочуття, енергій-
ності, здатності швидко відновлювати сили 
й успішно справлятися із хворобами. Вод-
ночас інноваційним особистостям властиві 
раціональність, амбітність, налаштованість на 
соціальний успіх, участь в управлінських про-
цесах, бажання мати високе становище в соці-
альній структурі, здійснювати вплив на ту чи 
іншу сферу діяльності. Оскільки сучасний світ 
розвивається саме в напрямі інноваційного 
суспільства, цікавість, знання про інновації, 
здатність до їх створення та розповсюдження 
стають «пропуском» у світ технологій, бізнесу, 
управління, влади. З модернізацією тих чи 
інших сфер діяльності саме інноваційні осо-
бистості починають відігравати помітну роль 
у керуванні системами, визначенні траєкто-
рій їхнього розвитку, опрацюванні й ухваленні 
рішень щодо трансформацій і змін. Прагнення 
до високого соціального статусу й управління 
людьми в поведінці інноваційних особисто-
стей може виявлятися як ініціативність, домі-
нантність, активна підтримка процесів пере-
творень, наполеглива праця для досягнення 
успіху, лідерство.

Для розуміння ціннісно-орієнтаційної сфери 
інноваційної особистості варто звернути також 
увагу на те, що не є для них спонуками, які 
мотивують. Серед найменш значущих пере-
важають такі ціннісні орієнтації: ЦО

5
 – любов, 

кохання, ЦО
8
 – визнання і повага людей і вплив 

на оточення, ЦО
4
 – допомога і милосердя до 

інших людей, ЦО
10

 – спілкування. Цей перелік, 
загалом, відповідає найменш значущим цінно-
стям протилежної групи – неінноваційних осіб. 
Отриманий факт вказує на загальні характе-
ристики порівнювальних груп, які не залежать 
від рівня інноваційності і не реґламентуються 
цим чинником. Єдина відмінність стосується 
такої ціннісної орієнтації, як «любов, кохання». 
Саме у групі осіб із високою інноваційністю ця 
цінність найменш затребувана, що вказує на 
дефіцит гуманістичної спрямованості таких 
особистостей. Ціннісне ставлення до любові, 
близьких стосунків передбачає визнання 
виняткової цінності іншої людини, готовність 
до саморозкриття, вияву своєї вразливості, 
духовну відкритість для іншого, прагнення до 
турботи, готовність до власного духовного 
саморозвитку. Таке напруження духовних сил, 
пов’язане з переживанням глибоких почуттів 
до іншої людини, що, за отриманими резуль-
татами, не виступає ціннісною основою соці-
альної поведінки інноваційних особистостей, 
що опосередковано вказує на індивідуаліс-
тичну ціннісну позицію. Ці дані доповнюють 
раніше отримані нами результати про зв’язки 
між показниками інноваційності як стилю мис-

лення та такими копінг-стратегіями, як конф-
ронтація та дистанціювання [9].

Отже, інноваційна особистість схильна до 
наполегливого впровадження та поширення 
нововведень, відрізняється вірою в ідеали 
краси, свободи, пізнання, здоров’я, налашто-
ваністю на утвердження цілісності, конструк-
тивності та раціональності, прагненням до 
успіху, лідерства. Проте їй не властиві ціннісні 
орієнтації гуманістичного спрямування, пов’я-
зані з визнанням значущості стосунків, духов-
ного зв’язку з іншою людиною.

Дискусія. Отримані дані значною мірою 
співвідносяться з наявними в науковій психо-
логічній літературі відомостями щодо зв’язку 
культурних цінностей суспільства й іннова-
ційності особистості. Найбільш очевидним 
є домінування у психологічному портреті 
цінностей пізнання нового у світі, природі, 
людині, на що вказують більшість дослідників. 
Так, Н.М. Лебедєва встановила, що з іннова-
тивними настановами прямо взаємопов’язані 
цінності відкритості до змін (самостійність, 
стимуляція), універсалізма і досягнення, зво-
ротно – цінності влади і традиції. Такі осо-
бливості близькі до універсальних, оскільки 
підтверджуються даними крос-культурних 
досліджень [10]. А.А. Бефані характеристикою 
ціннісно-мотиваційної сфери особистості як 
компонента інноваційного потенціалу особи-
стості розглядає особливе ціннісне ставлення 
до реального світу як до постійно мінливого, 
безмежно різноманітного. Авторка вказує на 
потребу в невизначеності, новизні, потребу 
до всього підходити творчо, здійснювати про-
блематизацію звичних, знайомих ситуацій [2]. 
Підтвердженням переважання цінності «пошук 
і насолода прекрасним» в інноваційної особи-
стості є дані біографічного дослідження про-
фесіоналів-новаторів, проведеного І.В. Пахно. 
Досліджувані вказували на наявність в юнацтві 
занять естетичного профілю, зокрема й пов’я-
заних із моделюванням, конструюванням 
[11]. Також отримані нами дані про індивіду-
алістичну спрямованість ціннісних орієнтацій 
інноваційної особистості не суперечать даним 
досліджень інших авторів. М.А. Белан вказує, 
що смисловим наповненням інноваційного 
потенціалу є цінності любові до своєї справи 
і внутрішньої свободи, значущі смислові утво-
рення – стремління до нонконформізму, до 
індивідуального стилю інноваційної діяльності 
в межах своєї професії, до підвищення когні-
тивних навичок і креативності [1].

Водночас отримані нами дані дещо відріз-
няються від загальної картини, оскільки в літе-
ратурі трапляються такі характеристики цін-
нісно-орієнтаційної сфери інноваційних осіб, 
які наближають їх до самоактуалізованих осо-
бистостей [2, с. с11]. Вказується орієнтація 
на дистанцію влади, намагання підтримувати 
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горизонтальні соціальні зв’язки [10, с. 14]. 
Результати проведеного нами емпіричного 
дослідження вказують на значущість високого 
соціального статусу й управління людьми для 
інноваційних осіб, тобто виразною є їхня спря-
мованість на певне місце в ієрархії, доступ до 
розподілу ресурсів. Водночас зовсім не при-
таманні виявились цінності глибоких стосун-
ків («любов, кохання»), авторитету («визнання 
і повага людей і вплив на оточення»), соціаль-
ного блага («соціальна активність для досяг-
нення позитивних змін у суспільстві»). Ці факти 
вказують на своєрідний профіль кар’єрноорі-
єнтованої інноваційної особистості, для якої 
інноваційна активність не є джерелом само-
розвитку, пізнання власного «Я» та «Іншого», 
соціального служіння, а виступає інструмен-
том досягнення високого соціального статусу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Інноваційну особистість доцільно розглядати 
як психологічний тип, «ядерною» властивістю 
якого є інноваційність як стійка властивість 
особистості, навколо якої організується сво-
єрідний комплекс співвідносних властивос-
тей і особистісних утворень. Інноваційність 
розглядається як здатність особистості до 
корисних перетворень середовища від стану 
звичної (хабітуальна) дійсності до оновле-
ної (модернізована) через пошук та впрова-
дження нововведень (ідеї, сенс, технології 
тощо); це здатність до конструктивного пере-
структурування взаємодії зі світом в умовах 
швидкоплинних змін. Інноваційність є загаль-
ною схильністю особистості до контакту 
з новизною, внутрішнім підґрунтям, переду-
мовою стійкого й універсального опанування 
нововведень. Ця властивість не є одномірною, 
має складну структуру, базовим рівнем якої 
є формально-динамічний. Формально-дина-
мічний рівень охоплює сукупність усіх власти-
востей, ознак, які відображають: особливості 
виникнення і динаміку проявів інноваційності; 
силу внутрішніх інтенцій інноваційності та її 
формальні аспекти, що стосуються енергійно-
сті та різноманітності; ознаки, що виражають 
психологічну сутність інноваційності в системі 
психічної активності людини.

Виокремлюється певний спектр цінніс-
них орієнтацій, що пов’язані з інноваційні-
стю. До їх числа належать: «пізнання нового 
у світі, природі, людині», «високий соціальний 
статус і управління людьми», «здоров’я», які 
прямо корелюють із формально-динамічними 
та якісними показниками інноваційності; «при-
ємне проведення часу, відпочинку», «визнання 
та повага людей, вплив на оточення», «спілку-
вання», які мають від’ємні зв’язки.

Найбільшою мірою диференційовані щодо 
рівня інноваційності ціннісні орієнтації «пізнання 
нового у світі, природі, людині», «високий 
соціальний статус і управління людьми», які 

домінують у групі інноваційних осіб. Особли-
вості ціннісно-орієнтаційної сфери інновацій-
ної особистості розкриваються у сполученні 
таких показників, як: «пошук і насолода пре-
красним», «пізнання нового у світі, природі, 
людині», «здоров’я», «високий соціальний ста-
тус і управління людьми», водночас найменш 
значущою є цінність «любов, кохання». Зага-
лом, інноваційна особистість схильна до напо-
легливого впровадження та поширення ново-
введень, відрізняється вірою в ідеали краси, 
свободи, пізнання, здоров’я, налаштовані-
стю на утвердження цілісності, конструктив-
ності та раціональності, прагненням до успіху, 
лідерства. Проте їй не властиві ціннісні орієн-
тації гуманістичного спрямування, пов’язані 
з визнанням значущості людських стосунків, 
духовного зв’язку з іншою людиною, соціаль-
ного служіння, розвитку суспільства.

Отримані в емпіричному дослідженні 
результати можуть бути основою для розро-
блення практичних заходів щодо розвитку 
інноваційності в педагогічних системах, 
зокрема й у процесі підготовки професіона-
лів. Подальше дослідження може бути спря-
мовано на пошук більш широкого кола пара-
метрів аксіосфери інноваційної особистості, 
зокрема потребо-мотиваційної, діяльнісно-о-
пераційної, ціннісно-смислової сфер.
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Стаття розглядає особливості комунікації 
людей похилого віку, аналізує наявні комуніка-
тивні схильності та досліджує їхній взаємо-
зв’язок за такими індивідно-особистісними 
чинниками, як стать, місце проживання, 
працевлаштування, рівень освіти, участь у 
суспільному житті, а також задоволеність 
рівнем власного життя та здоров’я.
Актуальність даного дослідження зумовлена 
недостатнім рівнем розробленості цього 
питання на тлі сучасного стану психоло-
гічної науки, коли в умовах світової пандемії 
та самоізоляції комунікативні потреби осо-
бистості набувають особливої значущості, 
особливо в похилому віці. Адже саме цей вік 
характеризується необхідністю задово-
леності потреби в передачі накопиченого 
опиту іншій людині, а комунікація виступає 
основним знаряддям та каналом зв’язку.
Завдяки проведеному емпіричному дослі-
дженню було вивчено рівень комунікатив-
них схильностей у людей похилого віку та 
визначено, що на рівень їхнього розвитку 
найбільший вплив мають чинники статі, 
працевлаштування й участь у суспільному 
житті. У похилому віці жінки, які працюють 
та задоволені своїм життям, мають показ-
ники вище, ніж чоловіки, які не працюють та 
не задоволені своїм теперішнім життям.
Із другого боку, емпіричні значення t-крите-
рію Стьюдента вказали, що чинники місця 
проживання, рівень освіти (середня, середня 
спеціальна або вища) є незначними, оскільки 
їхній вплив на рівень комунікативних схиль-
ностей у людей похилого віку не підтвер-
дився. Так само, як чинник проживання разом 
з іншими членами родини або на самоті, 
фактор задоволеності/незадоволеності 
рівнем власного здоров’я не має значного 
впливу на основні показники, що є предме-
том цього дослідження.
У висновках були підсумовані отримані 
результати та наголошено на ролі наяв-
ності постійної роботи й участі в суспіль-
ному житті як головних визначних чинни-
ках подальшого розвитку комунікативних 
аспектів у людей похилого віку.
Ключові слова: комунікативні схильності, 
геронтологічний період, особа похилого віку, 
аспекти комунікації, комунікативні потреби.

The article deals with the problem of the peculiar-
ities of the communication of elderly people, ana-
lyzes the existing communication aptitudes and 
examines their correlation with such individual 
factors as gender, place of residence, employ-
ment, level of education, participation in public 
life, as well as with the satisfaction by their level 
of life and health.
The relevance of this research is due to the 
insufficient level of the development of this 
question considering the current state of the 
psychological science, while during the global 
pandemic and self-isolation, the communica-
tive needs of the individual become especially 
important, especially among elderly people. 
After all, this age is characterized by the need 
to transfer the accumulated experience to 
another person, and the whole process of the 
communication is the main tool and channel of 
to satisfy this need.
Thanks to the empirical research, there have 
been studied the level of the communicative 
aptitudes of elderly people and it has been deter-
mined that the level of their development is most 
influenced by factors of gender, employment and 
participation in public life. Elderly women who 
work and are satisfied with their lives have higher 
rates than men who do not work and are dissat-
isfied with their current level of life.
On the other hand, the empirical values of Stu-
dent’s t-test indicated that the factors of place of 
residence, level of education (secondary, sec-
ondary special or higher) are insignificant, as 
their influence on the level of the communicative 
aptitudes among elderly people has not been 
confirmed. Just as the factor of living with other 
family members, or alone, and the factor of sat-
isfaction / dissatisfaction with the level of one’s 
own health do not have a significant impact on 
the main indicators that are the subject of this 
research.
The conclusions highlight the obtained results 
and emphasize the role of permanent work 
and the participation in public life, as the main 
outstanding factors for the further development 
of the communicative aspects among elderly 
people.
Key words: communicative aptitudes, geronto-
logical period, elderly person, aspects of commu-
nication, communicative needs.

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ

GERONTOLOGICAL ASPECTS OF THE COMMUNICATION

Постановка проблемы. Одним из основ-
ных умений современной личности, пол-
ноценно живущей в обществе, является 
умение устанавливать контакты, общаться 
и создавать оптимальные взаимоотношения 
с другими людьми. Имеется в виду необхо-
димость взаимодействовать с этими людьми, 
осознавать индивидуальность и неповтори-
мость каждого, а также уметь организовать 
совместную деятельность и построить меж-
личностные отношения. Такие навыки и уме-
ния, безусловно, являются необходимыми на 
протяжении всего онтогенеза, однако осо-

бенную необходимость они обретают именно 
в кризисные и переломные периоды жизни, 
одним из которых и является геронтологичес-
кий период. Поэтому целью этого актуального 
исследования является изучение коммуника-
тивных аспектов в пожилом возрасте.

Изложение основного материала исс-
ледования. Согласно И.Д. Бех, геронтологи-
ческий период начинается с 60 лет у мужчин 
и с 55 лет у женщин, длится до момента смерти 
[4]. Этот возраст воспринимается обществом 
в негативном свете, поскольку речь идет об 
угасании психических процессов, постепен-
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ной социальной деградацией личности, сни-
жении уровня адаптационных способностей 
и так далее. Однако наряду с некоторыми 
ограничениями жизнедеятельности индивида 
стоит отметить возможность приспособле-
ния к этой новой жизненной ситуации за счет 
новых функций, возможностей или механиз-
мов. В первую очередь они связаны с веду-
щим видом деятельности на данный момент 
и, как отмечает И.Д. Бех, одним из таких видов 
является межличностное общение, при кото-
ром за счет информационного и эмоциональ-
ного обмена между собеседниками стано-
вится возможным продолжение духовного 
и морального роста личности [4].

Согласно А.А. Бодалёву, психологически 
полноценное межличностное общение – такое 
общение на равных, при котором его участ-
ники не просто удовлетворены своими ролями 
и объединяющей их деятельностью, а стара-
ются во время коммуникации обращать вни-
мание на неповторимое своеобразие сво-
его собеседника, считаются с его мнением 
и не допускают унижения его достоинства 
[5]. В.Н. Куницына критериями межличност-
ного общения назвала небольшое количество 
людей, их непосредственное взаимодействие 
и личностную ориентацию общения [7].

Рассматривая личность как неповторимую 
индивидуальность, Б.Д. Парыгин подчерки-
вает, что межличностное общение является 
высшим уровнем человеческого общения 
и отображается в межперсональном контакте 
и взаимодействии [10]. Именно в таком обще-
нии проявляются разнообразные формы ком-
муникативной активности личности, а именно: 
коммуникативная деятельность и поведение, 
различные социальные роли, в том числе 
и лидерские. Поскольку в таком общении 
собеседник является источником информа-
ции и эмоциональных состояний, Б.Д. Парыгин 
считает межличностное общение этическим 
идеалом человеческих отношений [10], так как 
именно в нем самым полным образом нахо-
дят свою реализацию личностные ожидания 
и потребности в уважении и принятии другими 
людьми, а также раскрывается духовно-пси-
хический потенциал личности.

В геронтологическом периоде процесс 
общения – это процесс формирования эмо-
циональных взаимоотношений с окружаю-
щими, что может проявляться в дихото-
мических качествах отношений, например 
в явлениях симпатии и антипатии, дружбы 
и вражды, любви и ненависти.

В пожилом возрасте динамика межлично-
стного общения обуславливается внутрен-
ними особенностями и внешними условиями. 
Первые факторы – субъективные, они нахо-
дят свое отражение в свойствах личности: 
психофизиологические (возрастные характе-

ристики, внешность, внутренние изменения 
тела), когнитивные (постепенное угасание 
психических процессов) и психосоциальные 
(особенности самосознания и саморегуляции, 
«Я-концепция», социальный опыт, субъек-
тивное благополучие личности) [8]. Внешние 
условия проявляются в экономических, поли-
тических, экологических факторах, которые 
также обуславливают динамику межличност-
ных отношений.

В.Ф. Моргун считает, что ведущая деятель-
ность пожилых людей связана с общением, 
наставничеством [9]. Ведь именно в нем, 
помимо потребности в передаче накопленного 
опыта, реализуются и другие потребности: 
потребность в принадлежности коллективу, 
в уважении, потребность в самоутверждении. 
В пожилом возрасте, начало которого зависит 
от общей продолжительности жизни и состо-
яния здоровья, ведущей становится деятель-
ность по самоутверждению. В.Ф. Моргун 
этот жизненный этап онтогенеза связывает 
также с самодеятельностью, проявляющейся 
в самореализации, самоактуализации уже 
зрелой личности, в самообслуживании [9].

Отметим, что такого же мнения придержи-
вается и И.Д. Бех, утверждающий, что через 
межличностное общение у людей пожилого 
возраста реализуется их основная потреб-
ность – передача своего жизненного опыта 
[4]. Для реализации этой потребности необ-
ходимо обладание определенными коммуни-
кативными способностями или склонностями.

Для определения таких коммуникативных 
аспектов у людей пожилого возраста нами 
была использована методика В.В. Синявс-
кого и Б.А. Федоришина (КОС-2) для выявле-
ния коммуникативных склонностей личности. 
В исследовании приняли участие 268 человек 
в возрасте от 61 до 76 лет, из них 97 мужчин 
и 171 женщина. Средний возраст респон-
дентов – 66 лет. Из них некоторые (59 чело-
век) одинокие, остальные 209 человек живут 
с родными. Большинство респондентов – 
жители города (более 67%), лишь 89 чело-
век – проживают за городом, в селах и дерев-
нях. 75 человек имеют средний или неполный 
средний уровень образования, 64 – образо-
вание среднее специальное, 119 – высшее 
образование и 10 человек не указали сво-
его уровня образования. Из всех людей, что 
приняли участие в исследовании, работают 
79 человек (уборщицы, учителя, медсестры, 
сторожа, охранники, кассиры, продавцы 
товаров и так далее), 177 – не работают, 
а 12 респондентов не указали своей заня-
тости. Активное участие в общественной 
жизни принимают 44 человека (собрание 
пенсионеров, члены различных кружков), 
а 224 человека – не принимают участия. Уро-
вень собственного одиночества оценива-
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Таблица 1
Геронтологические коммуникативные склонности

Фактор Показатели
Пол Мужчины 10.6 324

Женщины 11.4 553
Место проживания В черте города 11.0 156

За городом / в деревне 11.3 321
С кем проживает Одинокие / без семьи 11.5 432

С другими членами семьи 11.0 131
Образование Среднее / неполное среднее 10.9 356

Среднее специальное 11.0 237
Высшее образование 11.4 631

Деятельность Работают 11.6 369
Не работают 10.9 783

Общественная жизнь Активное участие 11.9 953
Не участие 10.9 743

Удовлетворенность состоянием 
своего здоровья

Удовлетворены 11.0 234
Не удовлетворены 11.0 279

Уровень одиночества Не чувствуют себя одинокими 11.0 143
Одинокие 11.2 934

Удовлетворенность уровнем 
жизни

Удовлетворены 11.3 542
Не удовлетворены 10.4 178

ется в среднем как +0,14, поскольку среди 
268 респондентов 111 оценили собствен-
ный уровень одиночества в негативном зна-
чении, 152 – в положительном, 5 человек не 
оценили собственного уровня одиночества. 
Уровень удовлетворенности состоянием сво-
его здоровья оценен в среднем негативно 
(−0,1) следующим образом: 120 человек – 
отрицательно, 139 – положительно и 9 чело-
век не высказались по этому пункту. Уровень 
удовлетворенности собственной жизнью 
в среднем имеет положительный результат 
+0,96 (в негативном плане оценен у 48 чело-
век, в положительном – у 220).

Результаты проведенного эмпирического 
исследования изложены в табл. 1.

Выявлено среднее значение коммуника-
тивных склонностей у людей пожилого воз-
раста – 11.1 647.

Из результатов проведенного эмпириче-
ского исследования следует, что люди пожи-
лого возраста имеют средний уровень про-
явления коммуникативных склонностей, они 
стремятся к контактам с другими людьми, но 
по разным причинам и обстоятельствам эти 
контакты неустойчивые. В дальнейшем эти 
коммуникативные аспекты стоит развивать.

Сравнив полученные показатели геронто-
логических коммуникативных склонностей 
по таким факторам, как пол, место прожи-
вания, проживание с членами семьи или без 
них, уровень образования, общественная 
деятельность, трудоустройство, удовлетво-
ренность уровнем своего здоровья и своей 

жизнью в целом, отметим, что по коммуни-
кативным показателям высшими значения 
являются у женщин, а не у мужчин; у жителей 
сел и деревень, а не горожан; у одиноких, а не 
у проживающих с другими членами семьи. 
Также более высокие показатели зафикси-
рованы у респондентов с высшим уровнем 
образования в сравнении со средним непо-
лным или средним специальным; у рабо-
тающих выше, чем у безработных; у людей 
пожилого возраста, активно принимающих 
участие в общественной жизни и у тех, кто 
удовлетворен своим уровнем жизни. Фак-
тор «удовлетворенность своим состоянием 
здоровья» не имеет существенного различия 
в показателях.

Проверим достоверность полученных 
результатов относительно полученных сред-
них арифметических значений по таким фак-
торам, как: «пол», «место проживания», «с кем 
проживает», «образование», «деятельность», 
«общественная жизнь», «удовлетворенность 
состоянием своего здоровья», «уровень оди-
ночества» и «удовлетворенность уровнем 
жизни» с помощью t-критерия Стьюдента. 
Результаты приведены в табл. 2.

При t ˃ t
кр 

нулевая гипотеза про отли-
чия уровней коммуникативных склонностей 
людей пожилого возраста у мужчин и женщин, 
тех, кто работает или не работает, участвует 
в общественной жизни или нет, удовлетворен 
или не удовлетворен уровнем своей жизни, – 
подтверждается. Можно сделать вывод, что 
все эти факторы являются независимыми. 
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Таблица 2
Эмпирические значения t-критерия Стьюдента

Фактор Результаты
Пол 3,351
Место проживания 1,280
С кем проживает 1,955
Образование среднее / неполное среднее – среднее специальное 0,274
Образование среднее специальное – высшее 1,321
Образование среднее – высшее образование 1,775
Деятельность 2,4
Общественная жизнь 2,723
Удовлетворенность состоянием своего здоровья 0,017
Уровень одиночества 1,052
Удовлетворенность уровнем жизни 2,943

Примечание: критическое значение по таблице – 1,981 (при уровне значимости α = 0,05).

Таким образом, в пожилом возрасте жен-
щины, которые работают, активно участвуют 
в общественной жизни и удовлетворены 
своей жизнью, имеют показатели выше, чем 
мужчины, которые не работают, не участвуют 
в жизни общества и не удовлетворены соб-
ственной жизнью. Так, вышеупомянутые жен-
щины чаще хотят устанавливать новые кон-
такты, тянутся к окружающим, обмениваются 
с ними информацией, эмоциями и жизненным 
опытом. Также работающие и активно уча-
ствующие в жизни общества женщины могут 
лучше формулировать и ставить перед собой 
задачи, активней коммуницируют и эффек-
тивней занимаются тем или иным видом дея-
тельности, будучи более удовлетворенными 
уровнем своей жизни.

При t ↔ t
кр 

нулевая гипотеза про отли-
чия уровней коммуникативных склонностей 
людей пожилого возраста, живущих в черте 
города или же за городом, у людей со сред-
ним специальным уровнем образования, 
а также с высшим образованием, у тех, кто 
удовлетворен и не удовлетворен состоя-
нием своего здоровья, тех, кто считает или 
не считает себя одиноким, не подтвержда-
ется. Таким образом, все эти факторы явля-
ются зависимыми, уровень коммуникативных 
склонностей у них одинаковый – средний. 
Также при t ↔ t

кр 
не подтверждается нулевая 

гипотеза про отличия уровней коммуникатив-
ных склонностей у людей пожилого возраста, 
живущих совместно с другими членами семьи 
или же самостоятельно, у людей с неполным 
средним образованием или же средним спе-
циальным. Являясь зависимыми, эти факторы 
имеют среднее значение.

Стоит отметить, что самые низкие пока-
затели зафиксированы у людей пожилого 
возраста, которые не удовлетворены своей 
теперешней жизнью, а самые высокие пока-
затели – у тех, кто работает. Можно сделать 

вывод, что профессиональная занятость, 
активное участие в общественной жизни 
и удовлетворенность уровнем собственной 
жизни имеют самое большое влияние на дина-
мику развития коммуникативных склонностей 
у людей пожилого возраста.

Выводы из проведенного исследова-
ния. Современное общество весьма спорно 
относится к геронтологическому периоду 
жизни личности. Коммуникативные аспекты 
являются одними из самых важных аспек-
тов, поскольку имеют отношение к основной 
геронтологической потребности – передачи 
жизненного опыта. Люди старше 60 лет стре-
мятся устанавливать новые контакты с окру-
жающими, узнавать их, осуществлять эмоцио-
нальный и эмпирический взаимообмен.

Для изучения геронтологических аспектов 
коммуникации было проведено эмпирическое 
исследование, которое показало, что уровень 
коммуникативных склонностей у людей пожи-
лого возраста имеет средние значения и нуж-
дается в дальнейшем развитии. Респонденты 
тянутся к новым контактам с людьми, однако 
потенциал этих склонностей недостаточно 
устойчив.

На проявление геронтологических комму-
никативных склонностей влияют пол, усло-
вия проживания, место проживания, уро-
вень образования, деятельность, в том числе 
и общественная, уровень удовлетворенности 
своей жизнью и здоровьем. В пожилом воз-
расте женщины, которые работают и удов-
летворены своей жизнью, имеют показатели 
выше, чем мужчины, которые не работают и не 
удовлетворены своей теперешней жизнью. 
Именно женщины больше стремятся к новым 
контактам.

На динамику коммуникативных склоннос-
тей в пожилом возрасте наибольшее влияние 
имеют профессиональная занятость и удов-
летворенность уровнем жизни.
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Таким образом, из всех исследованных 
факторов, в пожилом возрасте лишь пол, 
трудовая занятость, участие в общественной 
жизни и удовлетворенность ею существенно 
влияют на уровень коммуникативных склон-
ностей. Именно работающие женщины, удов-
летворенные уровнем своей жизни, наиболее 
тяготеют к новым контактам, к коммуникации 
с окружающими.
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У статті розглядається феномен почуття 
провини у психології материнства. Аналі-
зуються основні сучасні дослідження цього 
феномену вітчизняних та зарубіжних вче-
них, зокрема щодо впливу мас-медіа у під-
тримці та формуванні почуття провини 
у матерів. Зазначаються основні групи 
ризику жінок, що схильні відчувати провину 
внаслідок невідповідності «міфу про мате-
ринство», до яких належать: жінки з тради-
ційними поглядами щодо гендерних ролей; 
працюючі матері; жінки, яким притаманна 
девіантна поведінка; матері, які виховують 
дітей самостійно, тощо. Емпіричне дослі-
дження дозволило констатувати, що образ 
ідеальної мами став інтеріоризованим, вну-
трішньо прийнятим для усіх респонденток, 
що визнають соціальні мережі важливим 
для них джерелом інформації. Середньоста-
тистичні показники частоти виникнення 
почуття провини у жінок – 40,44%. Причи-
нами такої невідповідності досліджувані 
називають надмірну власну зайнятість 
(19%), слабкий імпульс-контроль негатив-
них емоцій (19%), низький рівень задоволення 
потреб дитини (5%), власні надто високі 
вимоги (5%). Водночас дослідження фено-
мену материнської провини через невідпо-
відність образу ідеальної мами, що транс-
люється у соціальних мережах, не виявило 
достовірних відмінностей щодо пережи-
вання почуття провини у групах матерів, які 
намагаються та не намагаються бути іде-
альними. Припускаємо, що такі результати 
можна пояснити малочисельністю вибірки, 
різнорідністю досліджуваних за віком, профе-
сією та кількістю дітей, охопленням лише 
зацікавлених та мотивованих жінок, відсут-
ністю рандомізації учасниць. Результати 
дослідження дали підстави для подальшої 
перевірки впливу інших соціальних факторів 
формування почуття провини у матерів; 
перспективним є розширення вибірки дослі-
джуваними, які не визнаватимуть важливо-
сті для них соціальних мереж.

Ключові слова: почуття провини, сором, 
соціальна мережа, психологія материнства, 
материнство, культура, гендерна роль.

The article considers the phenomenon of guilt in 
the psychology of motherhood. The main mod-
ern investigations of guilt of domestic and foreign 
scientists are also examined, of the impact of 
social media on the sustentation and on the for-
mation of guilt in mothers in particular. The main 
risk groups of mothers who are prone to guilt due 
to the inconsistency of the “myth of motherhood” 
are identified, which include: mothers with tradi-
tional views on gender roles; working mothers; 
mothers with eating disorders; mothers who are 
characterized by deviant behavior; mothers who 
raise children independently; women whose 
children are prone to self-harm, etc. Empirical 
research showed that the image of the ideal 
mother has become internalizaed, internally 
accepted for all respondents who admit social 
networks as an important source of information 
for them. It is established that social networks are 
not considered as the only factor of propaganda 
of the idealized maternal image in the modern 
world. Simultaneously, the investigation of the 
phenomenon of mother’s guilt because of the 
disparity of the image of the “ideal mother”, that 
we may see in social networks, did not reveal 
significant differences in relation to the feeling of 
guilt in groups of mothers who try and do not try 
to be perfect. We assume that such results may 
be explained by a small sample size, the diver-
sity of mothers by age, occupation and number 
of children, the coverage of only interested and 
motivated women, the lack of randomization of 
participants. The results of the study provided 
grounds for further verification of the influence 
of other social factors in the formation of guilt in 
mothers. It is promising to expand the sample of 
respondents who will not recognize the impor-
tance of social networks for them.
Key words: guilt, shame, social network, psy-
chology of motherhood, maternity, culture, gen-
der role.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ  
ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ У МАТЕРІ

THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKS UPON THE FORMATION  
OF GUILT IN A MOTHER

Постановка проблеми. Сучасні інфор-
маційні, соціальні та соціально-психологічні 
умови, моральна криза та нестабільність 
суспільних нормативів ускладнюють процес 
самореалізації, зокрема й у батьківській сфері, 
що може викликати почуття дезадаптивної 
провини. Поняття «провина» визначається 
науковцями як вище почуття, притаманне 
тільки людині, що характеризується невдово-
леністю собою та навколишньою дійсністю, 
і проявляється як неузгодження між бажаним 
та дійсним [1, с. 121]. Провина – це соціально 
сформоване почуття [2, с. 80]. Таким чином, 
почуття провини характеризується як один із 

індикаторів засвоєння особистістю суспільних 
і моральних норм та правил. Феномен почуття 
провини ставав предметом дослідження 
як вітчизняних (І.В. Ананова, Л.М. Коро-
тяєва, О.В. Царькова та ін.), так і зарубіж-
них (Rotkirch A, Janhunen K., Gearing R E,  
Cambell S. & el.) психологів.

Постановка завдання. У нашому дослі-
дженні ми розглядаємо феномен почуття про-
вини у психології материнства, а також ана-
лізуємо основні сучасні дослідження цього 
феномену вітчизняних та зарубіжних вчених, 
зокрема щодо впливу мас-медіа у підтримці 
та формуванні почуття провини у матерів.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. «Міф про материнство» – це сукуп-
ність високих культурних очікувань якісних 
та постійних емоційних, матеріальних та інших 
інвестицій матері у дитину. Провина матері 
прямо залежить від соціального та культурного 
контексту, а також формує свої загальні ознаки 
у конфліктах батьків та нащадків, маніпуля-
тивних взаємодіях між поколіннями [4, с. 91]. 
Культуральні особливості дитячо-батьківських 
взаємин мають свою специфіку та форму-
ються протягом багатьох століть. Так, бать-
ки-носії західної культури формуватимуть 
у дітей незалежність і самостійність, бать-
ки-азіати – колективізм та взаємодопомогу, 
а батьки-африканці – схильні очікувати допо-
могу від громади у питаннях виховання влас-
них дітей і спонукають дітей розраховувати на 
допомогу від оточуючих [5, с. 248]. Припуска-
ємо, що соціальні мережі слугують сучасним 
джерелом формування стереотипного образу 
матері, що закріпився у культурі та суспільстві 
на даному етапі розвитку.

Згідно з твердженням, представленим 
вище, невідповідність «міфу про материнство» 
певної культури викликає почуття провини 
у матерів. Цей міф зображує матерів як тур-
ботливих і доброзичливих та заперечує умов-
ний характер материнських стратегій догляду 
й виховання дитини. Цікавим є також при-
пущення, що міф може слугувати інтересам 
чоловіків та яскравим поборникам інституту 
батьківства й материнства, погляди яких наба-
гато доступніші для пересічної жінки з розвит-
ком новітніх технологій [4, с. 101].

Молоді жінки та чоловіки прихильніші до 
«міфу про материнство» та рідше ставлять його 
під сумнів, ніж особи старшого віку [4, с. 103]. 
Провина може сприяти стримуванню агресії, 
імпульсивних дій та зневаги. У такому разі про-
вина матері є інструментом зменшення агресії 
та ризику залишення дитини та сприяє адапта-
ційним механізмам матері, виживанню потом-
ства, що закладено еволюцією материнства. 
В.І. Ананова до індикаторів наявності почуття 
провини відносить: «високий загальний рівень 
емоційної нестабільності, негативне емоцій-
но-ціннісне ставлення до себе, функціону-
вання захисного комплексу, схильність чекати 
на покарання, орієнтування на нормативність, 
демонстрування самозвинувачення, вимогли-
вість до себе, специфічне реагування в ситу-
ації «провини» [3, с. 174]. Гнів, агресія, лють 
еволюційно є первинними щодо почуття про-
вини, сорому та депресії. Тобто основною 
причиною цих соціальних переживань є високе 
сподівання на хороше материнство («міф про 
материнство») [4, с. 95–100].

Найбільший рівень провини викликають 
думки про знецінення стосунків із дитиною. 
Більшістю матерів такі думки вважаються 

забороненими. Провина після агресії поси-
люється в суспільстві, де фізичне насилля над 
дітьми заборонене законом. Навіть тимчасова 
відсутність матері та хворобливість дитини 
рідше викликають почуття провини [4, с. 98].

Матері відчувають провину за те, що витра-
чають час на діяльність, не пов’язану із дити-
ною. У матерів з малими дітьми провина 
та самозвинувачення пов’язані навіть із часом, 
витраченим на фізичну активність, здорове 
харчування та сон, попри те, що ці характери-
стики властиві ідеальній мамі згідно з декларо-
ваним образом у кіберпросторі. Водночас у разі 
збільшення рівня усвідомлення самоцінності 
у матерів зменшувався рівень провини через 
поведінку, що сприяла зміцненню її здоров’я 
[6, с. 8–9]. Жінки з традиційним переконаннями 
про гендерні ролі відчувають себе менш якіс-
ними у ролі матері та винними, якщо працюють 
на повній занятості [7, с. 3]. «Гендерна роль – 
набір очікуваних зразків поведінки (норм) для 
чоловіків та жінок» [5, с. 253]. Зміни гендер-
них ролей, що відбувається з часом у багатьох 
культурах, доводять, що еволюція та біологія 
не єдині фактори, що закріпляють гендерні 
ролі, оскільки культура та епоха здатні змінити 
їх [5, с. 256]. Тому наша ця стаття спрямована 
на дослідження впливу соціальних мереж на 
формування сучасної гендерної ролі матері, 
а також на визначення актуальності «міфу про 
материнство» у кіберпросторі та його значення 
у виникненні провини.

Якщо жінка погоджується із загально-
прийнятим суспільним переконанням, то 
рівень почуття провини, сорому, невідповідно-
сті, симптомів депресії підвищується. Жінка, 
що не погоджується, спрямовує фокус уваги 
на свої унікальні та сильні сторони як матері 
[8, с. 50–51]. Рівень почуття провини у жінок 
вищий, аніж у чоловіків, незалежно від їхніх 
переконань, окрім випадків, коли жінка пра-
цює в організації з більш рівноправними ген-
дерними нормами, де жінки і чоловіки відчува-
ють схожий рівень провини [7, с. 15–17].

Матері, які самостійно виховують синів, 
та жінки, діти котрих схильні до самоушко-
дження, більш схильні до відчуття провини. 
Припускається, що самоушкодження може 
включати каліцтва тіла, самопорізи, отруєння, 
передозування призначеними або побутовими 
медикаментами, вживання алкоголю, нарко-
тичних речовин, участь у ризикованій пове-
дінці, здирання шкіри, витягування волосся 
та інше. Джерело провини матерів дітей, 
що вчинили самоушкодження, – це потреба 
у гіперконтролі. Жінки вважають, що вони 
недостатньо уважні до своїх дітей, попри те, 
що надмірно втручаються у особистий їх про-
стір як-от: читають їхні переписки, слухають 
телефонні розмови, більш ретельно контро-
люють своїх дітей після скоєння акту самоуш-
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кодження. Матері відчувають провину через 
порушення своїх моральних принципів, таких 
як конфіденційність чи право дитини на при-
ватне життя, з метою уникнення повторення 
самоушкодження. Згідно з дослідженнями 
жінки часто відчували себе емоційно виснаже-
ними, безсилими та безпорадними, що спри-
яло відстороненню матерів від підтримки сім’ї 
та друзів [8, с. 50; 9, с. 302–304]. Така амбіва-
лентно спрямована поведінка матері посилює 
її почуття провини, а це натомість може спри-
чиняти короткочасні позитивні зміни у стосун-
ках між матір’ю та дитиною [10, с. 8]. Також 
у групі ризику щодо почуття провини є жінки 
з розладами харчування, які супроводжуються 
соромом та ганьбою, негативними думками 
про себе як про матір [11, с. 236].

Лікарі часто використовують маніпуляції, 
що викликають у батьків провину, для того, 
щоб посилити прихильність до використання 
засобів безпеки (автомобільні крісла безпеки 
для дітей, ремені безпеки тощо) та імунізації. 
Проте ця стратегія недоречна у разі вирішення 
питань вигодовування дитини грудним моло-
ком, коли з об’єктивних причин мати не може 
її виконати [12, с. 81]. Часто маркетологи спе-
кулюють над почуттям провини матері, яка не 
здатна годувати грудьми. Жінки, які свідомо 
обрали годування з пляшечки, на відміну від 
тих, які роблять це вимушено, менш почува-
ються винними. Реклама, що викликає про-
вину, є потужним інструментом маніпуляцій, 
особливо серед молодих жінок. Зображення 
жіночих грудей і щасливого дитячого обличчя 
формує стереотип, що знецінює матір як 
об’єкт та формує обмежене уявлення про 
функціонування людського тіла [12, с. 82].

Виробники побутової та дитячої продукції 
провокують виникнення провини у працюючих 
матерів. Попри мінливі погляди на жіночі ролі, 
матері продовжують залишатися основними 
опікунами своїх дітей. Працюючі матері нама-
гаються компенсувати час, який вони про-
водять поза домом, у спосіб, що не завжди 
є адекватним потребам дитини. Виявлена 
значна позитивна залежність між рівнем апе-
ляції до провини та рівнем роздратування, що 
може свідчити про високе емоційне забарв-
лення та значущість цього питання для жінок 
[13, с. 703–704]. Також дослідження свідчать 
про достовірний рівень кореляції між рівнем 
довіри до реклами та ЗМІ з одного боку, та рів-
нем почуття провини з іншого боку [14, с. 366]. 
Прикладом цього є реальна подія в Ізра-
їлі – «Справа Ремедії», у якій ЗМІ звинувачу-
вали жінок у неякісному виконанні ролі матері 
через їх відмову від грудного вигодовування, 
що в окремих випадках призвело до харчо-
вих отруєнь немовлят штучними сумішами. Як 
наслідок, кількість жінок, які годували грудьми 
після цього випадку, збільшилася на 32%, що 

свідчить про ефективність впливу соціального 
тиску через ЗМІ на жінок [15, с. 2–4].

Таким чином, подані вище явища формують 
почуття провини у матерів. Часто апеляція до 
почуття провини є маніпуляцією маркетологів 
з метою подальшого придбання жінкою певного 
пов’язаного з дитиною товару або маніпуляцією 
з інших сторін для контролювання чи корекції 
поведінки матері. Сучасними джерелами фор-
мування «міфу про материнство» є медіапро-
стір та кіберпростір, проте і досі малодослідже-
ною залишається проблема впливу соціальних 
мереж на появу почуття провини у матерів та на 
подальшу побудову стосунку і патернів пове-
дінки у моделі «мати – дитина».

Результати дослідження. З метою визна-
чення особливостей впливу соціальних мереж 
та трансльованого через соцмережі образу 
«ідеальної мами» на виникнення у матерів 
почуття провини нами було проведене емпі-
ричне дослідження. Інструментом дослі-
дження слугував метод анкетування з елемен-
тами експерименту. Анкета включала у себе 
відкриті, напівзакриті та закриті запитання, 
значна частина яких виражалася у формі 
шкали інтенсивності прояву психологічного 
явища. На початку анкетування всі досліджу-
вані жінки переглядали коротке відеоповідом-
лення, яке узагальнювало основні тенденції 
пропагованого образу ідеальної мами, що 
описує жінку як активну, щасливу, енергійну, 
спортивну, ніжну, чуйну, турботливу, завжди 
красиву, прихильницю здорового харчування 
та спеціальних занять для розвитку дитини; 
маму, що вдало поєднує роботу та сім’ю, віль-
ний час проводить із дитиною, завжди підтри-
мує чистоту у домі, ніколи не критикує дитину, 
завжди її розуміє та інше.

Гіпотеза дослідження: образ «ідеальної 
мами», що транслюється соціальними мере-
жами, посилює почуття провини у матерів 
внаслідок порівняння себе з декларованими 
вимогами.

Вибірку дослідження склали 21 жінка, що 
добровільно та анонімно погодились пройти 
опитування. Усі жінки брали участь у навчаль-
ному семінарі «Супер МатаТусі» від «Карітас 
Надвірна» у м. Івано-Франківськ. Різнорідність 
вибірки проявлялася у відмінностях між дослі-
джуваними по таких критеріях: вік, кількість 
дітей, професія. Усі 100% респондентів, що 
взяли участь у дослідженні, стверджували, що 
їм відомі риси та обов’язки сучасної ідеаль-
ної мами, перераховані вище. Таким чином, 
результати дослідження підтверджують наяв-
ність та поширення у суспільстві стереотип-
ного образу «ідеальної мами». Зокрема, 67% 
опитаних жінок стверджують, що не підписані 
на мам-блогерок, проте 62% все ж хочуть бути 
схожими на образ ідеальної мами, що побутує 
у сучасному інформаційному просторі.
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До основних ресурсів пропаганди образу 
ідеальної мами, на думку досліджуваних жінок, 
належать YouTube, Facebook, Instagram, ЗМІ, 
судження родичів та знайомих, релігійні книги, 
психологічні тренінги для батьків, психологічні 
вебінари, власний досвід. Такі дані свідчать про 
те, що соціальні мережі не визнаються респон-
дентками як єдине джерело пропагування іде-
алізованого материнського образу. Основою 
такого впливу опитані жінки вважають стерео-
тип, що транслюється суспільством особливо 
інтенсивно через Facebook. Соціальні мережі 
сприймаються як новий чинник, порівняно із 
ЗМІ та судженнями знайомих, проте його ваго-
мість не заперечується. Instagram викликав 
у жінок найменше асоціацій з образом «іде-
альної мами» порівняно з іншими соціальними 
мережами. Після анкетування матері вислов-
лювали незадоволення щодо маніпуляцій зі 
сторони ЗМІ та соціальних мереж, що свідчить 
про актуальність та значущість проблеми, емо-
ційну включеність та зацікавленість матерів 
у вирішенні питань пов’язаних з нереалістич-
ними вимогами суспільства до матерів.

Ресурси пропаганди образу ідеальної мами
* респондентки могли обрати декілька 
варіантів відповіді

YouTube 38%
Facebook 47, 6%
Instagram 26, 6%
ЗМІ 38%
Висловлювання знайомих 
та членів родини 47, 6%

Психологічні вебінари та тренінги 9,5%
Власний досвід 9,5%
Релігійні книги 5%

Серед опитаних жінок 19% зізналися, що 
часто порівнюють себе з іншими мамами, 

і тільки 10% заперечили такі свої спроби 
порівняння. Середньостатистичні показники 
таких спроб у жінок становлять 37,55%. Отже, 
джерелом виникнення почуття невідповідно-
сті «міфу про материнство» слугує не реальне 
співставлення жінкою себе з іншими матерями 
та визначення своїх сильних та слабких сторін 
порівняно з іншими, а порівняння з ідеалізова-
ним образом. Середньостатистичні показники 
виникнення у жінок бажання бути схожою на 
ідеальну маму становлять 62,3%. Основними 
причинами, чому жінки намагаються бути 
схожими на ідеальну маму є: бажання бачити 
своїх дітей щасливими (24%), бажання бути 
опорою для своїх дітей (5%), прагнення надати 
дітям усе найкраще (5%), намагання виразити 
у такий спосіб любов до дітей (5%), бажання 
виховати впевнених дітей (5%), прагнення до 
відчуття щастя (5%). Більшість (67%) опитаних 
жінок відчувають провину через власну невід-
повідність ознакам ідеальної мами (рис. 1).

Середньостатистичні показники частоти 
виникнення почуття провини у жінок – 40,44%. 
Причинами такої невідповідності жінки нази-
вають надмірну власну зайнятість (19%), 
слабкий імпульс-контроль негативних емоцій 
(19%), низький рівень задоволення потреб 
дитини (5%), власні надто високі вимоги (5%), 
відсутність задовільної кар’єри (5%) тощо. 
Жінки, які не відчувають провину через невід-
повідність образу «ідеальної мами», заперечу-
ють можливість його втілення у життя («ідеалів 
не існує»).

Середньостатистичні показники
Спроби жінок порівнювати себе з 
іншими матерями 37,55%

Частота бажання бути схожою на 
ідеальну маму 62,3%

Виникнення почуття провини через 
невідповідність образу ідеальної мами 40,44%
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Причини намагання жінок відповідати образу ідеальної 
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Рис. 1



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

149

 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Оскільки аналіз отриманих даних за кри-
терієм нормальності Колмагорова-Смирнова 
засвідчив, що розкид даних не відповідає нор-
мальному, то для подальших статистичних 
підрахунків нами були обрані непараметричні 
методи. Для виявлення достовірності відмін-
ностей між двома незалежними вибірками 
(розподіл за критеріями бажання / небажання 
бути схожою на ідеальну маму; наявність / від-
сутність почуття провини) ми обирали U-кри-
терій Манна-Уітні, за яким не було виявлено 
достовірних відмінностей щодо переживання 
почуття провини у групах мам, які намага-
ються бути ідеальними (Гр 1) та не намага-
ються (Гр 2).

Отже, результати дослідження засвідчили 
відсутність серед респонденток жінок, які б не 
користувалися соцмережами, або ж не знали 
про трансльований ними образ ідеальної 
мами. А тому, припускаємо, що такий образ 
ідеальної мами став для них ітеріоризованим, 
внутрішньо прийнятим. Це засвідчило про 
істотний вплив соціальних мереж на форму-
вання уявлень про соціальні ролі матері, але не 
дозволило нам підтвердити його значущість 
для формування почуття провини у матерів. 
Такий попередній результат дослідження 
можемо пояснити наступними обмеженнями 
дослідження: малочисельність вибірки, різно-
рідність досліджуваних за віком, професією 
та кількістю дітей, охоплення лише тих жінок, 
які відвідали тематичний семінар, а отже, при-
пускаємо, більш мотивованих отримувати різ-
носторонню інформацію.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати проведеного дослідження підтвер-
дили загальновживаність та важливість образу 
«ідеальної мами» у сучасному інформаційному 
просторі, зокрема у соціальних мережах. Пер-
спективу подальших досліджень вбачаємо 
у поглибленому вивченні факторів форму-
вання почуття материнської провини у сучас-
ному світі, пошуку більш чутливих методів для 
визначення рівня почуття провини у батьків; 
розширенні вибірки респонденток шляхом 
включення жінок, які не визнають важливості 
для них впливу соціальних мереж; проведення 
психокорекційної роботи з батьками у вигляді 
тренінгів, конференцій, соціальних бесід тощо 
з метою просвітництва щодо здорових стосун-
ків у системі «батьки-діти» та особистісного 
розвитку батьків.
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У статті обґрунтовано актуальність 
питання професійної рефлексії керівника 
закладу освіти як важливий фактор роз-
витку конкурентоспроможності закладу в 
умовах реформування освіти та економіч-
них змін. Рефлексія науково визначається як 
фундаментальна основа особистості, про-
відний принцип мислення, свідомості, діяль-
ності і їхнього зв’язку. Представлені послі-
довні зміни якісних характеристик учасників 
освітнього процесу: змінна динаміка стану 
діяльності, мотивів діяльності, якостей 
особистості. Рефлексивний компонент 
професійної діяльності керівника закладу 
освіти аналізується як рівень власної ком-
петентності: оцінювати свій професійний 
управлінський досвід, узагальнювати отри-
мані результати. У цьому розумінні особи-
стісна рефлексія керівника є не лише підсум-
ком певної діяльності, а й початком нового, 
стимулом до майбутнього розвитку, визна-
чення стратегії розвитку закладу освіти. 
Здійснені наукові розвідки щодо зазначеної 
проблеми. Основна увага приділялася алго-
ритму рефлексивного механізму мисленнє-
вої діяльності керівника закладу освіти під 
час входження в проблемну професійну ситу-
ацію та механізму рефлексивного виходу із 
неї. Виявлено, що одним із основних завдань 
професійного та особистісного станов-
лення керівника є розвиток його методичної 
рефлексії, тобто здатність до постійного 
самоаналізу, виявлення причин своїх успіхів 
та невдач. На основі визначення алгоритму 
рефлексивного механізму мисленнєвої діяль-
ності та сутності рефлексивної позиції 
окреслено структуру рефлексивної позиції 
керівника закладу освіти. Розроблено меха-
нізм особистісно-професійного станов-
лення керівника: здатність до усвідомлення, 
цінування й поваги багатоманітності та 
мультикультурності у суспільстві, твор-
чого самовираження. Професійна рефлексія 
розглядається як механізм самокорекції та 
необхідний складник будь-якого професіона-
лізму, особливо управлінського.
Ключові слова: освіта, керівник, рефлексія, 
професійна ситуація, рефлексивний вихід, 
особистісно-професійне становлення, 
рефлексивна позиція, мислиннєва діяльність, 
методична рефлексія.

The article substantiates the relevance of the 
issue of professional reflection of the head 
of the educational institution as an important 
factor in the development of the competitive-
ness of the institution in terms of educational 
reform and economic change. Reflection is 
scientifically defined as the fundamental basis 
of personality, the guiding principle of think-
ing, consciousness, activity and their relation. 
Consecutive changes of qualitative character-
istics of participants of educational process are 
presented: variable dynamics of activity state, 
motives of the activity, qualities of the person. 
The reflective component of the professional 
activity of the head of an educational institution 
is analyzed as a level of personal competence: 
to evaluate own professional managerial expe-
rience, to generalize the obtained results. In 
this sense, the personal reflection of the head 
is not only the result of certain activities, but 
also the beginning of a new one, an incentive 
for future development, determining the devel-
opment strategy of the educational institution. 
Scientific investigations into this problem have 
been carried out. The main attention is paid 
to the algorithm of the reflexive mechanism of 
mental activity of the head of the educational 
institution when entering a problematic pro-
fessional situation and the mechanism of its 
reflexive solution. It was found out that one of 
the main tasks of the head's professional and 
personal development is the development of 
his methodological reflection, namely the ability 
to constantly introspect, identify the causes of 
successes and failures. Based on the definition 
of the algorithm of the reflexive mechanism of 
mental activity and the essence of the reflexive 
position with the mechanism of personal and 
professional development, the structure of the 
reflexive position of the head of the educational 
institution is outlined. The mechanism of the 
head's personal and professional formation is 
developed. Professional reflection is seen as a 
mechanism of self-correction and a necessary 
component of any professionalism, especially 
management.
Key words: education, head of the educational 
institution, reflection, professional situation, 
reflexive way out, personal-professional forma-
tion, reflexive position, mental activity, method-
ological reflection.

РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

REFLECTION AS A MECHANISM OF PERSONAL-PROFESSIONAL 
FORMATION OF THE HEAD OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

Постановка проблеми. Тенденції роз-
витку сучасного суспільства, які характери-
зуються процесами глобалізації, інтеграції, 
інтернаціоналізації, вимагають від керівника 
закладу освіти здібностей до самостійного 
пошуку і прийняття рішень, до відповідальних 
вчинків, самореалізації в різних життєвих ситу-
аціях, володіння необхідними компетенціями 
у професійній сфері діяльності для посилення 
своєї конкурентоспроможності.

Тому вивчення питань щодо цілеспрямова-
ного й організованого опанування керівником 
закладу освіти рефлексії, яка необхідна для 
особистісного становлення та успішної про-
фесійної управлінської діяльності у сучасних 
мінливих умовах, є вкрай важливим.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Над дослідженням рефлексії працювали 
такі видатні психологи, як В. Бехтерєв, О. Бон-
дарчук, О. Брюховецька, В. Лефевр, А. Кар-
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пов, Д. Мазур, С. Максименко, М. Найдьонов, 
С. Рубінштейн, Г. Щедровицький.

Ґрунтовно розкрито сутність рефлексії 
у сучасній педагогіці в наукових досліджен-
нях О. Абдулліна, І. Блохіної, C. Вольянської, 
Н. Гузій, І. Зязюна, Т. Колишевої, Н. Кузьмі-
ної, Ю. Кулюткіна, А. Остапенка, І. Савенкової, 
В. Сластеніна, А. Хуторського, Т. Яблонської.

Постановка завдання. У своєму дослі-
дженні ми намагалися обґрунтувати актуаль-
ність питання професійної рефлексії керівника 
закладу освіти як важливого фактору розвитку 
конкурентоспроможності закладу в умовах 
реформування освіти та економічних змін. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Необхідність розвитку рефлексії як 
умови успішності в будь-якому виді діяльно-
сті достатньо широко розглянута в літературі. 
Але у психолого-педагогічних дослідженнях 
маловивченими залишаються питання форму-
вання та розвитку рефлексії в умовах особи-
стісно-професійного становлення керівників 
закладів освіти.

Сьогодні основною умовою ефективного 
розвитку освітньої галузі є врахування сучас-
них реалій, планування роботи закладу освіти, 
що спрямоване на його розвиток. Також ефек-
тивний розвиток відбувається під час об’єк-
тивної самооцінки й оцінки діяльності закладу 
з метою своєчасної корекції змісту освіти 
та форм діяльності. В умовах конкурентно-
сті переваги має той заклад, в якому система 
управління успішно розв’язує всі проблеми, 
що виникають у результаті взаємодії, комуні-
кації та організації управлінської діяльності. Це 
своєю чергою зумовлене формуванням і роз-
витком рефлексії особистості в управлінні. 
Рефлексія виступає однією із найскладніших 
категорій психології управління.

У науковій літературі рефлексія розгляда-
ється як соціально значущий феномен, що 
задає цінності, критерії розвитку людини як 
цілісної, відкритої та саморозвиваючої системи. 
Рефлексію також вважають умовою виник-
нення особливого інноваційного середовища, 
що допомагає людині подолати стереотипи, 
штампи, створити умови для творчості [10, с. 9].

Психолог С. Рубінштейн визначив рефлек-
сію як здатність людини дивитися на життя зі 
сторони [16]. Загалом у психології рефлексією 
(від лат. reflexio – звернення назад) визнача-
ють як здатність мислення особистості до кри-
тичного самоаналізу, звернення до своєї сві-
домості, на результати власної активності і їх 
усвідомлення [13].

У сучасній науково-педагогічній літературі 
є декілька визначень поняття «рефлексія»: 
1) усвідомлення суб’єктом засобів та основ 
діяльності, їхньої зміни; 2) вихід у зовнішню 
позицію одного суб’єкта діяльності стосовно 
діяльності іншого суб’єкта; 3) процес відобра-

ження однією людиною «внутрішньої картини 
світу» іншої людини; 4) самоаналіз; осмис-
лення людиною закономірностей, механізмів 
власної діяльності та існування [3; 11].

Теоретичний аналіз показує, що поняття 
рефлексії часто застосовують у педагогічній 
літературі, особливо у зв’язку з визначенням 
сутності педагогічної діяльності (І. Блохіна [1], 
Т. Яблонька [22] та ін.). Рефлексія, як вважа-
ють психологи і педагоги, значно впливає на 
розвиток особистості. По-перше, рефлексія 
дає цілісне уявлення, знання про зміст, спо-
соби та засоби своєї діяльності, по-друге, дає 
змогу критично поставитися до себе і своєї 
діяльності; по-третє, робить людину суб’єктом 
своєї активності.

Рефлексія відіграє провідну роль під час 
реалізації основних управлінських функцій, 
результати рефлексії дозволяють точніше 
оцінювати свою поведінку та ухвалювати пра-
вильні рішення. Основна функція рефлексії 
полягає в забезпеченні повнішого усвідом-
лення керівником виконуваної ним діяльності 
в її окремих елементах (чинники, цілі, засоби) 
і як єдиного цілого (діяльність як цілісне утво-
рення, що становить функціональну частину 
всієї життєдіяльності) [4].

Особливий інтерес останнім часом викли-
кає місце феномену рефлексії у різних видах 
професійної діяльності та взаємозв’язок 
з особистісно-професійним становленням 
і професійною майстерністю [9; 11]. Так, 
рефлексія спрямована на усвідомлення себе 
як особистості і професіонала; на усвідом-
лення своїх дій, поведінки іміджу та прогнозу-
вання наслідків впливу; на усвідомлення змісту 
запиту суб’єкта, істотності та глибинного змі-
сту цього запиту; на усвідомлення змісту ситу-
ації суб’єкта та можливих засобів її розвитку; 
на моделювання наслідків і прогнозування дій 
суб’єкта тощо [18].

Рефлексія є специфічним механізмом, який 
може бути використаний у технології особи-
стісно-професійного самовизначення й ста-
новлення, оскільки високий рівень її сформо-
ваності є показником переходу професійної 
діяльності на особистісно-смисловий рівень, 
чинником актуалізації розвитку професійної 
культури [9, с. 20].

Зазначимо, що особливого значення 
набуває формування професійної рефлексії 
у педагогів загалом і керівників закладів освіти 
зокрема. Адже особистість керівника є суб’єк-
том, що самоорганізується, і наділена пев-
ними характеристиками [6; 18; 19] (рис. 1).

Зазначені характеристики окреслюють 
поле суб’єктної педагогіки, яка багато в чому 
показує самовизначення керівника закладу 
освіти в усіх ситуаціях його особистісного 
розвитку і професійного зростання. Сучасна 
парадигма професійної освіти визначає 
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механізми особистісних змін керівника через 
самовизначення і самоідентифікацію, свободу 
самовираження, вибір оптимальних траєкто-
рій життєвого шляху. Отже, в процесі розвитку 
особистості керівника освітнього закладу 
рефлексія набуває своєї специфіки і рис, 
зумовлених характером педагогічної діяльно-
сті, яка полягає в постійному рефлексивному 
аналізі педагогічних ситуацій, розумінні кон-
тексту як власних дій, так і дій іншої людини.

Серед багатьох визначень рефлексії, 
з погляду дослідження професійної рефлексії 
працівників закладів освіти (зокрема й керів-
ників), класичним вважається визначення 
А. Хуторського, згідно з яким рефлексія – це 
чуттєве переживання, тобто процес усвідом-
лення суб’єктом освіти своєї діяльності [20].

На нашу думку, під рефлексією керівника 
освітнього закладу варто розглядати властиву 
йому здатність сприйняття як зовнішнього, так 
і внутрішнього світу, а також можливість пере-
будови неефективних установок, ставлень, 
конструктів, виходу за межі власного «Я», ана-
лізу власних дій та вчинків, спроможність до 
соціально унормованої поведінки і гуманних 
вчинків. Таким чином, обґрунтовуємо провідну 
роль процесів рефлексії в управлінській діяль-
ності керівників закладів освіти, оскільки саме 
рефлексія посідає провідне становище під час 
реалізації будь-яких із основних управлінських 
функцій в умовах особистісно-професійного 
становлення [4].

На думку Д. Мазур, одним із основних 
завдань професійного та особистісного 
зростання керівника є формування та розви-
ток його методичної рефлексії, тобто здат-
ність його до постійного самоаналізу, вияв-
лення причин своїх успіхів та невдач, а це 
є обов’язковою умовою професійного самов-
досконалення [8, с. 135]. Відтак сформованій 
рефлексії керівника закладу освіти передують 
рефлексивна ситуація і рефлексивний вихід.

Рефлексивна ситуація. Вихід керівника 
закладу освіти з існуючої професійної позиції 
на нову позицію рефлексії відбувається в ситу-
ації неможливості досягнення намічених про-
фесійних цілей відомими раніше методами, 
способами, прийомами. Це призводить до 
появи нової системи його ціннісних, когнітив-
них, інтелектуальних і діяльнісних відносин до 
себе й інших суб’єктів освіти, що засновані на 
критичному осмисленні підстав, характеру, 
структури, процесів і результатів власної про-
фесійної діяльності, які дозволяють подолати 
труднощі, які виникають. Така ситуація визна-
чається як рефлексивна.

У рефлексивній ситуації можна відокремити 
завдання, процес її осмислення і рішення, 
невдачу як стимул й інші елементи. Рефлексія 
є принципом не тільки диференціації в кож-
ному розвиненому унікальному людському «Я» 
його різних підструктур («Я» – фізичне тіло, 
«Я» –біологічний організм, «Я» – соціальна 
істота, «Я» – професіонал й інші), а й інтеграції 
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самостійно їх визначати 

Здатність до морального 
вибору в ситуаціях колізій, 
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Творчий 
потенціал, 

унікальність, 
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Рис. 1. Характеристики особистості керівника закладу освіти
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«Я» в неповторну цілісність, несвідомих ні до 
одного з її окремих складників.

Для досягнення мети нашого дослідження 
інтерес представляє алгоритм опису рефлек-
сивної мисленнєвої діяльності керівника 
закладу освіти під час входження в проблемну 
професійну ситуацію.

Керівник закладу освіти діє як викона-
вець. З погляду спостерігача, який стежить 
за діяльністю суб’єкта-виконавця, проблемна 
ситуація може бути представлена у вигляді 
певної перешкоди. Проте керівник має здат-
ність подивитися на себе з погляду «іншого». 
Він починає спостерігати зі сторони за про-
блемною ситуацією, що виникла. Далі керів-
ник підіймається над проблемною ситуацією 
і розглядає себе як суб’єкта-виконавця, що 
взаємодіє з метою. Від відчуття внутрішнього 
конфлікту, дисонансу у керівника виникає піз-
навальне ставлення до ситуації, потреба зро-
зуміти, що сталося. При цьому він займає нову 
позицію – позицію суб’єкта пізнання, а ситуа-
ція, в якій практично діяв керівник, виступає як 
об’єкт пізнання. Тому можна зробити висно-
вок, що зіткнення керівника закладу освіти 
з певною проблемою стимулює його рефлек-
сійний вихід, а сама проблема стає об’єктом 
мисленнєвої діяльності людини, яка спрямо-
вана на пошук варіантів вирішення цієї про-
блемної ситуації [21].

Рефлексивний вихід. З рефлексивної 
ситуації проєктується рефлексивний вихід, 
результатом якого є значні зміни в процесі 
мислення, що призводять до досягнення 
поставленої мети.

Ученим Г. Щедровицьким запропонований 
алгоритм механізму «рефлексивного виходу» 
з проблемної професійної ситуації. Причиною 
рефлексивного виходу є неефективна страте-
гія керівника [21]. З метою покращення ситу-
ації керівник повинен вийти із своєї попере-
дньої позиції діяча і перейти в нову позицію, 
зовнішню як стосовно до колишньої, вже вико-
наної діяльності, так і стосовно до майбутньої, 
проєктованої діяльності. Нова позиція діяча, 
яка характеризується відносно його попере-
дньої позиції, буде називатися рефлексивною 
позицією, а знання, що виробляються в ній, 
будуть рефлексивними знаннями, оскільки 
вони беруться відносно знань попередньої 
діяльності.

Рефлексивна позиція керівника закладу 
освіти характеризується сукупністю його зді-
бностей, способів, стратегій, тактичних при-
йомів, що забезпечують усвідомлення і подо-
лання стереотипів особистісного досвіду 
та діяльності шляхом переосмислення, вису-
вання і втілення інноваційних ідей, які виника-
ють у процесі вирішення професійних завдань. 
У рефлексивній позиції керівника освітнього 
закладу здійснюються специфічні мисленнєві 

дії, спрямовані на розвиток професійної діяль-
ності і себе як індивідуальності.

Як наслідок, створюється така організація 
професійної ситуації, єдиної для всіх суб’єктів 
освіти, яка дає їм усім можливість, всупереч 
відмінності їх професійних позицій, на об’єк-
тивне розпізнання тих значень, які повинні 
в цих професійних ситуаціях утворюватися; 
бачити, розуміти та відновлювати одне й те ж 
саме, об’єктивуючи, а отже, і нормоване зна-
чення професійної управлінської діяльності 
особистості фахівця.

Вперше можливості застосування струк-
тури особистості для характеристики фахівця 
були висвітлені в дослідженнях К. Платонова 
[14]. Структура особистості фахівця розумі-
лася як певний каркас, інваріантний до дина-
мічних змін окремих властивостей і якостей 
його особистості, а її модель – як змістовна 
сторона структури. Використовуючи ці ідеї 
згодом у рамках компетентнісного підходу, 
Е. Зеєр, розуміючи особистість як суб’єкт 
соціальних відносин і свідомої діяльності, роз-
робив механізм професійно-зумовленого ста-
новлення особистості фахівця [6], яку ми взяли 
за основу в нашому дослідженні.

У нашій інтерпретації механізм особистіс-
но-професійного становлення керівника освіт-
нього закладу за умови розвитку рефлексії має 
підструктури, важливі в особистісно-профе-
сійному становленні керівника закладу освіти:

1) професійно-значущі біопсихічні вла-
стивості (темперамент, характер, емоційна 
сфера);

2) професійний досвід (накопичені знання, 
уміння, навички, способи і технології діяль-
ності);

3) професійна спрямованість (професійні 
цінності, мотиви, принципи, переконання, 
схильності);

4) професійна рефлексія (система цінніс-
ного, когнітивного, інтелектуального і діяль-
нісного ставлення до себе й інших суб’єктів 
освіти, яке засноване на критичному осмис-
ленні підстав, характеру, структури, процесів 
і результатів власної професійної діяльності);

5) інтеграційна підструктура, що вклю-
чає ключові компетенції, базові компетенції, 
навчально-пізнавальні та метапрофесійні 
якості.

Усі підструктури особистісно-професійного 
становлення керівника розглядаємо у свідо-
мій і несвідомій площинах. Це пов’язано з тим, 
що частина вчинків у професійній діяльності 
керівника не є свідомими. Вони є наслідком 
неусвідомлюваних суперечностей, властивос-
тей, якостей особистості, професійних криз 
і деструкцій. Тому в професійній діяльності 
керівника рішення багатьох завдань часом 
відбувається швидше на інтуїтивному, ніж на 
свідомому рівні.
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Керівник закладу освіти інтуїтивно «відчу-
ває» спосіб вирішення професійного завдання, 
що є результативною дією психічних проце-
сів на несвідомому рівні. Але більша частина 
вчинків у професійній діяльності керівника має 
свідомий характер.

Цінність цього механізму полягає в тому, 
що структура особистості керівника закладу 
освіти розкривається у взаємозв’язку з її про-
фесійним становленням.

Розвиток професійно значущих біопси-
хічних властивостей відбувається в процесі 
освоєння професійної управлінської діяльно-
сті. Професійно значущі біопсихічні властиво-
сті виступають як вимоги до керівника закладу 
освіти на рівні його профпридатності. У про-
цесі професіоналізації одні біопсихічні вла-
стивості зумовлюють розвиток професійно 
важливих якостей, інші, професіоналізуючись, 
набувають самостійного значення. До цієї під-
структури належать, наприклад, такі властиво-
сті, як візуально-рухова координація, нейро-
тизм, екстраверсія, реактивність, енергетизм 
та інші. У професійному досвіді особистості 
керівника закладу освіти закріплені всі профе-
сійні знання, вміння, навички, способи і техно-
логії діяльності.

Професійна рефлексія керівника закладу 
освіти розглядається як система його цінніс-
ного, когнітивного, інтелектуального і діяль-
нісного ставлення до себе й інших суб’єктів 
освіти, яке засноване на критичному осмис-
ленні підстав, характеру, структури, процесів 
і результатів власної професійної діяльності. 
Рефлексія керівника закладу освіти характе-
ризується сукупністю його здібностей, вико-
ристовуваних ним способів, стратегій, тактич-
них прийомів, що забезпечують усвідомлення 
і подолання стереотипів особистісного досвіду 
і діяльності шляхом переосмислення, вису-
вання і втілення інноваційних ідей, які виника-
ють у процесі вирішення професійних завдань.

У процесі управлінської діяльності зазначені 
підструктури особистості керівника закладу 
освіти інтегруються. Виникає так звана інте-
граційна підструктура, яка становить собою 
сукупність складних взаємозв’язків між різно-
рідними компонентами особистості керівника, 
що виявляються в актах професійної управлін-
ської діяльності.

У результаті механізм рефлексії водночас 
є умовою для розвитку і саморозвитку керів-
ника та підлеглих педагогів. Рефлексивний 
компонент професійної діяльності керівника 
закладу освіти передбачає вміння аналізувати 
рівень власної компетентності, відокремлю-
вати досягнення та прогалини (у порівнянні 
з іншими колегами чи власним попереднім 
досвідом), оцінювати свій професійний управ-
лінський досвід, узагальнювати отримані 
результати. У цьому розумінні особистісна 

рефлексія керівника є не лише підсумком пев-
ної діяльності, а й початком нового, стимулом 
до майбутнього розвитку, визначення страте-
гії розвитку закладу освіти [5, с. 9].

Науковець О. Бондарчук зазначає, що 
в професійній управлінській діяльності керів-
ника закладу освіти можна виділити ряд 
компонентів: гностичний, конструктивний 
і організаторський. Це особистісно-соціальні 
компоненти. Під час їх реалізації відбувається 
усвідомлення підходу до управління тих прин-
ципів, якими керуються керівники, реалізу-
ючи ту чи іншу модель управління. Оскільки 
усвідомлення є ніщо інше, як рефлексія, то 
фактично тут йдеться про важливість рефлек-
сивних процесів керівника для ефективності 
професійного управління [2; 15]. Однак, на 
нашу думку, під час виділення у складі про-
фесійної діяльності керівника закладу освіти 
лише особистісно-соціального компонента 
залишається поза увагою діяльнісний аспект, 
тому що професійна компетентність прояв-
ляється значною мірою у професійній діяль-
ності, в процесі якої вона також повинна бути 
досліджена і оцінена.

Для успішного здійснення професійної 
управлінської діяльності та досягнення профе-
сійної майстерності керівник осмислює свої 
способи організації та планування діяльності, 
принципи, цілі та стратегії професійних дій. Це 
значно зумовлює ключову роль «регулятивної» 
функції рефлексії. Для ефективності профе-
сійної діяльності, дотримуючись цієї функції, 
рефлексія співвідноситься з гностичним, про-
єктувальним і конструктивним компонентами 
професійної діяльності керівника освітнього 
закладу [17].

Розуміння рефлексії дозволяє стверджу-
вати, що ініціювання рефлексивних процесів 
щодо різних сфер діяльності керівника закладу 
освіти веде до підвищення професійної майс-
терності. Розвиток рефлексивно-позиційного 
підходу до творчого професіоналізму перед-
бачає опанування способами побудови різ-
них професійних позицій і системою гнучких 
переходів між ними. Тут позиція розуміється 
як цінність, яка реалізується в конкретних 
способах організації діяльності, що пов’язано 
з інтенсифікацією особистісної рефлексії. Цей 
підхід зумовлює і особливе розуміння інно-
ваційності – як інноваційність самореалізації, 
виходу у творчу професійну позицію і ширше – 
методу професіоналізації, що спирається на 
унікальний особистісний досвід [12, с. 12–13].

Так, результати визначення алгоритму 
рефлексивного механізму мисленнєвої діяль-
ності та сутності рефлексивної позиції в сукуп-
ності з механізмом особистісно-професійного 
становлення керівника дозволяють нам уявити 
структуру рефлексивної позиції керівника 
закладу освіти.
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Структура рефлексивної позиції керівника 
освітнього закладу визначається передусім 
предметом рефлексії та її спрямованістю. 
Як наслідок, вона може бути представлена 
в таких структурно-функціональних компо-
нентах професійної діяльності: особистіс-
ному; міжособистісному; предметно-функці-
ональному; теоретико-методологічному [1; 5; 
21] (табл. 1).

Враховуючи вищезазначене, з науко-
вого погляду рефлексія розглядається нами 
як феномен, який характеризує здатність 
керівника закладу освіти до виходу за рамки 
управлінця, до підняття над конкретною діяль-
ністю, недопущення перетворення діяльності 
на функціональну поведінку, до розширення 
рамок професійної ролі. Рефлексія дозволяє 
керівнику під час виконання професійної ролі 
утримувати її під особистісно-цінним контро-
лем, бути вище інерції формально-рольової 
поведінки і багатовимірною у порівнянні із 
прийнятою рольовою логікою.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, наявність творчої атмосфери 
співробітництва і бажання вдосконалюватися 
у професійній діяльності стимулюють роз-
виток рефлексії керівників. Процес розвитку 
рефлексії керівника сприяє формуванню 
творчого ставлення до управлінської діяль-
ності, розвитку здібностей, що успішно вико-
ристовуються на практиці. Рефлексія висту-
пає як механізм самокорекції та необхідною 
стороною управлінського професіоналізму 
керівника закладу освіти. Вона організовує 
самопізнання управлінцем своїх здібностей, 
своєї поведінки. Тому розвиненість рефлексії 
керівника освітнього закладу є головною умо-
вою особистісного становлення та досягнення 
управлінського професіоналізму.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Блохіна І.О. Дослідження особливостей 

прояву рефлексивності майбутніми управлінцями 
навчальними закладами. Вісник НТУУ «КПІ». Філо-
софія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових 
праць. 2015. № 3 (45). С. 46–51.

2. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи 
особистісного розвитку керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів у професійній діяльності : моно-
графія. Київ : Наук. світ, 2008. 318 с.

3. Брюховецька О.В. Психологія професійної 
толерантності керівників загальноосвітніх навчаль-
них закладів : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2018. 
360 с.

4. Брюховецька О.В. Роль рефлексії у професій-
ній діяльності керівників загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Організаційна психологія. Економічна 
психологія. 2019. № 2-3 (17). С. 19–26

5. Вольянська С., Остапенко А. Професійна 
рефлексія керівника як фактор успішного розвитку 
закладу освіти в умовах технологізації суспільства. 
Нова педагогічна думка. 2018. № 4 (96). С. 7–10.

6. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное про-
фессиональное образование. Екатеринбург : УГППУ, 
1998. 126 с.

7. Кулюткин Ю.Н. Изменяющийся мир и про-
блема развития творческого потенциала личности. 
Ценностно-смысловой анализ. СПб. : СПбГУПМ, 
2001. 84 с.

8. Мазур Д. Розвиток професійної рефлексії 
керівника інструментального колективу як педа-
гогічна проблема. Збірник наукових праць. 2019. 
Випуск 26. С. 131–137.

9. Максименко С.Д. Рефлексія шлях до про-
дуктивного самовизначення. Психолог. 2005. № 1. 
С. 19–22.

10. Метаева В.А. Методологические и методи-
ческие основы рефлексии. Екатеринбург : Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, 2006. 99 с.

11. Найдьонов М.І. Формування системи рефлек-
сивного управління в організаціях. Київ : Міленіум, 
2008. 484 с.

12. Найн А.Я. Рефлексивное управление педаго-
гическим образовательным учреждением: моногра-
фія. Челябинск: Челябинский рабочий, 2006. 368 с.

13. Пастюк О.В. Управление образованием. 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 178 c.

14. Платонов К.К. Проблемы способностей. 
Москва : Наука, 1972. 165 с.

15. Психологічна підготовка керівників освітніх 
організацій до діяльності в умовах змін : посібник ; за 
наук. ред. О. І. Бондарчук. Київ, 2014. 194 с.

16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: 
в 2 т. Москва : Педагогика, 1989. 488 с.

Таблиця 1
Структурні компоненти рефлексивної позиції керівника закладу освіти

Структурні компоненти Сутність
Особистісний Переосмислення і коригування змісту своєї свідомості, мотивів, цін-

ностей, потреб, завдань, емоцій, психічного стану
Міжособистісний Розвиток емпатії для розуміння і оцінювання себе, своєї соціаль-

ної значущості та статусності, адаптивності до впливу зовнішнього 
середовища

Теоретико-методологічний Аналіз, оцінювання та вдосконалення існуючих наукових теорій і тех-
нологій, власних професійних знань, умінь, компетенцій, сприйняття 
їх іншими

Предметно-функціональний Усвідомлення своєї професійної діяльності, професійного спілку-
вання, можливостей професійного зростання



ГАБІТУС

156 Випуск 19. 2020

17. Сас Н. Характеристика професійної рефлексії 
викладача ВНЗ. Витоки педагогічної майстерно-
сті. 2016. Вип. 18. С. 315–320.

18. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяль-
ності : навч. посіб. Київ : Вища шк., 2004. 335 с.

19. Сластенин В.А. Готовность педагога к иннова-
ционной деятельности. Педагогическое образова-
ние и наука. 2000. № 1. С. 32–37.

20. Хуторской А.В. Современная дидактика : 
учеб. для вузов. СПб. : Питер, 2001. 544 с.

21. Щедровицкий Г.П. Мышление. Понима-
ние. Рефлексия. Москва : Наследие ММК, 2005.  
800 с.

22. Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії 
для студентів та вчителів. Практична психологія та 
соціальна робота. 1999. № 2. С. 9–12.



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

157

 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

УДК 159.9.072.43::075
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
5208.2020.19.27

Матохнюк Л.О.
д.психол.н., доцент,
завідувач кафедри психології
Комунальний заклад вищої освіти 
«Вінницька академія безперервної 
освіти»

Шпортун О.М.
д.психол.н., доцент,
професор кафедри психології
Донецький національний університет 
імені Василя Стуса

У статті авторами розглядаються пси-
хологічні особливості прояву тривожно-
сті у підлітковому віці. За результатами 
досліджень було виявлено домінування 
високого та підвищеного рівня тривож-
ності підлітків. Тривожність становить 
собою фактор, який визначає поведінку 
людини в конкретних ситуаціях та зага-
лом. Встановлено, що підліткова три-
вожність часто маскується під пове-
дінкові прояви інших проблем, таких як 
агресивність, залежність і схильність 
до підпорядкування, облудність, лінощі 
як результат «вивченої безпорадності», 
помилкова гіперактивність, відхід у хво-
робу та інше. Порівнюючи результати за 
класами, виявлено, що досліджувані під час 
перебування в одному навчальному закладі, 
але у різних колективах однолітків, схильні 
переживати тривожність різного рівня 
інтенсивності. Реактивна та особи-
стісна тривожність проявляється, коли 
підліток потрапляє в неприємну для нього 
ситуацію. Негативні психологічні стани, 
тривожність накопичується у підлітка 
ще задовго до появи неприємної ситуації і 
досягає свого максимуму особистісна три-
вожність у момент, наприклад, коли учень 
отримає відповідальне (значиме) завдання. 
Реактивна тривожність іноді, залежно від 
своєї масштабності, може перерости в 
невроз. В більшості учнів переважатиме 
особистісна тривожність над реактив-
ною. Результати попередніх досліджень 
свідчать про наявність у досліджуваній 
вибірці респондентів з високим рівнем три-
вожності та фрустрованості, небажан-
ням зближатись на емоційній основі. Також 
зафіксовано наявність таких бар’єрів, як 
сором’язливість та боязливість, яким при-
таманний як позитивний, так і негатив-
ний прояв. Встановлено необхідність під-
тримувати принцип «золотої середини», 
адже нахабство, самовпевненість, егоїзм 
не є помічниками і зазвичай лише усклад-
нюють відносини та спілкування. Резуль-
тати нашого дослідження свідчать про 
те, що в підлітковому віці тривожність 
залишається гострою проблемою. Тому 
перспективою подальших досліджень буде 
розроблення психокорекційної програми 
зняття тривожності підлітків. Отримані 
результати можуть бути використані як 
під час навчання майбутніх психологів, роз-

робки психокорекційної програми, так і під 
час сімейного консультування.
Ключові слова: особистість, ситуативна 
тривожність, реактивна тривожність, 
фрустрованість, агресивність, ригідність, 
сором’язливість та боязливість.

The authors discuss the psychological features 
of anxiety in adolescence. The results of the 
study revealed a predominance of high and 
high levels of anxiety in adolescents. Anxiety 
is a factor that determines a person’s behavior 
in specific situations and in general. It is estab-
lished that adolescent anxiety is often masked 
by the behavioral manifestations of other prob-
lems, such as aggression, dependence and a 
tendency to subjugate, fornication, laziness as 
a result of “learned helplessness”, false hyper-
activity, withdrawal into illness, and more. Com-
paring the results by class, it is found that they 
are studied during their stay in one school, but 
in different peer groups tend to experience anx-
iety at different levels of intensity. Reactive and 
personal anxiety is manifested when a teenager 
gets into an unpleasant situation. Negative psy-
chological states, anxiety accumulates in the 
teenager long before the unpleasant situation 
occurs and reaches its maximum personal anx-
iety at the moment, when the student receives a 
responsible (meaningful) task. Reactive anxiety 
can sometimes develop into a neurosis, depend-
ing on its magnitude. Most students will be dom-
inated by personal anxiety over reactive ones. 
The results of previous studies indicate that there 
is a high level of anxiety and frustration in the 
sample of respondents that they do not want to 
approach emotionally. There are also barriers 
such as shyness and cowardice, which are both 
positive and negative. There is a need to uphold 
the principle of the “golden mean”, because 
arrogance, self-confidence, selfishness are not 
helpers and, as a rule, only complicate relations 
and communication. However, the results of our 
study show that anxiety remains an acute prob-
lem in adolescence. Therefore, the prospect of 
further research will be the development of a 
psycho-correctional program to relieve anxiety in 
adolescents. The results can be used both in the 
training of future psychologists, the development 
of a psycho-corrective program and during family 
counseling.
Key words: personality, situational anxiety, reac-
tive anxiety, frustration, aggressiveness, rigidity, 
shyness and timidity.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ  
У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF EXPRESSION OF ANXIETY 
IN ADOLESCENT AGE

Постановка проблеми. У сучасному 
суспільстві відбуваються складні соціально-е-
кономічні зміни. Невизначеність та неперед-
бачуваність майбутнього викликає у більшості 
людей стан емоційної напруженості. Значна 
кількість молоді почувають себе самотніми, 
відчувають душевний дискомфорт внаслідок 

відсутності довірливих взаємин з однолітками 
та дорослими, невизначеності соціальної 
позиції у колективі, несформованості ціннісних 
орієнтацій, планів на майбутнє [2]. Підлітковий 
вік є перехідним періодом від дитинства до зрі-
лості. Зміни, що відбуваються в інтелектуаль-
ній та емоційній сферах особистості підлітка, 
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породжують новий рівень його самосвідомо-
сті, потребу у самоствердженні, у рівноправ-
ному і довірливому спілкуванні з ровесниками 
і дорослими. Тривожність підлітка часто пору-
шує його нормальне життя, нерідко висту-
пає причиною порушення соціальних зв’язків 
з навколишніми. Одними із частих проявів три-
вожності в підлітків є апатія, в’ялість, безініці-
ативність. Саме внутрішній конфлікт, супере-
чливість прагнень дитини, коли одне її сильне 
бажання суперечить іншому, одна потреба 
заважає іншій, є причиною виникнення три-
воги. «Але щоб сформувалася тривожність як 
риса особистості, підліток повинен накопи-
чити багаж неуспішних, неадекватних спосо-
бів подолання стану тривоги» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зарубіжній психології, на думку більшості 
дослідників, основними характерними про-
явами тривожності є: негативний емоційний 
відтінок, невизначеність предмета пережи-
вання, відчуття реальної погрози. Деякі нау-
ковці наголошують на такій важливій ознаці 
тривожності, як спрямованість у майбутнє 
(У. Макдаугал, С. Мадді, П. Тилліх, Ч. Рікрофт). 
Вченими виокремлено джерела тривожності: 
значуща людина (Г. Салліван, К. Хорні), вну-
трішньоособистісні (Д. МакКлеланд, Р. Мей, 
К. Роджерс, Е. Фром, К. Юнг), перинатальні 
(С. Гроф, О. Ранк) [3]. Зазначається, що три-
вожність є досить суб’єктивним феноменом, 
який має індивідуально значущі, інтроспек-
тивні, поведінкові та фізіологічні прояви.

Сучасні емпіричні дослідження щодо 
вивчення психологічних детермінант, про-
явів тривоги, тривожності та страхів стосу-
ються переважно дошкільного, молодшого 
шкільного, підліткового віку (Є. Калюжна, 
Н. Карпенко, Т. Ольховецька, Я. Омельченко, 
О. Скляренко, С. Ставицька, Н. Шевченко) 
(Шевченко, 2007). Деякі дослідники (І. Кон, 
Л. Костіна, О. Мікляєва, Г. Прихожан) дотриму-
ються думки про те, що тривожність як стійка 
особистісна риса формується тільки в підліт-
ковому віці. Підлітковий вік характеризується 
нерівномірністю та суперечливістю розвитку 
як на міжіндивідному, так і на внутрішньоінди-
відному рівні особистості (Д. Бокум, Г. Крайг, 
Л. Мудрик, Х. Ремшмідт, І. Шаповаленко).

Попри значні термінологічні розходження 
та підходи у визначенні видів тривожно-
сті (адекватна і неадекватна тривожність 
(Л. Божович); відкрита і прихована, стійка, 
генералізована (Г. Прихожан); шкільна, міжо-
собистісна, самооцінна (А. Мікляєва, А. Пара-
фіян, Г. Прихожан, С. Ставицька); зовнішня 
та внутрішня (І. Мусіна); загальна та специ-
фічна особистісна тривожність (Ю. Ханін); 
немотивована тривожність (Г. Генінг)), вчені 
сходяться на думці, що тривога є невідділь-
ним складником існування людини, а її над-

мірні прояви призводять до особистісних дис-
гармоній, внутрішніх протиріч в образі «Я», 
супроводжуються емоційним дискомфортом, 
передчуттям небезпеки [4].

Постановка завдання. Метою статті 
є висвітлення результатів дослідження пси-
хологічних особливостей прояву тривожності 
у підлітковому віці.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підлітковий вік характеризується 
передусім сильним прагненням до особистіс-
ної експансії, до самовираження. В цьому віці 
вперше вибудовується життєва стратегія, що 
базується на рефлексії і співвідношенні своїх 
індивідуальних здібностей, статусних, вікових 
та індивідуальних особливостей і домагань 
з вимогами суспільства.

У цей період розвитку визначається відпо-
відність власної особистості, характеру, інди-
відуальності з обраним способом самореалі-
зації в суспільстві, серед інших людей. Вік дає 
для цього знання і розуміння самого себе, що 
ведуть до усвідомлення того, що мистецтво 
життя полягає не тільки в тому, щоб рахува-
тися і реалізовувати свою індивідуальність, але 
і в тому, щоб індивідуальні можливості і досяг-
нення ставали основою нового розвитку, від-
криття в собі нових здібностей і якостей [2]. 
Тривога в цьому разі виступає як механізм 
попередження про необхідність приготуватись 
до чогось важливого і швидко відновити адап-
таційний механізм людської особистості. Коли 
ж тривога переростає у тривожність і викликає 
надмірне хвилювання, страх, паніку, агресію чи 
депресію, вона починає перешкоджати про-
цесу спілкування і стає загрозою для здоров’я.

Основне завдання експерименту полягало 
у виявленні психологічних особливостей стану 
тривожності у підлітків. У дослідженні взяли 
участь 60 школярів 8–9 класу (13–15 років) 
м. Вінниці. Для вивчення психологічних осо-
бливостей прояву тривожності підлітка було 
використано комплекс методик: методика 
«Оцінка рівня шкільної тривожності» Б. Філлі-
пса, методика на визначення рівня тривожно-
сті Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна, методика визна-
чення самооцінки психічних станів Г. Айзенка, 
діагностика боязкості та сором’язливості 
Є. Ільїна.

Емпіричне вивчення особливостей зазна-
ченої готовності полягало не тільки в органі-
зації дослідження, виборі методів, адекватних 
меті, але й у виявленні логічного зв’язку між 
фактами, в узагальненні результатів окре-
мих дослідів, у виведенні певних залежностей 
та властивостей.

Результати емпіричного дослідження за 
методикою «Оцінка рівня шкільної тривож-
ності» Б. Філліпса: вивчення рівня і характеру 
тривожності, пов’язаної зі шкільним життям 
підлітка, представлені на рис. 1.
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Перший фактор, який досліджено, «загальна 
тривожність у школі». Цей фактор показує 
загальний емоційний стан дитини, пов’язаний 
з різними формами його включення в життя 
школи. Отримані результати розподілилися 
таким чином: низька тривожність – 0% у 8 класі 
та 6,4% у 9 класі, знижена тривожність – 17,2% 
(8 клас) та 9,7% у 9 класі, підвищена три-
вожність – 31,4% у 8 класі та 32,3% у 9 класі, 
висока тривожність – 51,7% у 8 класі та 51,6% 
у 9 класі.

Другий фактор – «переживання соціального 
стресу» – демонструє емоційний стан дитини, 
на фоні якого розвиваються його соціальні 
контакти (насамперед з однолітками). Отри-
мані результати розподілилися таким чином: 

низька тривожність зафіксована тільки в 2 учнів 
8 класу – це 6,7%, та в 1 учня 9 класу – це 3,2%, 
знижена тривожність зафіксована у 6 учнів 
8 класу – 20,7% та у 4 учнів 9 класу – 12,9т%, 
підвищена тривожність – 31,2% (9 учнів) 8 класу 
та 35,6% (11 учнів) 9 класу, висока тривожність 
зафіксована у 41,4% досліджуваних (12 учнів) 
8 класу та 48,3% у 15 дев’ятикласників.

Третій фактор – «фрустрація потреби 
в досягненні успіху» – характеризується 
несприятливим психічним фоном, який не 
дає змоги дитині розвивати свої потреби 
в успіху та досягненні високого результату. 
Отримано такі дані: низька тривожність – 
3,4% (1 учень) восьмого класу досліджуваних 
та 1 учень дев’ятого класу 3,2%, знижена три-
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Рис. 1. Результати діагностики рівня шкільної тривожності 
у підлітків (за методикою Б. Філліпса)

Примітка: а) учні 8 клас (n=29); б) 9 клас (n=31)
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вожність виявлена у 5 учнів 17,2% восьми-
класників та 5 учнів дев’ятикласників – 16,1%, 
виявлена підвищена тривожність учнів вось-
мого класу – це 34,5% та у 12 учнів дев’ятого 
класу – 38,7%, висока тривожність виявлена 
у 13 восьмикласників – 44,9% та у 13 дев’яти-
класників – 42%.

Четвертий фактор – «страх самовира-
ження», що проявляється в негативному емо-
ційному переживанні ситуацій, які пов’язані 
із необхідністю саморозкриття, представ-
лення себе іншим, демонстрації своїх мож-
ливостей. Низьку тривожність не виявлено 
в класах досліджуваних, знижена тривожність 
у 8 класі становить 20,6% (6 учнів) та 12,9% 
(4 учні) у дев’ятому класі, підвищена тривож-
ність виявлена у 10 учнів – 34,5%, та у 11 учнів 
9 класу – 35,6%, висока тривожність (44,9%) 
у 13 учнів восьмикласників та у 16 учнів дев’я-
тикласників – 51,5%.

П’ятий фактор – «страх ситуації перевірки 
знань» – дитина проявляє негативне став-
лення і переживання тривоги в ситуаціях пере-
вірки (особливо публічної) знань, досягнень, 
можливостей. Низька тривожність не вияв-
лена, знижена тривожність – 13,7% (4 учні) 
у 8 класі та 9,7% (3 учні) 9 класу, підвищена 
тривожність – 31,2% у 8 класі та 35,6% у 9 класі, 
висока тривожність – 55,1% у 8 класі та 54,7% 
у 9 класі.

Шостий фактор – «страх не відповідати очі-
куванням оточення». Цей фактор орієнтується 
на значущість інших в оцінюванні своїх резуль-
татів, вчинків і думок, тривога стосовно оцінок, 
які дає оточення, очікування негативних оцінок. 
Низька тривожність – 3,5% у 8 класі та 3,2% 
у 9 класі досліджуваних, знижена тривож-
ність – 13,7% у 8 класі та 6,4% у 9 класі, підви-
щена тривожність виявлена у 11 восьмиклас-
ників – 38%, та 10 дев’ятикласників – 32,2%, 
висока тривожність зафіксована у 13 вось-
микласників – 44,8% та у 18 дев’ятикласників 
58,2% досліджуваних.

Сьомий фактор – «низька фізіологічна опір-
ність стресу» – проявляється у зниженні при-
стосованості дитини до ситуацій стресоген-
ного характеру. Низька тривожність у 8 класі 
не виявлена, у 9 класі виявлена в 1 учня – 3,2% 
досліджуваних, знижена тривожність – 20,7 % 
у 8 класі та 29,1% у 9 класі, підвищена три-
вожність – 34,5% досліджуваних восьмого 
класу та 29,1% досліджуваних 9 класу, висока 
тривожність – 44,8% досліджуваних 8 класу 
та 64,5% досліджуваних 9 класу.

Восьмий фактор – «проблеми і страхи 
у стосунках з учителями» – характеризується 
загальним негативним емоційними стосун-
ками з дорослими в школі, знижує успішність 
навчання дитини. Отримані результати роз-
поділилися таким чином: низька тривожність 
виявлена тільки у 9 класі 32%, знижена три-
вожність – 3,7% у 8 класі та 9,7% у 9 класі, під-
вищена тривожність – 27,7% у 8 класі та 38,7% 
у 9 класі, висока тривожність – 58,6 % дослі-
джуваних 8 класу та 48,4% 9 класу.

Проаналізувавши результати дітей стар-
шого шкільного віку за методикою «Оцінка 
рівня шкільної тривожності Б. Філліпса», 
можемо зробити такий висновок, що загалом 
рівень тривожності високий та підвищений. 
Багато дітей бояться і замикаються в собі, тим 
самим не проявляють свої здібності, знання, 
творчий потенціал. Це може бути пов’язано 
з низькою самооцінкою, з відчуттям, що ти 
не такий, як всі, та через недостатню увагу 
з боку батьків.

Порівнюючи результати за класами, 
можемо сказати, що досліджувані під час 
перебування в одному навчальному закладі, 
але у різних колективах однолітків, схильні 
переживати тривожність різного рівня інтен-
сивності.

Наступний етап дослідження полягав 
у визначенні рівня реактивної та особистісної 
тривожності за методикою Ч. Спілбергера – 
Ю. Ханіна (рис. 2).

Рис. 2. Результати дослідження рівня реактивної та особистісної 
тривожності підлітків за методикою Ч. Спілбергера – Ю. Ханіна
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Результати дослідження показали, що 
в обох класах досліджуваних було виявлено 
високий та середній рівень реактивної тривож-
ності, а саме: високий рівень 62,1% (18 учнів) 
8 класу та 64,5% (20 учнів) 9 класу, середній 
рівень зафіксовано у 34,5% (10 учнів) 8 класу 
та 29,1% (9 учнів) 9 класу. Лише у деяких учнів 
простежується низький рівень в обох класах 
3,4% (1 учень) у 8 класі та 6,4% (2 учні) у 9 класі.

Це свідчить про те, що у здебільшого про-
стежується напруга, занепокоєння, нервоз-
ність від певних ситуацій, що погано позна-
чається на результатах діяльності. Ймовірно 
такі дані можна пояснити тим, що під час 
дослідження атмосфера в класах була неспо-
кійною, тому досліджуванні відчували напру-
ження чи острах.

Отже, реактивна тривожність як емоцій-
ний стан характеризується суб’єктивним від-
чуттям напруження, очікуванням негативного 
розвитку подій і часто зумовлена неусвідом-
леним джерелом небезпеки. Вона характери-
зується відносно стійкою схильністю людини 
сприймати загрозу власному «Я» в різних 
ситуаціях, доволі часто неадекватно їх оціню-
вати та перебільшувати значущість.

Слід підкреслити, що емпіричне дослі-
дження спрямоване на виявлення психоло-
гічних особливостей підлітків з різним рівнем 
тривожності, тобто як стійкої властивості, 
риси особистості. Реактивна тривожність як 
стан характеризується емоціями, що пере-
живаються суб’єктивно: напругою, турботою, 
занепокоєнням, нервозністю. Цей стан вини-
кає як емоційна реакція на стресову ситуацію 
та може бути різним за інтенсивністю та дина-
мічним у часі.

Як видно з рис. 2, в школярів домінує висо-
кий та середній рівні особистої тривожності. 
Високий рівень особистої тривожності у 8 класі 
становить 51,7% (15 учнів), у 9 класі – 67,6% 
(21 учень). Середній рівень особистісної три-
вожності – 48,3% – виявлено у 14 восьмиклас-

ників та 29,2% 9 дев↔ятикласників. Це говорить 
про те, що більшість учнів в обох класах схильні 
до тривожності, яка простежується як індиві-
дуальна риса характеру особистості та прояв-
ляється в тенденції сприймати досить широ-
кий спектр ситуацій як загрозливі, відповідати 
на кожну з них певною реакцією. Швидше за 
все, такі дані можна пояснити тим, що в під-
літковому віці тривожність опосередковується 
самооцінкою, внутрішніми та зовнішніми 
конфліктами, також певним статусом серед 
ровесників.

Отже, особистісна тривожність являє 
собою підвищену схильність до занепокоєння 
і тривожних переживань без особливих на те 
причин. Її поява може бути пов’язана з дея-
кими змінами в гормональному фоні організму 
людини, а також з тим, що людина привертає 
до себе загальну увагу і йому від цього непри-
ємно. Якщо порівняти реактивну тривожність 
і особистісну тривожність школярів, то можна 
помітити, що в обох класах більшою мірою 
виражається високий та середній рівень осо-
бистісної тривожності. Звідти можна вважати, 
що в більшості учнів переважатиме особи-
стісна тривожність над реактивною.

Наступним кроком експерименту є визна-
чення рівня поширеності деструктивних станів 
серед респондентів підліткової групи. З цією 
метою застосовуємо методику Г. Айзенка 
«Самооцінка психічних станів» (рис. 3).

З результатів дослідження було визначено, 
що в обох класах домінує тривожність. Резуль-
тати проведених досліджень свідчать, що 
серед підлітків 13–15 років переважає висо-
кий рівень тривожності. У 8 класі цей показник 
становить 55,2% (16 учнів), у 9 класі – 54,8% 
(17 учнів). Для цих дітей переживання емоцій-
ного неблагополуччя, пов’язане з передчут-
тям небезпеки або невдачі. Будь-яка неста-
більність, порушення звичного ходу подій 
може привести до розвитку тривожності. 
Маскуючи свою тривогу, ховаючи її від дорос-

Рис. 3. Результати дослідження самооцінки психічних станів підлітків 
за методикою Г. Айзенка
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лих та однолітків і навіть від себе, вони самі не 
знають, що їм потрібно, не можуть звернутися 
по допомогу, провокують негативне ставлення 
до себе оточуючих. Це ускладнює і без того 
важкий внутрішній стан дитини в період підліт-
кової кризи, закріплюючи впевненість у тому, 
що шляхи до «нормального» життя для них 
закриті. Одними із частих проявів тривожності 
в підлітків є апатія, в’ялість, безініціативність.

На другому місці нашого дослідження такий 
тип деструктивного стану, як фрустрованість. 
За результатами дослідження цей показник 
сягнув у 8 класі позначки 27,6%, а у 9 класі 
29,1%. Відчуття цих дітей при такому стані 
дуже важкі, йде занурення в глибоку мелан-
холію, і виникають проблеми зі сном, з’яв-
ляються утруднення у розумовій діяльності. 
Депресія проявляється у сумі, безсиллі, усві-
домленні невпевненості, безнадійності, тим-
часового заціпеніння, відчаю, скутості і апатії. 
Типова риса фрустрації – це дисбаланс емо-
цій. Діти емоційніші, ніж дорослі, оскільки вони 
володіють незначними можливостями присто-
сування, і ось з цієї причини відбувається емо-
ційна реакція. Фрустрація розрізняється як за 
психологічним змістом, так і за тривалістю. 
Психічні стани можуть проявлятись як короткі 
спалахи агресії, а також депресивні реакції 
афективного типу, що виражаються в негатив-
ному настрої.

Згідно з отриманими результатами 10,4% 
(3 учні) 8 класу та 12,9% (4 учні) претендують 
на агресивність. У цих дітей зазвичай низький 
рівень інтелектуального розвитку, підвищена 
навіюваність, копіювання, недорозвиненість 
етичних уявлень. Їм властива емоційна гру-
бість, озлобленість як проти однолітків, так 
і проти навколишніх дорослих. У таких підліт-
ків спостерігається крайня самооцінка (або 
максимально позитивна, або максимально 
негативна), підвищена тривожність, страх 
перед широкими соціальними контактами, 
егоцентризм, невміння знаходити вихід з важ-
ких ситуацій, переважання захисних механіз-

Рис. 4. Результати дослідження сором’язливості  
та боязливості підлітків за методикою Є. Ільїна
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мів над іншими механізмами, регулюючими 
поведінку. Часто такі підлітки знаходяться по 
відношенню до офіційного керівництва школи 
в деякій опозиції, що виражається в їх підкрес-
леній незалежності від вчителів. Вони претен-
дують на неформальну, але авторитетнішу 
владу, спираючись на свою реальну фізичну 
силу. Ці неформальні лідери володіють вели-
кою організуючою силою можливо тому, що за 
свій успіх вони можуть використовувати при-
вабливий для всіх підлітків принцип справед-
ливості. Невипадково біля них збираються не 
дуже розбірливі в цілях і засобах компанії під-
літків. Сприяють успіху таких лідерів і уміння 
безпомилково визначати слабких, тих, хто 
виявляється беззахисним перед нахабством 
і цинізмом, особливо, якщо цей цинізм пред-
ставлений під виглядом морального принципу 
«виживають сильні, слабкі вимирають».

Ригідність притаманна 6,8% (2 учням) 
8 класу та 3,2% (1 учневі) 9 класу. Такі діти не 
змінюють своїх звичок, вони вперто стоять на 
своїх позиціях, відстоюючи інтереси і тактику 
в побуті. Такі люди відрізняються підвищеною 
емоційною чутливістю, вразливістю, довгий 
час зберігають отриманий емоційний стан. 
Результати попередніх досліджень свідчать 
про наявність у досліджуваній вибірці рес-
пондентів з високими відсотками небажання 
зближатись на емоційній основі, високим рів-
нем тривожності та фрустрованості.

Доцільно перевірити наявність таких бар’є-
рів, як сором’язливість та боязливість. З цією 
метою використовуємо методику Є. Ільїна 
«Сором’язливість та боязливість». Результати 
дослідження представлено на рис. 4.

Підсумок даних тесту підтвердив високий 
рівень емоційного стану «сором’язливість 
та боязливість» серед підлітків 8 та 9 класів. Цей 
результат становить: у 8 класі 58,7% (17 учнів) 
та 64,5% (20 учнів) 9 класу, що ще раз підтвер-
дило нашу гіпотезу про прямий вплив негатив-
них станів як чинників, що впливають на рівень 
тривожності у підлітків. У цих дітей в незвич-
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ній ситуації або під час спілкування з іншими 
дітьми чи дорослими найчастіше з’являється 
почуття тривоги та пригніченості. Коли люди 
уважно дивляться на неї, вона почуває себе 
ніяково й скуто, наприклад, під час знайомства 
або в ситуації, коли необхідно сказати про щось 
привселюдно. Сором’язливій дитині набагато 
зручніше спостерігати за подіями зі сторони, 
ніж ставати їх безпосереднім учасником. Вони 
не відчувають надійної батьківської підтримки. 
Деякі діти відчувають страх перед невдачею, 
мають обмежені можливості розвитку та прак-
тики навичок спілкування, мають мало друзів, 
страждають від підвищеної тривожності. Так, 
10 восьмикласників (34,5%) та 10 дев↔ятиклас-
ників (32,2%) належать до середнього рівня 
емоційного стану. Лише 6,8% (2 учні) 8 класу 
та 3,3% (1 учень) 9 класу зайняли позицію 
низького рівня емоційного стану. Ця катего-
рія дітей рідко беруть участь у веселих іграх 
і змаганнях, які вимагають взаємодії з іншими 
дітьми, рідко займаються спортом, танцями, 
музикою або театральним мистецтвом, мають 
загострене почуття самотності, уважають 
себе нікчемними і страждають від заниженої 
самооцінки, не можуть повністю розкрити свій 
потенціал, оскільки бояться піддатись осуду. 
Результати дослідження свідчать про те, що 
в підлітковому віці тривожність залишається 
гострою проблемою. Отже, сором’язливість 
та боязливість як стан є притаманним дітям 
підліткового віку.

Рівні розподілу свідчать, що високий рівень 
склав – 61,7%. А це є досить значною пробле-
мою, адже створює вагомі проблеми із нала-
годжуванням особистих контактів, самопре-
зентацією, самовираженням, створенням 
особистого іміджу, знижує самооцінку. Серед-
ній рівень склав 33,3%, а це означає, що для 
того щоб бути успішним, молодим людям 
потрібно вчитись бути впевненими у собі 
та брати відповідальність за свої вчинки. Низь-
кий рівень сором’язливості притаманний 5% 
респондентів. Тут притаманний як позитив, 
так і негатив. Потрібно триматись принципу 
«золотої середини», адже нахабство, самов-
певненість, егоїзм не є помічниками і зазвичай 
лише ускладнюють відносини та спілкування.

Висновки з проведеного дослідження. 
Для вивчення психологічних особливостей 
прояву тривожності у підлітків підібрано комп-
лекс методик та проведено емпіричне дослі-
дження. За результатами досліджень було 

виявлено домінування високого та підви-
щеного рівня тривожності підлітків. Тривож-
ність становить собою фактор, який визна-
чає поведінку людини в конкретних ситуаціях 
та загалом. Попри те, що існування феномену 
тривожності не викликає сумнівів, її прояви 
в поведінці простежити досить складно. Це 
пов’язано з тим, що тривожність часто маску-
ється під поведінкові прояви інших проблем, 
таких як агресивність, залежність і схильність 
до підпорядкування, облудність, лінощі як 
результат «вивченої безпорадності», помил-
кова гіперактивність, відхід у хворобу та інше. 
Таким чином, реактивна та особистісна три-
вожність проявляються, коли людина потра-
пляє в неприємну для неї ситуацію (напри-
клад, для учня це може бути виконання 
контрольної роботи, якої він з побоюванням 
чекав). У цій ситуації негативні психологічні 
стани, тривожність накопичуються у людини 
ще задовго до появи неприємної ситуації, 
і досягає свого максимуму особистісна три-
вожність у момент, наприклад, коли учень 
отримає завдання. Реактивна тривожність 
іноді, залежно від своєї масштабності, може 
перерости в невроз.

Отже, результати нашого дослідження свід-
чать про те, що в підлітковому віці тривожність 
залишається гострою проблемою. Тому пер-
спективою подальших досліджень буде роз-
роблення психокорекційної програми зняття 
тривожності підлітків.
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У статті показано, що психологічний стрес 
характеризуються наявністю наступних 
ознак: по-перше, це індивідуально-психоло-
гічна своєрідність процесів психічного відо-
браження чинників екстремальних ситу-
ацій; по-друге, це особистісні когнітивні 
процеси, які спрямовані на їх подолання. 
Зазначені когнітивні процеси виражаються 
в системі оціночних суджень як про харак-
тер зовнішніх вимог, так і про внутрішні 
можливості і ресурси для їх подолання. 
Подальший аналіз показав, що основою 
когнітивної теорії психологічного стресу є 
положення про те, що виникнення психоло-
гічного стресу є результатом когнітивної 
оцінки людиною балансу між загрозою, яка 
йде із зовнішньої ситуації, та власними 
ресурсами, необхідними для подолання цієї 
загрози. Ба більше, загроза трактується 
як стан очікування суб’єктом шкідливих, 
небажаних впливів та наслідків, що виті-
кають із зовнішньої ситуації. Когнітивна 
теорія психологічного стресу базується на 
положеннях про провідну роль у його фор-
муванні наступних фундаментальних пси-
хологічних факторів. По-перше, розумова 
рефлексія та суб’єктивна оцінка зовнішніх 
ситуацій, подій, стимулів. По-друге, ког-
нітивні процеси перетворення інформації 
про зовнішні ситуації, події, стимули з ура-
хуванням їх значущості, інтенсивності, 
невизначеності. По-третє, індивідуальні 
відмінності в суб’єктивній оцінці небезпеки, 
шкідливості (ступеня загрози) зовнішніх 
ситуацій, подій, стимулів. Когнітивна тео-
рія психологічного стресу також дозволяє 
зробити такі висновки. По-перше, однакові 
зовнішні ситуації, події та стимули можуть 
бути стресовими, а також звичайними для 
різних людей. Більше того, саме особисті 
когнітивні оцінки зовнішніх подій визна-
чають ступінь їх стресової значущості 
для конкретної людини. По-друге, одна і 
та ж людина може сприймати одну і ту ж 
подію в одному контексті як стресорну, а 
в іншому – як нормальне явище. Ці відмін-
ності пов’язані з функціональними змінами 
як у фізіологічному стані, так і в психіч-
ному статусі суб’єкта. По-третє, оскільки 
людина зазвичай прагне змінити ситуацію, 
яка містить загрозу, стрес – це, швидше, 
динамічний процес, ніж статичний стан.
Ключові слова: стрес, види стресу, психо-
логічний стрес, когнітивний механізм психо-
логічного стресу, види когнітивних оцінок, 
кризова ситуація, типи екстремальних 
ситуацій, невизначеність стресорної ситу-

ації, особистісна значимість стресорної 
ситуації.

The article shows that psychological stress is 
characterized by the presence of the following 
signs: first, it is an individual-psychological orig-
inality of the processes of mental reflection of 
the factors of extreme situations; secondly, it is 
personal cognitive processes that are aimed at 
overcoming them. These cognitive processes 
are expressed in a system of evaluative judg-
ments about the nature of external requirements 
and internal capabilities and resources to over-
come them. The analysis showed that the basis 
of the cognitive theory of psychological stress is 
the provision that the occurrence of psycholog-
ical stress is the result of a person’s cognitive 
assessment of the balance between the threat 
from the situation and its own resources nec-
essary to overcome this threat. Moreover, the 
threat is interpreted as the state of expectation 
by the subject of harmful, undesirable influences 
and consequences emanating from an external 
situation.The cognitive theory of psychological 
stress is based on the provisions on the leading 
role in its formation of the following fundamental 
psychological factors. First, mental reflection and 
subjective assessment of external situations, 
events, incentives. Secondly, the cognitive pro-
cesses of transforming information about exter-
nal situations, events, incentives, taking into 
account their significance, intensity, uncertainty. 
Thirdly, individual differences in the subjective 
assessment of danger, harmfulness (degree of 
threat) of external situations, events, incentives. 
The cognitive theory of psychological stress also 
allows us to draw the following conclusions. First 
of all, the same external situations, events, and 
incentives can be stressful, as well as ordinary, 
normal for different people. Moreover, it is per-
sonal cognitive assessments of external events 
that determine the degree of their stressful sig-
nificance for a particular person. Secondly, the 
same person can perceive the same event in 
one context as stressful, and in another as nor-
mal. These differences are associated with func-
tional changes both in the physiological state and 
in the mental status of the subject. Thirdly, since 
a person usually seeks to change a situation that 
contains a threat, stress is more a dynamic pro-
cess than a static state.
Key words: stress, types of stress, psycholog-
ical stress, cognitive mechanism of psychologi-
cal stress, types of cognitive assessments, crisis 
situation, types of extreme situations, uncertainty 
of a stressful situation, personal significance of a 
stressful situation.

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА 
В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ ТЕОРИИ

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGICAL STRESS 
IN THE CONTEXT OF COGNITIVE THEORY

Постановка проблемы. Жизнь и дея-
тельность современного человека часто свя-
зана с интенсивным воздействием на него 
неблагоприятных экологических, социальных, 
политических, профессиональных, семейных 

и других факторов, которые вызывают дли-
тельное переживание негативных эмоций, 
а также перенапряжение физических, пси-
хических и духовных сил. При этом наиболее 
характерным психическим состоянием, кото-
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рое возникает и функционирует под влиянием 
указанных выше факторов жизнедеятельно-
сти, является физический (физиологический) 
стресс.

Проблема психологического стресса 
объединяет большой круг вопросов, связан-
ных с последствиями воздействия, экстре-
мальных условий внешней среды: военных 
конфликтов, опасной производственной 
задачи, опасной жизненной ситуации, пре-
дельного перенапряжения сил в спорте, 
учебе и др. Психологический стресс как 
особое психическое состояние связан не 
только с длительным проявлением негатив-
ных эмоций, но и с функциональными изме-
нениями мотивационного, когнитивного, 
волевого, характерологического компонен-
тов личности.

При изучении феноменологии психологи-
ческого стресса рассматриваются вопросы 
причинности возникновения и психологиче-
ских механизмов его развития, особенностей 
симптомокомплекса, индивидуально-пси-
хологических особенностей проявления, 
методов измерения, приемов предупрежде-
ния, а также профилактики и ликвидации его 
последствий.

Основой феноменологии психологиче-
ского стресса является то, что человек стре-
мится взять под контроль как экстремаль-
ную ситуацию, так и собственное состояние 
стресса. При этом он старается различными 
способами противодействовать зарождению 
стрессового состояния, перерабатывать или 
вытеснять актуальные проявления стресса, 
а также предпринимать усилия по преодо-
лению внутренних и внешних последствий 
развития и функционирования стрессового 
состояния.

Особый интерес с точки зрения задач прак-
тической психологии представляет, на наш 
взгляд, одна из теоретических моделей пси-
хологического стресса, а именно когнитивная 
модель, потому что в ней с единых позиций 
развиваются положения не только о когни-
тивно-оценочных механизмах формирования, 
но и о стратегиях преодоления (купирования) 
психологического стресса.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Одним из первых на специ-
фику психологического стресса, в отличие от 
его биологических и физиологических форм, 
указал R. Lazarus. С его именем связана, 
в частности, разработка когнитивной теории 
психологического стресса, основу которой 
составляют положения о роли когнитивно-о-
ценочной интерпретации, с одной стороны, 
уровня угрозы со стороны неблагоприятного 
воздействия, а с другой – своей возможности 
преодоления данного неблагоприятного воз-
действия.

С позиций когнитивной теории S. Hobfoll 
показал, что психологический стресс развива-
ется в неблагоприятной ситуации при реаль-
ной или воображаемой потере человеком 
части ресурса или при задержке с восстанов-
лением потраченного ресурса. С точки зре-
ния автора, человеческие ресурсы включают 
в себя владение и управление предметами, 
поведенческую активность, ресурсы психиче-
ского состояния, личностные характеристики, 
а также энергетические возможности. В этой 
теории понятие расхода ресурса играет цен-
тральную роль.

При этом S. Hobfoll подчеркнул, что стресс 
вызывается не самим по себе жизненным 
событием (например, сменой работы, обме-
ном жилья, прекращением знакомства, призы-
вом в армию, работой за границей), а связан-
ной с этим событием угрозой утраты ресурса 
и как следствие – угрозой утраты личностно 
значимого жизненного преимущества (напри-
мер, потерей статуса, заработка или власти, 
сменой привычных условий труда, утратой 
самоуважения и др.).

Целый ряд авторов в качестве ведущих 
признаков психологического стресса опре-
деляют следующие переменные: реакцию 
тревоги, вызванную угрозой неудовлетво-
рения основных нужд (H. Basowits, H. Persky, 
Sh. Korchin, R. Grinker); эмоциональные фак-
торы (F. Alexander); оценку человеком угрозы 
(R. Lazarus); степень адаптации к условиям 
неблагоприятной ситуации и к своим негатив-
ным переживаниям (D. Mechanic).

Когнитивная теория психологического 
стресса получила свое дальнейшее разви-
тие в таких теоретических конструктах, как 
модель «пессимистического объяснительного 
стиля» (C. Peterson и M.E.F. Seligman) и модель 
«убеждений о здоровье» (J.M. Rosenstock, 
V.J. Strech, M.H. Becker).

К сожалению, созданию единой теории 
стресса препятствует то, что различные 
авторы расходятся в трактовках сущностных 
характеристик психологического стресса. 
Так, базовые признаки стресса трактуется 
в существенно различных понятиях: как реак-
ции индивидов на ситуацию (D. Mechanic, 
H. Basowitz); как качество ситуации, кото-
рое не зависит от отношения к ней инди-
вида (H. Selye, B. Dohrenwend); как негатив-
ное состояние, которое является внутренней 
реакцией на внешние стрессоры и которое 
создает значительные помехи в психическом 
функционировании; как взаимосвязь каче-
ства стимула и реакции индивида на него 
(F. Alexander) и др.

Анализ современных теоретических под-
ходов к изучению процессов формирова-
ния и проявления психологического стресса 
проведен А. Леоновой, которая показала, 
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что в качестве основных направлений, кото-
рые интегрируют различные теории, модели, 
концепции развития стресса, выступают 
экологическое, трансактное и регуляторное 
направления [3].

Таким образом, краткий обзор различных 
теорий и моделей психологического стресса 
свидетельствует о том, что каждая из указан-
ных выше концепций абстрагирует и анализи-
рует какую-либо одну сторону или несколько 
сторон данной проблемы. Поэтому требу-
ется дальнейшее выявление наиболее общих 
характеристик психологического стресса 
в рамках когнитивной парадигмы с целью 
дальнейшего использования результатов ана-
лиза в консультативной, психокоррекционной 
и психотерапевтической практике.

Постановка задания. Целью статьи явля-
ется выявление сущностных характеристик 
психологического стресса в контексте когни-
тивной теории.

Изложение основного материала. 
В физиологии, психологии, медицине поня-
тие стресса применяется для обозначения 
обширного круга состояний человека, возни-
кающих в ответ на разнообразные неблаго-
приятные воздействия внешней среды, кон-
фликтные и опасные ситуации, ответственную 
производственную деятельность и т. д.

Следует также подчеркнуть, что стресс как 
состояние организма и психики является одной 
из реакций на критические ситуации жизни 
и деятельности. Как отмечает В.Ф. Василюк, 
критическая ситуация может быть опреде-
лена как «ситуация «невозможности», то есть 
такая ситуация, в которой субъект сталкива-
ется с невозможностью реализации внутрен-
них «необходимостей» своей жизни (мотивов, 
стремлений, ценностей и пр.» [2, с. 31].

В современной научной литературе тер-
мин «стресс» используется по крайней мере 
в трех значениях. Во-первых, понятие стресса 
может определяться как любые внешние ситу-
ации, события, стимулы, которые вызывают 
у человека напряжение или возбуждение. 
Поэтому в указанном значении употребля-
ются такие термины, как «внешний стрессор», 
«стресс-фактор».

Во-вторых, понятие стресса может опреде-
ляться как внутренняя реакция, которая про-
является в форме таких психических состо-
яний, как напряжение и возбуждение. Эти 
состояния обусловливают оборонительные 
реакции и процессы преодоления, которые 
реализует сам человек. Данная внутренняя 
реакция может содействовать не только раз-
витию и совершенствованию функциональных 
систем организма, но и вызывать психическое 
напряжение.

В-третьих, понятие стресса может опре-
деляться как физическая (физиологическая) 

реакция организма на предъявляемое тре-
бование или вредное воздействие, которая 
обусловливается текущей внешней ситуа-
цией, событием, стимулом. Именно в этом 
смысле и У. Кеннон, и Г. Селье употребляли 
данный термин. Функцией отмеченных физи-
ческих (физиологических) реакций, явля-
ется, очевидно, энергетическая поддержка 
психических процессов и поведенческих 
действий, направленных на преодоление 
стресс-факторов.

Психологический стресс является особым 
психическим состоянием, которое возни-
кает у человека в экстремальной ситуации. 
В.А. Бодров показал, психологический стресс 
является функциональным состоянием орга-
низма и психики, которое характеризуется 
существенными нарушениями биохимиче-
ского, физиологического, психического ста-
туса человека и его поведения в результате 
воздействия экстремальных факторов пси-
хогенной природы (угроза, опасность, слож-
ность или вредность условий жизни и дея-
тельности) [1].

Психологический стресс, согласно автору, 
характеризуются наличием таких признаков, 
как индивидуально-психологическое своео-
бразие процессов психического отражения 
факторов экстремальных ситуаций (незави-
симо от их природы), так и личностные осо-
бенности по их преодолению, которые выра-
жаются в системе оценочных суждений и о 
характере внешних требований, и о внутрен-
них возможностях и ресурсах по их удовлет-
ворению. При этом, согласно В.А. Бодрову, 
разновидностями психологического стресса 
могут выступать рабочий, организационный, 
информационный, семейный, спортивный, 
боевой стресс.

Рассмотрим базовый механизм возникно-
вения психологического стресса в контексте 
когнитивной теории. Целый ряд зарубежных 
психологов связывают возникновение психо-
логического стресса с результатами когнитив-
ных оценок личностью баланса между, с одной 
стороны, требованиями ситуации, а с другой – 
ее собственными ресурсами, необходимыми 
для удовлетворения этих требований. Именно 
различия между людьми в когнитивных оцен-
ках указанного выше баланса и определяет 
их индивидуальные особенности и различия 
в реакциях на одну и ту же экстремальную 
ситуацию [5; 6; 8].

Так, определяя сущность понятия психо-
логического стресса, R. Lazarus и R. Launier 
отметили, что психологический стресс явля-
ется реакцией на особенности взаимодей-
ствия между личностью и окружающим миром. 
Психологический стресс трактуется авторами 
как продукт когнитивных процессов личности, 
связанных с оценкой ситуации, оценкой соб-
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ственных возможностей (ресурсов) по раз-
решению ситуации, а также оценкой степени 
собственной обученности стратегиям поведе-
ния в экстремальных условиях [10].

При этом R. Lazarus и S. Folkman связали 
начало формирования психологического 
стресса с результатом осознания специфи-
ческой взаимосвязи между, с одной стороны, 
чрезмерными требованиями к возможно-
стям человека в экстремальной ситуации, 
а с другой – дефицитом у него объективных 
и субъективных ресурсов для ее разрешения. 
Осознание именно такого типа взаимосвязи 
и вызывает у человека состояние психологи-
ческого стресса, потому что он субъективно 
воспринимает и оценивает такое соотноше-
ние как угрозу для личного благополучия [12].

Особое внимание R. Lazarus и его сотруд-
ники обратили на два когнитивных процесса 
в структуре психологического стресса – оценку 
и преодоление стресса. При этом термином 
«оценка» фиксируется установление ценности 
или оценивание качества чего-либо, а тер-
мином «преодоление» (coping processes) – 
степень и особенности поведенческих и ког-
нитивных усилий, которые предпринимает 
личность для совладания с чрезмерными 
внешними и внутренними требованиями воз-
никшей ситуации [5; 9; 11].

Согласно R. Lazarus, специфической осо-
бенностью оценки в структуре психологиче-
ского стресса является то, что она связана 
с интерпретацией личностью степени угрозы 
при возможном столкновении в будущем 
с какой-то опасной для него ситуацией. При-
знаки и символы степени вредности будущей 
ситуации подвергаются оцениванию с помо-
щью когнитивных процессов [10].

Когнитивные процессы личности находятся 
в основе выработки трех видов оценок – пер-
вичной, вторичной и третичной. Первичная 
оценка обеспечивает исходную интерпрета-
цию степени угрозы, которую может нести 
в будущем тот или иной тип ситуации. Вторич-
ная оценка направлена на оценку собственных 
ресурсов человека, которые можно потенци-
ально использовать при купировании стресса, 
а также на оценку соответствия его актуальных 
способностей, знаний и умений требованиям 
экстремальной ситуации. Третичная оценка 
(«переоценка») вырабатывается в результате 
взаимного сопоставления первых двух оценок 
и может привести к существенному уточнению 
первичной оценки.

Отметим существенные особенности 
выработки первичной оценки. Как отмечает 
R. Lazarus, необходимо различать следующие 
типы ситуаций: 1) экстремальные ситуации, 
которые, однако, не содержат опасности для 
человека и не требуют какого-либо специфи-
ческого ответа (реакции); 2) позитивные или 

нейтральные ситуации, которые не предъяв-
ляют серьезных требований к личным ресур-
сам; 3) стрессорные ситуации, которые имеют 
по крайней мере две особенности: во-первых, 
они являются потенциально опасными для 
данного человека; во-вторых, они требуют 
при этом значительных личных ресурсов для 
их преодоления.

Поэтому, с одной стороны, стресс может 
начаться тогда, когда человек на уровне пер-
вичной оценки делает вывод о том, что дан-
ная ситуация (реальная или воображаемая) 
несет для него определенную физическую или 
психическую угрозу, а на уровне вторичной 
оценки – что он не сможет эффективно отре-
агировать на эту ситуацию в силу дефицита 
у него необходимых ресурсов.

С другой стороны, стресс может прекра-
титься, когда человек понизит первичную 
оценку события до уровня, что оно уже не будет 
представлять для него физической или психи-
ческой угрозы, а также если человек изменит 
вторичную оценку, выявив у себя достаточный 
ресурс для преодоления (купирования) физи-
ческой или психической угрозы, которые, 
с его точки зрения, потенциально содержит 
в себе стрессорная ситуация.

При этом R. Lazarus предложил различать 
три типа первичных оценок при интерпретации 
личностью стрессорных ситуаций. Первый тип 
первичных оценок – это интерпретация собы-
тия как травмирующей потери, безвозвратной 
утраты кого-либо или чего-либо, потому что 
утраченное имеет большое личное значение. 
Второй тип первичных оценок – это интерпре-
тация события как личностной угрозы, потому 
что ситуация требует от человека значительно 
больших купирующих способностей и ресур-
сов, чем он имеет в данный момент. Третий тип 
первичных оценок – это интерпретация собы-
тия как чрезвычайно сложной, ответственной 
и поэтому потенциально опасной задачи.

Рассмотрим существенные особенно-
сти выработки вторичной оценки. Как было 
отмечено выше, вторичная оценка обеспечи-
вает выявление баланса между требовани-
ями, предъявляемыми экстремальной ситуа-
цией, и собственными ресурсами личности, 
необходимыми для удовлетворения этих 
требований.

Для содержательной характеристики вто-
ричной оценки A. Bandura предложил исполь-
зовать понятие самоэффективности, которое 
трактуется как разновидность самооценки, 
связанной с эффективностью личного поведе-
ния и собственных реакций в ответ на возник-
новение экстремальных ситуаций. Фактиче-
ски она является специфической когнитивной 
схемой оценки баланса собственной компе-
тентности и мастерства в соотношении с тре-
бованиями определенной ситуации [4].
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Опираясь на понятие самоэффективности, 
автор различает такие убеждения личности, 
как «результативные ожидания» (ожидание 
от себя продуктивного результата) и «эффек-
тивные ожидания» (ожидание от себя эффек-
тивных действий). Результативные ожидания 
возникают тогда, когда человек уже обладает 
продуктивным опытом разрешения анало-
гичных экстремальных ситуаций, и поэтому 
он может довольно точно спрогнозировать 
результаты своих действий.

Эффективное ожидание имеет место 
тогда, когда у человека нет опыта разреше-
ния аналогичных ситуаций, но, тем не менее, 
он верит в себя и в то, что сможет эффек-
тивно и успешно действовать, чтобы полу-
чить нужный результат. Такое ожидание лич-
ной эффективности основывается на личном 
опыте успешного разрешения экстремальных 
ситуаций другого типа и отражаются как на 
инициативе, так и на настойчивости в пове-
дении по разрешению актуальной ситуации. 
Сила убеждений человека в своей общей 
эффективности дает ему надежду на успех, 
даже если он в первый раз сталкивается с уни-
кальной для себя ситуацией.

Напротив, убеждение в низкой самоэффек-
тивности по причине отсутствия опыта и необ-
ходимых ресурсов может подвести человека 
к выработке такой вторичной оценки, которая 
определит ситуацию как такую, что не подда-
ется разрешению, и перевести ее таким обра-
зом в разряд стрессорных для себя ситуаций.

Отметим существенные особенности 
выработки третичной оценки («переоценки»). 
В стрессорной ситуации субъект по принци-
пам обратной связи устанавливает взаимос-
вязь между реальными купирующими воздей-
ствиями и эффектами этого воздействия. Пока 
действует указанная обратная связь, человек 
постоянно уточняет и регулирует купирующие 
воздействия, что обеспечивает переоценку 
значимости ситуации.

Существует три способа текущей перео-
ценки значимости события. Первый способ – 
это рационализация, когда человек придает 
событию субъективно желаемое значение, 
хотя в силу его недостаточной информирован-
ности о событии оно может и не соответство-
вать объективному значению. Второй спо-
соб – это изменение значения события, если 
новая информация обеспечивает для этого 
определенные основания. Третий способ – 
это снижение значимости события, который 
реализуется в том случае, когда результат 
разрешения ситуации существенно не зави-
сит от личного участия в его преодолении 
и личного контроля.

Рассмотрим важнейшие психологические 
факторы, которые влияют на оценку ситуа-
ции как стрессорной. В качестве таких психо-

логических факторов выступают: 1) эмоции, 
которые ассоциируются с данной ситуацией; 
2) неопределенность ситуации, которая 
связанна с дефицитом информации для ее 
оценки; 3) значимость ситуации, которая 
отражает или степень ее опасности, или сте-
пень ее ценностной значимости для данного 
человека.

Эмоции влияют на оценку ситуации 
как стрессорной потому, что они связаны 
с отношением человека к стимулам окружа-
ющей среды и проявляются в его поведении. 
С этой точки зрения эмоции могут приводить 
как к адаптивному, так и дезадаптивному 
взаимодействию человека с экстремальной 
ситуацией.

В частности, эмоции могут влиять на про-
цессы решения когнитивной задачи. При этом 
в одних случаях они могут переориентировать 
указанные процессы на выполнение новой 
задачи, определяемой новыми требовани-
ями, а в других случаях сильное эмоциональ-
ное воздействие может затруднять переход 
к решению очередной когнитивной задачи.

С точки зрения конкретного человека, нео-
пределенность ситуации возникает в следу-
ющих случаях: 1) ситуация может оказаться 
непредсказуемой для него с точки зрения воз-
можности ее наступления, момента ее насту-
пления, силы ее воздействия и т. п.; 2) ситу-
ация может потребовать от него значительно 
больших ресурсов для предупреждения или 
ликвидации угрозы с ее стороны, чем распо-
лагает человек; 3) ситуация может оказаться 
для него настолько сложной, что человек не 
сможет адаптировать к ней свои когнитивные 
возможности и ресурсы.

Неопределенность ситуации часто приво-
дит человека к замешательству, растерянно-
сти при определении содержания и объема 
информации, которая ее характеризует. Это 
связано с тем, что он не обладает готовыми 
схемами интерпретации любой ситуации. 
Данное обстоятельство не позволяет ему 
заранее определить адекватное поведение 
для конкретной ситуации. В результате этого 
может возникнуть чувство беспомощности 
и тщетности любых попыток повлиять на ситу-
ацию, которое и приводит к появлению стрес-
совых реакций.

Поиск информации для снижения неопре-
деленности является одной из наиболее важ-
ных стратегий поведения человека в подобных 
обстоятельствах. Важно отметить, что даже 
при отсутствии результатов поиска необхо-
димой информации сам факт продолжения 
процесса поиска информации поддерживает 
устойчивость человека к фактору неопреде-
ленности.

Наиболее общий когнитивный ответ на 
неопределенность – это придание, приписы-
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вание ситуации какого-либо значения. Оно 
происходит в самом начале когнитивного про-
цесса, прежде чем человек получит всю отно-
сящуюся к делу информацию. Приписыва-
ние ситуации какого-либо значения является 
вариантом использования гипотез в практи-
ческом мышлении. При этом люди стремятся 
заполнить пробелы в необходимой информа-
ции догадками или предположениями о неиз-
вестном. Очень часто они связаны с предпо-
ложениями негативного характера.

Пути и способы оценки влияния значимо-
сти информации на развитие стресса проа-
нализировал и обобщил E. Hubbard [7]. Суть 
его подхода состоит в следующем. Процессы 
восприятия информации в сочетании с лич-
ной когнитивной схемой и образом ситуации 
влияют на его значимость для конкретного 
человека. По мере развития ситуации новая 
информация может привести к изменению 
его восприятия, что повлечет за собой созда-
ние новой схемы (образа или сценария) ситу-
ации. В результате меняется и значимость 
события с точки зрения его конечных целей 
и последствий, возможности оценки и кон-
троля, влияния события на функциональное 
состояние человека.

Выводы из проведенного исследо-
вания. Проведенный анализ показал, что 
основу когнитивной теории психологиче-
ского стресса составляют положения о том, 
что возникновение психологического стресса 
является результатом когнитивной оценки 
личностью баланса между угрозой со сто-
роны ситуации и ее собственными ресурсами, 
необходимыми для преодоления данной 
угрозы. При этом угроза трактуется как состо-
яние ожидания субъектом вредных, нежела-
тельных влияний и последствий, исходящих 
от внешней ситуации.

Когнитивная теория психологического 
стресса позволяет также сделать целый ряд 
следующих выводов. Во-первых, одни и те же 
внешние ситуации, события, стимулы могут 
быть для разных людей как стрессорным, так 
и обычными, нормальным. При этом именно 
личностные когнитивные оценки внешних 
событий определяют степень их стрессорного 
значения для конкретного субъекта. Во-вто-
рых, один и тот же человек может восприни-
мать одно и то же событие в одном контексте 
как стрессорное, а в другом – как обычное, 
нормальное. Эти различия могут быть свя-
заны с изменениями как в физиологическом 
состоянии, так и в психическом статусе субъ-
екта. В-третьих, поскольку человек обычно 
стремится изменить то, что является нежела-

тельным, то стресс представляет собой ско-
рее динамический процесс, чем статическое 
состояние.

Таким образом, когнитивная теория психо-
логического стресса основана на положениях 
о ведущей роли в его формировании следую-
щих фундаментальных психологических фак-
торов. Во-первых, психического отражения 
и субъективной оценке внешних ситуаций, 
событий, стимулов. Во-вторых, когнитив-
ных процессов преобразования информации 
о внешних ситуациях, событиях, стимулах 
с учетом их значимости, интенсивности, нео-
пределенности. В-третьих, индивидуальных 
различий в оценке субъективной опасности, 
вредности (степени угрозы) внешних ситуа-
ций, событий, стимулов.
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Публікація буде корисною для військових 
керівників і фахівців напряму морально-пси-
хологічного забезпечення Збройних Сил 
України. Основний зміст статті стано-
вить теоретичний аналіз наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних науковців, роботи 
яких спрямовані на вивчення характеру 
людини, адаптації до умов професійної 
діяльності й функціонування людини у 
великій і малій соціальних групах. Сучасні 
геополітичні зміни у світі та стрімкий роз-
виток військово-промислового комплексу 
зумовлюють перехід до нових критеріїв 
управління, зокрема, і в Україні. Базовими 
моделями прийнято вважати стандарти 
країн-учасниць військово-політичного 
альянсу НАТО. Науковцями приділяється 
значна увага психологічній реабілітації вій-
ськовослужбовців і їхній соціальної адаптації 
при поверненні з району ведення бойових дій 
чи при звільненні з військової служби в запас, 
але недостатність уваги до проблем соці-
ально-професійної адаптації після вступу 
на військову службу зумовила актуальність 
наукової публікації.
У межах статті обґрунтовується значу-
щість використання сучасних підходів до 
роботи з особовим складом, розкривається 
зміст поняття морально-психологічного 
забезпечення в Повітряних Силах Збройних 
Сил України й розглядається психологічна 
характеристика особистості як засіб про-
гнозування поведінки військовослужбовців у 
їхній службовій діяльності та при функціону-
ванні у військовій соціальній групі (відділення, 
взвод, рота тощо). Разом із тим психоло-
гічна характеристика особистості людини 
є засобом поглибленого вивчення індиві-
дуальності військовослужбовця з метою 
покращення його первинної адаптації у вій-
ськових підрозділах.
Також розкривається значення мораль-
ного й психологічного аспектів бойового 
забезпечення військ, висвітлюються види 
адаптації людини до професійної діяльно-
сті та їх коротка характеристика, окрес-
люється питання професійної деформації 
людини у зв’язку з акцентуацією окремих 
рис характеру.
Автор робить висновок про необхідність 
комплексного вивчення психологічних харак-
теристик особистості військовослужбовця 
в процесі його діяльності й підкреслює 
абстрактність певних понять, які не підля-
гають емпіричним дослідженням, що зумов-
лює потребу звернення до методу інтро-
спекції.
Ключові слова: морально-психологічне 
забезпечення, НАТО, колективна безпека, 
військовослужбовець, психологічна характе-

ристика особистості військовослужбовця, 
акцентуація, соціальна група, HR-спеціа-
лісти.

The publication will be useful for military lead-
ers and specialists in the field of moral and 
psychological support of the Armed Forces of 
Ukraine. The main content of the article is a the-
oretical analysis of scientific works of domestic 
and foreign scientists whose work was aimed 
at studying the character of man, adaptation to 
the conditions of professional activity and human 
functioning in large and small social groups. 
Modern geopolitical changes in the world and 
the rapid development of the military-industrial 
complex determine the transition to new criteria 
of governance, including in Ukraine. The basic 
models are considered to be the standards of the 
countries participating in the NATO military-politi-
cal alliance. Scholars pay considerable attention 
to the psychological rehabilitation of servicemen 
and their social adaptation when returning from 
the area of hostilities or discharge from military 
service in reserve, but the lack of attention to the 
problems of socio-professional adaptation after 
enlistment in military service has led to the rele-
vance of scientific publications.
The article substantiates the importance of using 
modern approaches to work with personnel, 
reveals the meaning of the concept of moral 
and psychological support in the Air Force of the 
Armed Forces of Ukraine and considers the psy-
chological characteristics of the individual as a 
means of predicting the behavior of servicemen 
in their service activities. functioning in a military 
social group (department, platoon, company, 
etc.). At the same time, the psychological char-
acteristics of a person's personality are a means 
of in-depth study of a serviceman's individuality 
in order to improve his initial adaptation in mili-
tary units.
Also, the importance of moral and psychological 
aspects of combat support of troops is revealed, 
the types of human adaptation to professional 
activity and their brief characteristics are covered, 
the issue of professional deformation of a person 
in connection with accentuation of certain char-
acter traits is outlined.
The author concludes that it is necessary to com-
prehensively study the psychological characteris-
tics of the serviceman's personality in the process 
of his activity and emphasizes the abstractness 
of certain concepts that are not subject to empiri-
cal research, which leads to resort to the method 
of introspection.
Key words: moral and psychological support, 
NATO, collective security, serviceman, psy-
chological characteristics of the personality of 
a serviceman, accentuation, social group, HR 
specialists.

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НА ПОЧАТКУ СЛУЖБИ  
В ЛАВАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY  
OF A SERVICEMAN IN THE BEGINNING OF SERVICE  
IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE
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Постановка проблеми. Формування 
та підтримання належного морально-психо-
логічного стану (далі – МПС) військовослуж-
бовців є основним завданням органів мораль-
но-психологічного забезпечення й запорукою 
успішного виконання завдань за призначен-
ням військовими. Саме тому, сучасність вима-
гає використовувати нові підходи і стандарти 
країн-членів НАТО, які базуються на принци-
пах демократії, свободи особистості й верхо-
венства права [9].

Проблема адаптації військовослужбовців 
до діяльності в особливих умовах є однією 
з найбільш актуальних, які вивчаються в сучас-
ній військовій педагогіці та психології. Це 
пов’язано з тим, що її вирішення може значно 
спростити проходження військової служби, 
вплинути на якість виконання завдань і змен-
шити плинність кадрів. Умовою успішного про-
ходження військової служби є стійка адаптація 
особистості до її умов проходження. Адапта-
ція військових до їхньої професійної діяльно-
сті успішно впливає на якість цієї діяльності, 
психологічний комфорт, адекватну поведінку, 
оптимальну взаємодію з військовим колекти-
вом. Адаптація до військової служби харак-
теризується двома відносно самостійними 
процесами: спочатку проходження в колек-
тив у навчальних групах (первинна адапта-
ція), а потім у колективи військових частин, 
у які військовослужбовці направляються після 
закінчення курсу базової підготовки (вторинна 
адаптація). Протягом протікання первинної 
і вторинної адаптації встановлюється низка 
послідовних стадій: орієнтовна, критична, 
завершальна [7, с. 150].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням адаптації приділяється значна 
увага як у цивільній, так і у військовій сферах 
діяльності (С.О. Казьмірчук, О.Ю. Торіцин, 
В.М. Серватюк, А.І. Лижин, Д.К. Юсупов та ін.). 
На думку HR-спеціалістів, своєчасна й усе-
бічна адаптація дає змогу зменшити плин-
ність кадрів, відповідно уникнути додатко-
вих затрат на пошук і навчання нових кадрів. 
Дослідження показують, що більшість робіт-
ників, яким довелося звільнитися з їхнього 
місця роботи майже відразу, не змогли адап-
туватися до умов праці та звикнути до колек-
тиву (А.С. Федорова, К.М. Бухаріна, А.А. Коро-
він та ін.). Ключем до розв’язання проблеми 
адаптації стає пізнання психологічних власти-
востей людини (А.Г. Маклаков, Г.М. Андрєєва, 
А.Є. Лічко, Ю.В. Кузьменко та ін.). Водночас 
дослідники зіштовхуються з поняттями про-
фесійної деформації та акцентуації (К. Лео-
гард, П.Б. Ганнушкін, Е.І. Михлюк).

Позаблоковий статус нашої держави, 
задекларований на початку її незалежності, 
виявся недієвим у протистоянні за відсто-
ювання власних територій в умовах анексії 

Криму та прихованої військової інтервенції 
в східних регіонах, що є також тимчасово оку-
пованими територіями. Події 2014 року зали-
шили Україну наодинці зі своїми внутрішніми 
проблемами, що згодом змусило керівництво 
держави переглянути зовнішньополітичний 
курс країни щодо членства в асоціації євро-
пейських держав і зближення з НАТО. Голов-
ним військово-політичним принципом орга-
нізації НАТО є система колективної безпеки 
всіх країн-учасників блоку. З початком воєн-
них дій на Донбасі Україна довела, що готова 
та може зробити внесок у колективну безпеку, 
тим більше що сьогодні Україну розглядають 
як «опору і генератор стабільності й безпеки 
в Європі». Щоб довести своє право на набуття 
членства в ЄС і НАТО, потрібно виконати 
низку політичних і юридичних перетворень, які 
мають бути спрямовані на зміну геополітичної 
ситуації. Зближення з НАТО й декларований 
курс на інтеграцію в євроатлантичний простір 
мають спиратися на принципово нову модель 
суспільно-політичного розвитку. У військовій 
і політичній сферах це означає перебудову 
стратегічного мислення, не сумісну зі ста-
рими радянськими стереотипами в підходах 
до управління країною і світоглядних ціннос-
тей. На шляху цього досить тривалого процесу 
Україна постійно підтверджує її спроможність 
надавати певні військові ресурси для вико-
нання завдань, які постають перед Альянсом, 
зокрема проведення миротворчих і гумані-
тарних операцій під проводом НАТО, а також 
проведення спільних міждержавних навчань, 
що зумовлює трансформування системи 
морально-психологічного забезпечення, тим 
більше що Україна має досвід ведення бойо-
вих дій не тільки як миротворця в складі між-
народних миротворчих контингентів, а й на 
території власної держави, стримуючи агре-
сію Російської Федерації на своїх східних кор-
донах [1, с. 2; 10].

Разом із тим сучасне збройне протисто-
яння на сході нашої держави не має характеру 
відкритих бойових дій і, по суті, є неоголоше-
ною війною. Досвід проведення антитеро-
ристичної операції, яка згодом змінила свій 
формат на операцію об’єднаних сил, виявляє 
те, що українська армія зразка 2014 року не 
була готова до ведення гібридної війни. Також 
робота за напрямом морально-психологічного 
забезпечення (далі – МПЗ) не була адаптована 
до такого роду збройного протистояння й була 
обмежена керівними документами старого 
радянського зразка. Здійснення заходів МПЗ 
проводилося не на належному рівні відповідно 
до умов, що склалися та зумовлювати реалі-
зацію принципів цього забезпечення в хаотич-
ному порядку [2, с. 8; 11].

Постановка завдання. Головною метою 
статті є розкриття проблематики створення 
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нових підходів у системі роботи напряму МПЗ 
у Збройних Силах України й удосконалення 
вже наявних для уніфікації методик роботи 
з особовим складом військових підрозді-
лів для постійного психологічного супроводу 
військовослужбовців. Поступовий відхід від 
радянського минулого та зближення із захід-
ними партнерами зумовлюють прийняття для 
України натівських стандартів, що базуються 
на відповідних принципах, відмінних від чин-
них у Збройних Силах нашої країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. МПЗ зараховують до одного з видів 
бойового забезпечення, що нормативно закрі-
плено в низці керівних документів. Тому заходи 
за визначеним напрямом мають проводитися 
активно, безперервно та цілеспрямовано. 
У зв’язку з цим у Повітряних Силах Збройних 
Сил України активно застосовують систему 
морально-психологічного впливу на особо-
вий склад, яка поєднала в собі основні вимоги 
керівних документів щодо формування у вій-
ськовослужбовців національно-патріотичних 
переконань, забезпечення їхньої моральної 
стійкості до негативного інформаційно-психо-
логічного впливу та підтримання психологічної 
готовності військовослужбовців до виконання 
завдань за призначенням [1, с. 5].

Для розкриття сутності МПЗ необхідно роз-
глянути окремо сутність «морального» і «пси-
хічного». Аналізуючи саме слово «мораль», 
бачимо, що воно набуло свого значення 
в етиці, філософії та психофізіології. Вона є уні-
версальною в усі часи для всіх народів і буде 
різнитися лише залежно від менталітету нації. 
Мораль виступає в ролі суспільної свідомості, 
яка виконує функцію регулювання поведінки 
людини в усіх без винятку сферах її суспіль-
ного існування. Водночас через те що мораль 
є теоретичною абстракцією, її не можна виді-
лити емпірично [5, с. 63].

Інший компонентний складник МПЗ – пси-
хологічне забезпечення, передбачає комп-
лекс цілеспрямованих заходів щодо форму-
вання, підтримання й поновлення в особового 

складу військ (сил) морально-психологічного 
стану, необхідних морально-бойових яко-
стей, психологічної готовності до виконання 
поставлених завдань у будь-яких умовах 
обстановки, зниження психогенних утрат 
і збереження психологічного здоров’я вій-
ськовослужбовців [2, с. 8].

Психологічний аспект супроводжує вій-
ськовослужбовця протягом усього його 
періоду служби – з моменту відбору канди-
датом на військову службу й до звільнення 
в запас (див. рис. 1).

Гіпотеза полягає в тому, що розкриття 
індивідуальних психологічних властивостей 
людини спроможне сформулювати макси-
мально широке бачення на процес адаптації 
військовослужбовця у військовій соціальній 
групі (відділення, взвод, рота тощо), спрогно-
зувати його дії та реакції в складних умовах 
тактичної обстановки [6, с. 10].

Кожен новоприбулий військовослужбо-
вець переживає відчуття стресу на собі. Адап-
тація сповільнюється через страх здійснити 
помилку при виконанні поставлених завдань, 
через непорозуміння зі співслужбовцями або 
начальником. Щоб викликати зворотній про-
цес, необхідно створити спеціальний метод чи 
програму, що має базуватися на інноваційних 
інструментах.

У соціальній психології немає чітких крите-
ріїв диференціації груп. Вони можуть поділя-
тися за національною належністю, кількістю 
членів, релігійними переконаннями, генде-
ром, сферою професійною діяльності тощо. 
Військові підрозділи також визначаються як 
соціальні групи, що мають свої правила. У про-
цесі адаптації військовослужбовця до нового 
оточення відбувається двосторонній процес: 
змінюється не лише особистість, а й середо-
вище під впливом людини. Отже, соціальну 
адаптацію прийнято вважати процесом при-
стосування індивідів (чи груп) до нових умов 
і видів діяльності, пов’язаних зі зміною їхнього 
соціального становища. Мається на увазі при-
стосування новачка до наявних міжособистіс-
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Рис. 1. Загальна структура МПЗ
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них відносин у підрозділі (колективі), норм, 
зразків, цінностей, традицій, відображених 
через матеріальні й духовні компоненти. Разом 
із тим соціальна адаптація може розглядатися 
з погляду різного ступеня пристосованості. 
Соціолог Я. Щепанський пояснює такі основні 
стадії пристосованості:

– псевдоадаптація – індивід знає, як має 
діяти в новому середовищі, як поводитися, 
однак внутрішньо не визнає цього, дотримую-
чись правил свого попереднього середовища;

– повне пристосування або асиміляція – 
індивід, потрапляючи в нове середовище, пов-
ністю відмовляється від попередніх зразків 
і цінностей і приймає нові.

Зазвичай оптимальний період адаптації до 
нової сфери діяльності триває від 2 до 8 тиж-
нів, але відомі випадки, коли цей процес роз-
тягувався майже до одного року. Така різниця 
в тривалості процесу адаптації, з одного боку, 
пояснюється індивідуальними психологічними 
особливостями притаманними людині, напри-
клад, характером, а з іншого – зовнішніми 
факторами: робочим навантаженням та ефек-
тивністю застосування методів адаптації в кон-
кретній соціальній групі [8].

Найбільш поширена диференціація видів 
адаптації включає два види (див. рис. 2).

Побічним ефектом повної адаптації є про-
фесійна акцентуація.

Професійна акцентуація – це надмірна 
вираженість одних якостей та атрофування 
інших якостей, що негативно позначається 
на діяльності й поведінці людини. Це виникає 
в процесі успішного виконання діяльності, що 
визначає групу професійно важливих якостей, 
використовуваних роками, і групу професійно 
небажаних якостей, які пригнічуються [3].

Серед психологічних властивостей най-
частіше виділяють темперамент, характер, 

потреби та мотиви, таланти, стійке став-
лення до себе, оточення, світу. Поняття 
властивості психіки поряд з її станом і про-
цесами використовують для психологічного 
опису проявів внутрішньої душевної реаль-
ності особи.

Досвід свідчить, що кожна людина індивіду-
альна, саме завдяки індивідуальності відкри-
вається своєрідність особистості, її здібності 
в бажаній сфері діяльності. Для більш досто-
вірної оцінки якостей особистості доцільно 
вивчити її психологічні характеристики, які 
поділяються на дві групи компонентів:

1. Базові властивості:
– темперамент;
– характер;
– здібності.
2. Програмуючі властивості (динамічні 

характеристики психіки):
– направленість;
– інтелектуальність;
– емоційність;
– вольові якості;
– уміння спілкуватися;
– самооцінка;
– рівень самоконтролю;
– здатність до колективної діяльності.
Базовий складник психологічної характе-

ристики особистості привертає найбільшу 
при тривалому вивченні людини для прогнозу-
вання її поведінки увагу.

Темперамент визначає стиль поведінки 
людини, способи, яким людина користується 
для організації своєї діяльності. Тому при 
вивченні рис темпераменту зусилля повинні 
бути спрямовані не на їх зміни, а на пізнання 
особливостей темпераменту для визначення 
роду діяльності людини. За темпераментом 
люди діляться на чотири групи: сангвініки, 
холерики, флегматики й меланхоліки.
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Рис. 2. Основні види адаптації
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Характер проявляється у вигляді порівняно 
стійких психологічних властивостей особи-
стості, що зумовлюють типові для неї спо-
соби поведінки. Рисами характеру стають 
тільки стійкі особливості поведінки людини. 
Вони умовно поділяються на дві групи (див. 
таблицю 1).

Характер людини може змінюватися протя-
гом життя залежно від середовища діяльності 
й віку. Це спонукає зробити висновок, що через 
характер можна змінювати ставлення військо-
вослужбовців до їхніх посадових обов’язків і, 
відповідно, підвищити продуктивність праці.

Так, С.Л. Рубінштейн у роботах відзначав, 
що характерологічні властивості не тільки про-
являються, а й формуються у вчинках людини. 
Разом із тим він пояснює, що мотиви зумов-
люють риси характеру, а характер – мотиви 
(див. рис. 3).

 

 

Риси 
характеру 

 
Мотиви 

 
Тенденція  

Рис. 3. Взаємозалежність рис характеру 
й мотивів

Здібності в психології розглядається як 
продукт діяльності психіки. Кращий варіант, 
коли є здібності до будь-якої сфери діяльності 
й інтерес цим займатися. Розуміння своїх зді-
бностей допомагає при самореалізації [12].

Висновки з проведеного дослідження. 
Формування єдиних вимог до МПЗ Збройних 
Сил України дає можливість практично об’єд-
нати цілі, завдання командирів, штабів та орга-
нів виховної роботи на всіх етапах бойової 
діяльності військовослужбовців [4, с. 213].

Актуальність проблеми адаптації поля-
гає в зацікавленості збереження й поліпшення 
психічного та фізичного здоров’я військовос-
лужбовця й набуває ключового теоретичного 
і практичного значення.

Для повноти реалізації процесу адаптації 
мають бути зовнішні (спільна діяльність з гру-

пою і її здатність до зустрічної адаптації з осо-
бистістю) і внутрішні (установки, життєві цілі, 
орієнтири) умови.

Людина з негативними рисами характеру 
(підвищена зарозумілість, зарозумілість, хвас-
тощі) важко вживається в колективі та створює 
в ньому конфліктні ситуації. Небажана й інша 
крайність у характері людини – недооцінка 
своїх достоїнств, боязкість у висловленні своїх 
позицій, у відстоюванні своїх поглядів.

Вивчення психологічної характеристики 
особистості військовослужбовців на початко-
вому етапі адаптації дає змогу глибше зро-
зуміти людину, розгледіти її індивідуальність. 
З’являється можливість виявити набір звичок, 
які для військового можуть бути шкідливими 
й навпаки. Визначення ставлення до різних 
ситуацій і цілей у житті допоможе спрогнозу-
вати поведінку людини в напруженій обста-
новці й міжособистісні відносини в колективі, 
уміння працювати і знаходити спільну мову.

Дослідження окремих психофізіологічних 
показників не дає виважену оцінку та прогно-
зування професійної ефективності військо-
вослужбовця. Аналіз соціально-психологічних 
особливостей особистості військовослуж-
бовця має базуватись на основі всієї сукуп-
ності його індивідуальних характеристик, 
результатів психологічної діагностики, моніто-
рингу поточних психологічних станів.

Сучасні дослідження психологічних власти-
востей, їх результати визначають як умоглядні, 
суб’єктивні та ненадійні. Це пояснюється не 
лише використанням суб’єктивних методик 
(тести, спостереження), а й природою мінли-
вістю психіки, через що не знайдено кращого 
способу її безпосереднього вивчення, ніж спо-
глядання-інтроспекції.
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Таблиця 1
Групи характеру

І група
(виявляється в діяльності людини та поведінці)

ІІ група
(виявляється в пізнавальній, емоційній і вольовій 
сферах)

працьовитість – лінь
самовпевненість – самокритичність
відповідальність – несумлінність
переконання – безпринципність

кмітливість – кволість
вразливість – стійкість
рішучість – нерішучість
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У статті аналізуються та розриваються 
особливості захворювань серцево-судинної 
системи, що мають в основі психосома-
тичний компонент. Порушується питання 
взаємодії «психічного» та «соматичного» в 
процесі виникнення й перебігу захворювань 
серцево-судинної системи, а також у про-
цесі підтримки гомеостатичного стану 
організму шляхом цілісної взаємоактиві-
зації психічних і фізіологічних потенціалів 
людського організму. Виноситься на огляд 
інтегративна модель енергетично-інфор-
маційного обміну в системі «організм – пси-
хіка – зовнішнє середовище» як можливість 
пояснення унікальної метафізичної єдності 
психіки й тіла.
Розглядається поняття «психосоматична 
саморегуляція» як складний полізв’язковий 
процес, що включає обмін енергією (елек-
тромагнітною, термічною, акустичною, 
хімічною тощо) та інформацію на мікро- 
(атомна взаємодія, клітинна взаємодія) та 
макрорівнях (взаємодія зовнішнього середо-
вища й людини). Розкривається сутність і 
характеризується здатність особистості 
до регулювання власного психофізичного 
стану шляхом свідомого контролю психіч-
ного відображення через формування уста-
новок, навіювань, збагачення та розширення 
знань про навколишній світ і самого себе. 
Розглядається прояв психічного відобра-
ження об’єктивної реальності на сома-
тичному рівні як інформації про зовнішній 
і внутрішній світ, виходячи з якої організм 
організує клітинну діяльність, використову-
ючи різні види енергії.
У статті теоретично аналізується та 
виносяться на огляд експериментальні 
дослідження, що спрямовані на розкриття 
таких явищ: навіяна анестезія при зміне-
ному стані свідомості, вплив вербального 
навіяння на зміну діаметра коронарних судин 
і можливості плацебо-ефекту при лікуванні 
остеартриту колінного суглобу. Увага 
акцентується на зміні парадигм розуміння 
детермінант виникнення та розвитку пси-
хосоматичних захворювань і зміцненні ціліс-
ного підходу до сприйняття людського орга-
нізму як біопсихоінформаційної системи.
Ключові слова: психосоматика, психосома-
тичні ресурси, саморегуляція, психофізіоло-
гія, навіяння.

The article analyzes and breaks the fea-
tures of diseases of the cardiovascular sys-
tem, which are based on the psychosomatic 
component. The question of the interaction 
of “mental” and “somatic” in the process of 
occurrence and course of diseases of the 
cardiovascular system, as well as in the pro-
cess of maintaining the homeostatic state of 
the body, by integral interaction of mental and 
physiological potentials of the human body. 
An integrative model of energy-information 
exchange in the system “organism – psyche 
– external environment” is presented as an 
opportunity to explain the unique metaphys-
ical unity of mind and body.
The concept of psychosomatic self-regulation 
is considered as a complex multiconnection 
process that includes energy exchange (elec-
tromagnetic, thermal, acoustic, chemical, 
etc.) and information at the micro- (atomic 
interaction, cellular interaction) and macro 
levels (interaction of the environment and 
human). The work reveals the essence 
and characterizes the ability of the individ-
ual to regulate their own psychophysical 
state, through conscious control of mental 
reflection through the formation of attitudes, 
suggestions, enrichment and expansion of 
knowledge about the world around them and 
themselves. The manifestation of mental 
reflection of objective reality at the somatic 
level is considered as information about the 
external and internal world, based on which 
the organism organizes cellular activity using 
different types of energy.
The article theoretically analyzes and reviews 
experimental studies aimed at revealing the 
following phenomena: induced anesthesia 
with altered state of consciousness, the effect 
of verbal suggestion on changes in coronary 
vessel diameter and the possibility of placebo 
effect in the treatment of osteoarthritis of 
the knee. In this scientific work, attention is 
focused on changing the paradigms of under-
standing the determinants of the origin and 
development of psychosomatic diseases and 
strengthening a holistic approach to the per-
ception of the human body as a biopsychoin-
formation system.
Key words: psychosomatics, psychosomatic 
resources, self-regulation, psychophysiology, 
suggestion.

ПСИХОСОМАТИЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ  
ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

PSYCHOSOMATIC RESOURCES OF PERSONALITY  
WITH CARDIOVASCULAR DISEASE

Постановка проблеми. Серцево-судинні 
захворювання (далі – ССЗ) є головною при-
чиною смертності серед українців, за даними 
МОЗ України, та однією з найпоширеніших 
причин смертності в усьому світі. Поява ССЗ 
часто буває викликана різними факторами: 
неправильне харчування, вплив алкоголю 
та ПАР, пагубне навколишнє екологічне сере-
довище, стрес, надмірні навантаження на 

ослаблену серцево-судинну систему тощо. 
Деякі із цих факторів не піддаються прямій 
регуляції конкретної людини, наприклад, еко-
логічне середовище, проблема якого потребує 
вирішення «вчорашніми днем» і яке, зокрема, 
індивід не може викреслити з власної картини 
захворювання. Однак більшість причин виник-
нення ССЗ піддаються прямому впливу інди-
віда й можуть ним регулюватися.
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Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання психотерапії захворювань 
систем людського тіла вже довгий час бен-
тежить думки таких учених різних галузей, 
як Р.Р. Набулліна, С.В. Давидов, Н.О. Горді-
євська, Н.А. Русіна, С.Д. Швпчкін, О.А. Лаза-
рєва, В.І. Єсаулов, І.Г. Шульц, Б.М. Алман, 
М.Т. Ламбру, Г.М. Ерікссон, Ернест Россі, 
Жерар Рену, Кендейс Перт, Ед Блалок, Нік 
Холл, Хюго Безедовські, Карл Симонтон, 
Стефані Метьюз-Сімонтон, Джин Ахтерберг, 
Франк Поліс та ін. Кожен із цих вельми поваж-
них науковців висував думку, що людська пси-
хіка може впливати на функціонування тіла не 
тільки в негативному спектрі, а й позитивному, 
використовували потенціал внутрішніх пси-
хологічних ресурсів для дослідження та ліку-
вання певних захворювань.

Постановка завдання. Мета статті проа-
налізувати та розкрити особливості захворю-
вань серцево-судинної системи, що мають 
в основі психосоматичний компонент. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Захворювання серцево-судин-
ної системи в багатьох розвинутих країнах 
є найбільш розповсюдженою причиною смерті 
останніх десятиліть. Сучасні механістичні 
погляди в кардіології принаймні в постра-
дянських країнах усе більше поступаються 
місцем системним зв’язкам соматичних фак-
торів з психосоціальними особливостями 
життєдіяльності особистості. Стиль життя 
особистості, її сімейні, соціально-економічні, 
політичні відносини, процес соціальної інте-
грації та адаптаційні можливості гнучкого реа-
гування на стрімкі зміни зовнішнього сере-
довища відіграють величезну роль у процесі 
кровообігу й фізіологічній регуляції організму. 
Людству здавна відомий вплив неправильного 
харчування, зловживання алкоголем і ПАР, 
ожиріння, які є матеріалізованим уособленням 
особливостей особистості й можуть уважатися 
непрямим психосоматичним компонентом 
поряд із прямим дисфункціональним впливом 
негативних емоцій, установок і стресу, харак-
терними для таких захворювань, як:

– ішемічна хвороба серця;
– порушення серцевого ритму;
– функціональні захворювання серця;
– ессенціальна артеріальна гіпертонія;
– серцевий невроз страху.
Аналізуючи ідею зв’язку тіла й психіки 

та амбівалентного впливу останнього на фор-
мування й перебіг соматичного захворювання, 
а саме: функціональні й органічні порушення 
організму внаслідок дії психосоматичного 
фактору або погіршення перебігу актуального 
захворювання, що в генезисі не має цього 
фактору та здатності психічного реорганізо-
вувати «цілющий» потенціал організму задля 
боротьби з захворюванням, через необхід-

ність аналізу цих процесів потрібно визначити 
їх абстрактні словесні конструкції, а саме: пси-
хосоматичний ресурс і психосоматичну само-
регуляцію.

Однак задля їх визначення необхідно наве-
сти низку взаємопов’язаних явищ із їх прак-
тичними прикладами, першим із яких буде 
навіювання. Процес навіювання може від-
буватися як у нормальному стані свідомо-
сті об’єкта впливу, так і при зміненому стані 
його свідомості, яскравим прикладом якого 
є гіпнотична сугестія, що полягає в цілеспря-
мованому впливі гіпнотизера на певну особи-
стість шляхом її попереднього введення в гіп-
нотичний (трансовий) стан. Цікавим у цьому 
процесі є певні соматичні зміни об’єкта гіп-
нотичного впливу, що можуть бути наслідком 
зміни стану свідомості або установками, наві-
яними гіпнотизером. Одним із багатьох при-
кладів вивчення цього явища є дослідження 
В.М. Бехтерева, який із групою вчених спосте-
рігав явище навіюваної анестезії (зниження 
чутливості тіла) та гіперстезії (підвищення чут-
ливості тіла).

Досліди проводилися до гіпнозу, під час 
і після гіпнозу, причому як у стані бадьоро-
сті, так і в зміненому спершу спостерігалося 
крива дихання й пульсу без подразника, після 
та під час дії подразника. Окрім цього, спо-
стерігалася реакція зіниці ока до/під час гіп-
нозу й в обох станах при больовому подраз-
никові. Джерелом больового подразника був 
обраний індукційний струм і котушка Dubois-
Raymond`a електродом проф. Чир’єва, 
а зміна сили подразника та його локалізації 
не змінювалися.

У результаті спостережень підмічено, що 
в більшості випадків глибокого гіпнотичного 
стану дихання трохи сповільнюється, а амплі-
туда дихальних хвиль зменшується, при наві-
юванні анастезії в зміненому стані свідомості 
подразнення електричним струмом майже не 
впливає на ритм дихання, пульсу, не поміча-
ються реакції зіниць, що схиляє дослідників 
до висновку, що анастезія була справжньою. 
Також підмічено, що система кровообігу при 
навіюваній анастезії реагує повільніше, ніж 
у стані бадьорості [1, с. 70].

Сучасні дослідження психосоматичної вза-
ємодії, уособлені у вельми тісному з процесом 
навіювання явищі – плацебо-ефекті, проде-
монстрували, що вплив установок, знань, віри, 
світогляду може мати більш глибокі анато-
мо-фізіологічні наслідки.

У 2002 році група американських учених 
на чолі з доктором Дж. Брюсом Мозлі опублі-
кувала результати контрольованого дослі-
дження артроскопічної хірургії при остеоар-
триті колінного суглобу в The New England 
Journal of Medicine. Дослідження це було спря-
мовано на оцінювання ефективності артроско-
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пічної хірургії колінного суглобу в полегшені 
болю та поліпшенні функції в пацієнтів з осте-
оартритом.

Усього рандомізовано 180 пацієнтів: пла-
цебо – 60, лаваж – 61, дебридмент – 59, вихідні 
характеристики були подібними в трьох дослі-
джуваних групах. У жодному з випадків у гру-
пах артроскопічного втручання не спостері-
галося більшого полегшення болю, ніж у групі 
плацебо. Наприклад, не було різниці в болю 
в колінах між групою плацебо і групою лаважу 
або групою дебридменту через один рік або 
через два роки, точно так само не було знач-
ної різниці в болю при артриті між групою 
плацебо і групою лаважу або групою дебрид-
менту через один або два роки. Більше того, ні 
в який часовий точці жодна з груп артроскопіч-
ного втручання не показала значно більшого 
поліпшення функції, ніж група плацебо, навіть 
об’єктивно виміряна ходьба й підйом по схо-
дах були гірші в групі дебридменту, ніж у групі 
плацебо через два тижні [3, с. 85].

У вересні 2011 року група вчених опу-
блікувала результати дослідження, спря-
мованого на виявлення впливу словесного 
навіювання на діаметр коронарних судин. 
Досліджуваними були пацієнти від 18 до 
80 років з біомаркером – болем у грудях, 
подвійний сліпий рандомізований (у випад-
ковому порядку) експеримент проводився 
в лабораторії. Пацієнтів рандомізували на 
дві групи: VS (verbal suggestion) і CG (control 
group) групи. П’ять мілілітрів фізіологічного 
сольового розчину (0,9% NaCl) уводилося 
всім пацієнтам, однак у групі VS разом із 
цим було задіяно стандартизоване словесне 
навіювання від лікаря, з яким пацієнти вже 
контактували на катетеризації.

Розробка стандартизованого словесного 
навіювання базувалася на гіпнотерапевтичних 
принципах, текст пропозиції надавався карді-
ологам у письмовій формі, усі учасники були 
попередньо проінформовані, а також про-
водилися репетиції, саме навіювання скла-
дається з описового елементу, що ілюструє 
фізіологічні зміни й виглядало так: «Пан/пані 
ПІП, зараз ми вводимо препарат через кате-
тер, який розширить ваші коронарні судини. 
Ця процедура покращить кровоток у вашому 
серці. Цей препарат дуже дієвий і починає 
свою дію негайно. Можливо, ви зможете від-
чути приємну теплоту через кілька секунд» 
[5, с. 508].

Усупереч очікуванню, діаметр звуження 
судин збільшився в групі VS, а сприйняття 
болю в грудній клітці зменшилося, мінімаль-
ний просвіт діаметра значно знизився, дані 
контрольної групи були протилежними за 
цими параметрами. Значне зниження сприй-
няття болю в грудях у групі VS не було вклю-
чене в словесне навіювання, а сам ефект, 

можливо, був зумовлений знаннями пацієнтів 
і їхніми особистими умовиводами.

Ураховуючи зазначені дослідження, логіч-
ним постає питання: яким чином організм, 
який у сучасному механістичному розумінні 
сприймається багатьма як біомашина з дета-
лями та гвинтиками, здатен організовувати 
власні можливості для складних фізіологічних 
і не тільки операцій?

Відповідь, можливо, може знаходитися 
в зміні парадигмального сприйняття складної 
системи організму з біомеханічного на біопси-
хоінформаційного, що означає біологічний 
організм із властивою йому енергетичною 
субстанцією (психікою), яка регулює обмін 
інформації між самим організмом і зовнішнім 
середовищем і можливості організму реа-
гувати на це середовище й адаптуватися до 
цього ж середовища. І хвороба в цьому разі 
може сприйматися не як певне порушення 
або несправність, а як причинно-наслідкова 
адаптаційна реакція біоорганізму на інформа-
цію, якого б роду вона не була, зовнішнього 
середовища в різних часових вимірах: мину-
лому (досвід), теперішньому (сприймання 
й обробка актуального), майбутньому (цілі, 
плани).

У такому разі організму повинні бути влас-
тиві певні ресурси, завдяки яким психіка може 
впливати на складні фізіологічні процеси й або 
викликати, або лікувати хвороби. Ці ресурси 
доцільно буде вважати психосоматичними, 
приклади яких наведені у вигляді навіяної 
анастезії, тобто можливості знизити від-
чуття болю, зміна ширини коронарних судин, 
вельми важливих для функціонування серця 
та усієї системи кровообігу й покращення фізі-
ологічних можливостей функціонування коліна 
у хворих на остеоартрит.

Психосоматичні ресурси – це складний 
багатогранний комплекс, що включає певні 
знання, думки, установки, світогляд, емоції та, 
що не мало, віру, яка, можливо, є ключовою 
ланкою в запусканні фізіологічних процесів 
і міжклітинної взаємодії, які є матеріальним 
субстратом психосоматичних ресурсів. Так, 
можливо, при навіянні анастезії удари струмом 
у дослідах В.М. Бехтерева не відчувалися (або 
слабо відчувалися) піддослідними, оскільки 
не сприймалися ними як небезпечні внаслідок 
навіяння, а отже, не викликали реакцію стресу, 
хімічним сигналом якого в організмі є гістамін.

Людина здатна рости й розвиватися в тому 
середовищі, у якому вона перебуває, й адап-
туватися під нього шляхом процесу само-
регуляції. Так, наприклад, дитина, яка була 
покарана за вкрадену цукерку, при потра-
плянні в подібну ситуацію буде організову-
вати власну поведінку й дії, виходячи з уже 
наявного досвіду, і тим самим адаптується до 
наявного оточення. Однак сам механізм само-
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регуляції може мати більш глибоку структуру 
й потенціал.

Якщо звернутися до структури психіки 
й спробувати описати її значення в процесі 
регуляції організму, то можна припустити, що 
обидва компоненти психіки (свідоме та несві-
доме) відіграють свою роль у цьому процесі, 
однак як саме? Візьмемо, наприклад, звичну 
для нас дію – ходу. Людина починає йти, 
маючи певну мету, однак вона не замислю-
ється над тим, як саме вона йде, не контро-
лює свідомо фізіологічно-анатомічні процеси, 
що лежать в основі цієї дії. Тим самим процес 
ходьби водночас регулюється на двох рівнях: 
на свідомому (куди й навіщо йти?) та несвідо-
мому (як іти?). Однак подібне розмежування 
обов’язків має відносний характер, оскільки 
при екстремальних ситуаціях межа між свідо-
мим і несвідомим, яка, до речі, і при нормаль-
них обставинах слабо диференційована, сти-
рається, це виникає тоді, коли в особистості не 
має необхідних ресурсів для адаптування під 
ситуацію зовнішнього середовища. Тоді осо-
бистість регулює власні дії, опираючись лише 
на актуальні ресурси, які при успішній адапта-
ції можуть удосконалитися. У цьому разі при 
потраплянні особистості в подібну ситуацію 
її саморегуляція буде проходити більш ефек-
тивно щодо актуальної ситуації.

З огляду на все це, свідомість здатна регу-
лювати не лише поведінкові, а й органічні фізі-
ологічні процеси всередині організму шляхом 
причинно-мотиваційного впливу на несвідоме, 
задаючи йому установку, яку воно буде вико-
нувати, і подібний регулятивний вплив варто 
вважати психосоматичною саморегуляцією, 
прикладом якої є експеримент над розширен-
ням коронарних судин шляхом вербального 
навіювання, у якому й не проговорювалося 
нічого про зменшення болю в грудній клітині, 
однак у групі, яка піддавалася навіянню, цей 
показник домінував, що можна пояснити пря-
мим впливом свідомих умовиводів або знань 
самих піддослідних.

Психосоматична саморегуляція є склад-
ним післязв’язковим процесом, розуміння 
якого вимагає інтегративного всебічного під-
ходу, що й не дивно, адже людський орга-
нізм зі властивою йому психікою (властиві-
стю високоорганізованої матерії) є системою 
з великою кількістю компонентів, що пов’язані 
між собою. Досліджуючи цю систему лінійно 
та аналізуючи її компоненти відмінно один від 
одного, ми не зможемо зрозуміти динамічну 
функціональність усієї системи й призве-
демо до її неминучого спрощення. Саме тому 
пошуки пояснення цього явища вимагають 
звернутися до першооснови існування матерії 
та еволюційного руху живого організму.

Відкриття Ернеста Резерфорда в 1911 році 
показало, що енергія лежить в основі будь-

якої матерії. Так, функціонування живих біос-
истем залежить від потоків іонів – атомів, що 
мають електричний заряд. Особливе значення 
в цьому процесі має діяльність канального 
білка натрій-калієвої АТФази. У мембрані кож-
ної клітини їх нараховується тисячі, а на сукупну 
діяльність натрій-калієвих АТФаз припадає 
майже половина всієї енергії, яку споживає 
біоорганізм. Із кожним обертом натрій-калієва 
АТФаза випускає назовні із цитоплазми три 
позитивно заряджені іони натрію, водночас 
впускає всередину два позитивно заряджені 
іони калію із зовнішнього середовища. При 
кожному оберті назовні викидається більший 
позитивний заряд, ніж упускається всередину 
з кожним циклом, які, до речі, здійснює в кілька 
сотень у секунду, а ліпідний шар мембрани 
не дає змоги електрично зарядженим іонам 
пройти через її бар’єр, що в результаті при-
зводить до негативного заряду внутрішнього 
середовища клітини, тоді як зовнішнє – пози-
тивне. Так, завдяки цьому клітина є постійно 
перезаряджуваним джерелом енергії, яка 
використовується для забезпечення різно-
манітних біологічних процесів. Енергія, що 
випромінюють клітинні скупчення (органи, тка-
нини тощо), поширюються у вигляді хвиль, які 
мають вагоме значення для функціонування 
організму, вони можуть змінювати фізичні 
та хімічні властивості атома так само, як і речо-
винні сигнали, наприклад, гістамін та естро-
ген. Оскільки атоми знаходяться в постійному 
русі, вони створюють власні унікальні хвильові 
структури, аналогічні колам на воді [2, с. 126].

Ці хвильові структури властиві світовій, 
акустичній, радіаційній, електромагнітній 
енергії тощо, зовнішня (екзогенна) та вну-
трішня (ендогенна) дія яких може регулювати 
функціональні властивості біоорганізму, дає 
йому змогу взаємодіяти з навколишнім серед-
овищем. Так, слабкі електромагнітні поля, 
взаємодіючи з електронами ДНК, можуть 
впливати на експресію генів (можливість фор-
мувати новий білок або РНК), а повторювані 
ендогенні електричні стимули серцевої дії або 
ритмів ЦНС можуть впливати на ядра сусідніх 
клітин і брати участь у регуляції природних біо-
синтетичних механізмів. Реакція організму на 
електромагнітні поля використовує природ-
ний механізм, який реагує й на внутрішні елек-
тричні сили [4, с. 20].

Енергетично-інформаційний обмін має 
ключове значення для розвитку «живої мате-
рії», яка в процесі еволюції здобула можливість 
використовувати також і речовинну взаємодію 
або хімічну енергію. Клітина регулює власну 
діяльність, використовуючи клітинну мемб-
рану – зовнішню оболонку живої клітини, яка 
відокремлює цитоплазму від навколишнього 
середовища. Вона сприймає зовнішні сти-
мули, а після запускає відповідну реакцію, яка 
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підтримує життєдіяльність клітини. Цю функ-
цію мембрана виконує завдяки спеціальним 
структурам – інтегральним мембранним біл-
кам, які є свого роду провідниками між зовніш-
нім подразником і каскадами відповідних вну-
трішньоклітинних білкових реакцій. Передусім 
подразниками, на які реагує клітина, є калій, 
кальцій, глюкоза, гістамін, естроген, певні 
токсини, а також світло. Сукупна робота всіх 
мембранних білків клітини, кожен із яких влов-
лює певний сигнал, зумовлює «поведінку» 
живої клітини. Сигнальні молекули, які клі-
тина використовує для власних фізіологічних 
функцій, можуть також впливати й на пове-
дінку інших клітин, сприяти координації дій 
розсіяної популяції, така здатність збільшує їх 
можливість вижити та дає змогу утворювати 
«союзи».

З плином еволюції кількість інтегральних 
білків зростала до певної межі, однак після 
для більшої інформативності, а отже, і для 
виживання клітини почали збиратися спочатку 
в прості колонії, а після й у високоорганізовані 
багатоклітинні спільноти, у яких фізіологічні 
функції делегуються спеціалізованими тка-
нинами та органами, а обробка інформації, 
що поставляється клітинними мембранами, 
здійснюється нервовою системою. Отже, 
у високоорганізованих організмах діяльність 
усіх клітин координується центральною систе-
мою обробки інформації (центральною нерво-
вою системою), яка не замикає собою вельми 
складний енергетично-інформаційний обмін, 
оскільки паралельно з розвитком можливості 
сприймати об’єктивний світ розвивалася мож-
ливість його відображення, іншими словами, 
формувалася психічна сфера.

Відображуваний психічно сферою об’єк-
тивний світ переходить у суб’єктивно реаль-
ність, яка є динамічною структурою енерге-
тично-інформаційного обміну й тотожна йому 
за формою та змістом. Це означає, що психіка 
є нематеріальною енергетично-інформацій-
ною субстанцією, яка базується на можливо-
сті «живої матерії» сприймати й передавати 
інформацію.

Виходячи із цього, функціональна діяль-
ність клітин живого організму залежить від 
психічного відображення об’єктивного світу, 
оскільки воно несе необхідну для життєдіяль-
ності організму інформацію. Усе це приводить 
нас до розуміння того, що психіка може впли-
вати на біологічний організм, однак з розви-
неністю психічного відображення цей вплив 
може бути свідомим і цілеспрямованим.

Розвиток відображення дав людині змогу 
вирізняти себе з-поміж навколишнього світу, 
давати когнітивно-емоційну оцінку власним 
діям та оточенню, конструювати власну пове-
дінку, виходячи з отриманого досвіду, знань 

та актуальної інформації. Психічна сфера 
людини дає їй можливість знаходитися водно-
час у трьох часових вимірах: минулому (спо-
гади, досвід, знання тощо), теперішньому 
(актуально сприйнята інформація), майбут-
ньому (мотиви, плани, цілі тощо). Отже, само-
свідомість дає можливість людині цілеспря-
мовано контролювати потік інформації з трьох 
вимірів, а отже, і регулювати роботу власного 
організму. Прикладом цього може слугувати 
гіпнотичний опік, коли особистості навіюється 
вплив високої температури в тому чи іншому 
вигляді (розпечений метал, гірчичники тощо) 
на певні ділянки її тіла, після чого через неве-
ликий проміжок часу на тому місці виникає 
почервоніння, а після й опік. У цьому випадку 
або сама особистість (шляхом самонавію-
вання), або зовнішній навіюватель поміщають 
у суб’єктивно відображувану реальність інди-
віда явище, у цьому разі термічну енергію, яке 
в об’єктивному світі в цей момент не має своєї 
дії, однак організм сприймає цю температурну 
дію як даність і реагує на неї каскадами відпо-
відних психофізіологічних реакцій.

Отже, подібні умовиводи приводять нас до 
того, що психосоматична саморегуляція – це 
свідомий контроль індивідом енергетично-ін-
формаційного потоку, можливість ціле-
спрямовано вносити зміни у відображувану 
реальність, тим самим створюючи відповідну 
інформацію, згідно з якою всі елементи біоло-
гічного організму виконують свої функції.

Висновки з проведеного дослідження. 
Описана вище інформація дає нам уявлення 
про значущість унікальної єдності психіч-
ної та соматичної діяльності, матеріалізує 
«міфічні» на перший погляд зв’язки між цими 
двома нероздільними компонентами соціобі-
ологічного організму. Однак ці знання потре-
бують активного й динамічного розвитку, що 
сьогодні вимагає від наукового та практичного 
світу розширити, а можливо, і дещо змінити 
актуальні погляди на світобудову.
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У статті досліджується формування само-
оцінки як чинника успішної соціально-психо-
логічної адаптації студентів закладу вищої 
освіти. Самооцінка виступає як найваж-
ливіший внутрішній фактор людини, що 
визначає її соціальну активність, взаємини 
з іншими людьми, ставлення до самої себе 
як до особистості. Викладаються теоре-
тичні та практичні основи дослідження, 
роботи вчених, які досліджували самооцінку, 
як в Україні, так і закордоном. Авторами 
проаналізовано ймовірні причини труднощів 
адаптації до студентського життя. Про-
цес адаптації зумовлений як внутрішніми, 
так і зовнішніми факторами. Показано, що 
самооцінка може бути прийнята як кри-
терій адаптації студентів на молодших 
курсах. Метою проведеного дослідження 
було виявити психологічні особливості 
підвищення адекватної самооцінки як чин-
ника успішності соціально-психологічної 
адаптації студентів в освітньому просторі 
навчального закладу.
Представлено результати анкетування 68 
студентів-першокурсників Білоцерківського 
інституту економіки та управління. Прове-
дене дослідження засвідчило, що студенти, 
які мають високу самооцінку, легше адапту-
ються до умов навчання, натомість сту-
денти з низькою самооцінкою мають труд-
нощі з адаптацією до навчального процесу 
в закладі вищої освіти. Аналіз результатів 
дослідження засвідчує безпосередній взає-
мозв’язок між рівнем самооцінки й показни-
ком соціально-психологічної адаптованості. 
Отже, підвищення самооцінки як фактору 
успішності соціально-психологічної адап-
тації студентів в умовах закладу вищої 
освіти буде ефективне саме під впливом 
цілеспрямованого процесу підвищення пара-
метрів самооцінки (адекватність, самоана-
ліз, самоконтроль, потреба в досягненнях, 
підтримка тощо) і сприятиме підвищенню 
рівня соціально-психологічної адаптації 
студента. Указане засвідчує необхідність 
розробки та реалізації програм підтримки й 
допомоги студентам-першокурсникам пси-
хологічною службою та іншими підрозділами 
навчального закладу.

Ключові слова: особистість, самооцінка, 
адаптація, студент-першокурсник, освітній 
простір, заклад вищої освіти.

The article examines the formation of self-ap-
praisal as a factor in the successful socio-psy-
chological adaptation of students of higher edu-
cation. Self- appraisal acts as the most important 
internal factor of a person, which determines 
his social activity, relationships with other peo-
ple, attitude to himself as a person. Theoretical 
and practical bases of research, works of scien-
tists who studied self-esteem, both in Ukraine 
and abroad are stated. The authors analyze 
the possible causes of the difficulties of adapt-
ing to student life. The process of adaptation is 
defined both by individual and external factors. 
It is shown that self-appraisal can be taken as 
criterion of students' adaptation in the junior 
courses. The purpose of the study was to iden-
tify the psychological features of improving ade-
quate self-appraisal as a factor in the success of 
socio-psychological adaptation of students in the 
educational space of the institution.
Presented results of questionnaire of 68 first-year 
students of the Bila Tserkva Institute of Econom-
ics and Management are presented. The study 
showed that students with high self-appraisal 
are easier to adapt to learning conditions, while 
students with low self-appraisal have difficulty 
adapting to the learning process in higher edu-
cation. As a result of this research, a direct rela-
tionship between the level of self-appraisal and 
the indicator of socio-psychological adaptability 
was proven. Therefore, іmproving self-appraisal 
as a factor in the success of socio-psychological 
adaptation of students in higher education will 
be effective under the influence of a purposeful 
process of improving self-appraisal (adequacy, 
self-analysis, self-control, need for achievement, 
support, etc.) and increase the level of socio-psy-
chological adaptation of students. Іt is necessary 
to develop and implement programs of support 
and assistance to first-year students by psycho-
logical service and other departments of the insti-
tution.
Key words: personality, self-appraisal, adapta-
tion, first-year student, educational space, insti-
tution of higher education.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ В УМОВАХ  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

THE PECULIARITIES OF FORMING SELF-APPRAISAL IN THE CONDITIONS 
OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF FIRST-EEAR STUDENTS

Постановка проблеми. Перший рік нав-
чання в закладі вищої освіти зазвичай є най-
складнішим із психологічної точки зору, адже 
студенти-першокурсники зіштовхуються 
з низкою нових труднощів, пов’язаних із новою 
формою занять, новою системою контролю 
й оцінювання, великим обсягом нової інфор-
мації. До цього додаються труднощі адапта-
ції в новому колективі, розрив сформованих 
роками звичок, стереотипів і настанов учнів 
середньої школи, а часом і невміння здійс-
нювати психологічну саморегуляцію влас-

ної поведінки. До того ж сучасний стан соці-
альних відносин в Україні характеризується 
швидкоплинними змінами, які торкаються 
й системи вищої освіти. Зазначені обставини 
суттєво ускладнюють адаптацію студентської 
молоді до самостійного життя, професійного 
визначення та майбутньої кар’єри, визначення 
своєї ролі й місця в суспільстві. Для успішної 
інтеграції в студентське середовище, ефек-
тивної навчальної та професійної діяльно-
сті важливою є орієнтація студентів на успіх, 
на соціальну активність, яка, своєю чергою, 
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залежить від сформованої в них самооцінки. 
У зв’язку з цим актуальним є дослідження 
проблеми формування особистості в умовах 
вищої школи, її самооцінки у зв’язку із соці-
ально-психологічною адаптацією студентів 
до навчального середовища в закладі вищої 
освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За останні десятиліття розроблено низку тео-
ретичних підходів і практичних напрямів орга-
нізації психологічної підтримки особистості 
в її саморозвитку й самовизначенні, окреслено 
основні характеристики людини як суб’єкта 
власного життя (К. Абульханова-Славська, 
Г. Абрамова, О. Асмолов, В. Білоус, О. Вла-
сова, Н. Гришина, І. Лілієнталь та ін.). Осно-
воположні питання соціально-психологічної 
адаптації особистості висвітлені в працях 
вітчизняних (А. Балл, Ф. Березін, Л. Божович, 
О. Леонтьєв, Ф. Меерсон, О. Петровський, 
А. Реан та ін.) і зарубіжних (Ж. Піаже, Г. Сельє, 
З. Фрейд, Е. Еріксон та ін.) учених. Вивченню 
самооцінки як особистісного утворення від-
водять центральне місце в контексті форму-
вання особистості, її можливостей, здібностей 
і навичок, орієнтації, активності, громадської 
позиції (Г. Ліпкіна, Т. Матіс та ін.). Дослідженню 
структури самооцінки, її форм, особливостей 
формування в онтогенезі присвячені праці 
Б. Ананьєва, А. Захарової, Е. Іванової та ін. Зна-
чення самооцінки в міжособистісному спілку-
ванні відображене в дослідженнях Ж. Гордєє-
вої, Т. Каракуліної, А. Ларіної, Л. Лісновської.

Постановка завдання. Процес соціальної 
адаптації студента пов’язаний із підвищен-
ням активності особи та з формуванням нових 
особистісних якостей. Тому дослідження 
процесу адаптації студента до навчального 
середовища, з огляду на його сформовану 
самооцінку, є актуальною дослідницькою про-
блемою. Мета дослідження полягає у вивченні 
ступеня впливу самооцінки на соціально-пси-
хологічну адаптованість студентів першого 
курсу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Однією з проблем, яка знаходиться 
в центрі уваги вітчизняної та зарубіжної пси-
хології та педагогіки, є питання саморегуля-
ції поведінки. Центральним елементом цього 
процесу є самооцінка, яка визначає спрямо-
ваність та активність людини, її ставлення до 
інших і до себе. Через складність системи 
зв’язків між психічними утвореннями самоо-
цінка визначає всі форми діяльності та спіл-
кування. Самооцінка є важливою умовою 
становлення особистості, впливає на впевне-
ність у власних силах, на вміння бачити пер-
спективу свого розвитку й активне включення 
у сферу діяльності й міжособистісного спіл-
кування. Самооцінка – це емоційно-оцінне 
ставлення особистості до знань про себе. 

Адекватна, об’єктивна і стійка самооцінка 
є одним і найголовніших показників підго-
товки випускників ЗВО.

Процес формування та розвитку адекват-
ної самооцінки неможливий без активної уча-
сті в ньому самої ж особистості [7, c. 47–51]. 
Самооцінка інтерпретується як особистісне 
утворення, яке безпосередньо регулює пове-
дінку й діяльність людини, як автономна харак-
теристика особистості, її центральний компо-
нент, що формується за активної участі самої 
особистості й відображає її внутрішній світ 
[10, с. 120].

Соціальна адаптація є безперервним про-
цесом реагування на зміни, що відбуваються 
в житті людини, і може розглядатися як без-
перервний комунікативний процес, у якому 
люди, що пристосовуються одне до одного, 
виробляють нові способи взаємодії з різними 
структурними елементами соціального сере-
довища. Метою соціальної адаптації є інте-
грування особистості у сформовану систему 
соціальних відносин, що передбачає проду-
кування стереотипів поведінки, які відбивають 
систему цінностей і норм, визначають пове-
дінку в конкретній соціальній групі, а також 
здобуття, закріплення й розвиток умінь і нави-
чок міжособистісного спілкування [14].

Дослідники розглядають адаптацію студен-
тів до навчального процесу у ЗВО як складний, 
динамічний процес внутрішньої й зовнішньої 
перебудови звичайних форм і методів діяльно-
сті, вироблення в них необхідного комплексу 
навичок, умінь і звичок здійснення нових видів 
діяльності, який зумовлюється взаємодією 
суб’єктивних та об’єктивних соціально-психо-
логічних, психічних, психофізіологічних і фізіо-
логічних чинників [1, с. 80; 3, с. 71].

При розгляді соціально-психологічної 
адаптації залежності від методологічної пози-
ції автора виокремлюють певні психологічні 
конструкти, які є як умовою, так і важливим 
результатом перебігу процесу соціально-пси-
хологічної адаптації з позиції суб’єкта, а саме: 
спрямованість особистості, ціннісні орієнтації, 
«Я-концепцію» особистості; базову соціальну 
потребу особистості в позитивному став-
ленні й самоставленні, індивідуальні особли-
вості особистості, що визначають адаптаційні 
ресурси (пластичність і гнучкість поведінки, 
схильність до домінування, здатність адек-
ватно оцінювати ситуацію фрустрації); адапта-
ційні властивості інтелекту; особливості емо-
ційної сфери та вольових якостей особистості 
[9, с. 932–937].

Отже, процес адаптації може бути пере-
важно спрямований на пристосування до 
вимог середовища або ж на пошук можливо-
стей реалізації суб’єктивних прагнень і задо-
волення потреб індивіда. Тоді можна гово-
рити, що адаптація відбувається з орієнтацією 
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на зовнішній або на внутрішній критерії. Від-
повідно, досягнутий у результаті стан адапто-
ваності також може розцінюватися з погляду 
відповідності вимогам середовища. Процеси 
соціально-психологічної адаптації і самоак-
туалізації особистості є взаємопов’язаними, 
високий рівень самоактуалізації особистості 
сприяє ефективності соціально-психологічної 
адаптації та може розглядатися як один із її 
показників.

Першокурсник входить у широку систему 
професійних, ділових, міжособових і соціаль-
них стосунків. Це багатогранний і багаторів-
невий процес [15, с. 202–208]. Соціалізація 
студента в стінах закладу вищої освіти – це 
поступовий процес формування особистості 
студента в нових умовах: у відносно короткий 
проміжок часу студент активно освоює інше 
соціальне середовище (соціальне, територі-
альне переміщення тощо). Для першокурс-
ника соціальна адаптація особливо актуальна 
при переході до нової ситуації розвитку. Він 
включається в нову для нього систему зв’язків 
і стосунків; змінює коло спілкування, прагне 
до самоствердження, завоювання автори-
тету в студентському колективі тощо. У цих 
умовах велику роль відіграє пов’язана із соці-
альною адаптацією самооцінка особистості 
[6, с. 36–38].

Самооцінка належить до центральних утво-
рень особистості, що стало причиною дослід-
ницької уваги психологів до проблематики, 
пов’язаної із самооцінкою і ставленням осо-
бистості до себе. Самооцінка значною мірою 
визначає соціальну адаптацію особистості, 
є регулятором її поведінки й діяльності. Фор-
мування самооцінки відбувається в процесі 
діяльності й міжособистісної взаємодії, вона 
безпосередньо пов’язана з процесом адапта-
ції та дезадаптації особистості [13].

У дослідженні, що проводиться з метою 
визначення взаємозв’язку й динаміки само-
оцінки студента першого курсу та його соці-
ально-психологічної адаптації, узяли участь 
68 студентів-першокурсників денної та заоч-
ної форм Білоцерківського інституту еконо-
міки та управління Університету «Україна». 
Дослідження проходило у два етапи: діагнос-
тика студентів на початку навчального року 
й діагностика самооцінки та її впливу на адап-
тованість у кінці навчального року.

При діагностиці рівня самооцінки студентів 
на початку навчального року отримані такі дані: 
низький рівень самооцінки властивий 22 сту-
дентам (32%), середній рівень – 15 студентам 
(22%), високий рівень – 31 студенту (46%). 
При діагностиці рівня адаптованості студен-
тів на початку навчального року виявлено, що 
низький рівень властивий 28 студентам (41%), 
середній рівень – 12 студентам (18%), висо-
кий – 28 студентам (41%).

Проведене дослідження засвідчило, що 
студенти, які мають високу самооцінку, легше 
адаптуються до умов навчання, правильно 
співвідносять свої можливості і здібності, 
досить критично ставляться до себе й до ото-
чуючих, самостійно контролюють свої вчинки, 
прагнуть реально дивитися на свої невдачі 
й успіхи. Першокурсники ж із низькою само-
оцінкою важче адаптуються, занадто критичні 
та вимогливі до себе й до інших людей, схильні 
акцентувати увагу на промахах і помилках, як 
власних, так і чужих, невпевнені в собі, чека-
ють від оточення контролю, оскільки самі не 
можуть цього зробити. Студенти, у яких визна-
чено адекватний рівень, мають збалансоване 
й точне уявлення про себе, добре знають свої 
переваги і правильно оцінюють свої недоліки. 
Реалістична оцінка студентами своїх умінь, 
результатів своєї діяльності й конкретних 
знань, умінь і навичок, адекватна самооцінка 
допомагають їм ставити перед собою все важчі 
завдання, глобальніші цілі, приймати ризикові 
рішення, нести за них відповідальність, а певні 
невдачі не викликають у них значного негатив-
ного емоційного сплеску [7, с. 68].

Отже, аналіз результатів дослідження 
засвідчує безпосередній взаємозв’язок між 
рівнем самооцінки й показником соціаль-
но-психологічної адаптованості, а також 
такими чинниками соціально-психологічної 
адаптованості, як «прийняття себе», «при-
йняття інших».

Щоб підвищити самооцінку, розроблено 
та запроваджено під час навчального процесу 
програму, у якій зазначено конкретні форми, 
методи, засоби та кроки щодо роботи зі сту-
дентами, що торкалися питання стилю вихо-
вання; батьківського програмування; впливу 
зовнішніх чинників на самооцінку; описаних 
технологій і психотерапевтичних технік роботи 
з заниженою самооцінкою. Саме тому прове-
дена робота із самооцінкою людини, запро-
поновані практичні вправи для її підвищення, 
деструктивні й конструктивні методи підви-
щення самооцінки. Наприклад, пропонува-
лося створювати так звану «Скарбничку досяг-
нень»: ставити короткотривалі цілі з відчутним 
результатом, досягати їх і відмічати для себе; 
допомога куратора у вирішенні індивідуаль-
них і колективних морально-психологічних 
проблем, які виникають у студентів у процесі 
адаптації; розвиток навички позитивної соці-
альної поведінки, саморегуляції та самоконтр-
олю; формування позитивного ставлення до 
власного «Я»; створення ситуацій на заняттях 
для розвитку навичок самовиховання; групові 
заходи, розраховані на створення позитив-
ного емоційного комфорту в академічній групі 
першокурсників; індивідуальна роботу зі сту-
дентами-першокурсниками за їх потребами 
та проблемами тощо.
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При діагностиці рівня самооцінки студентів 
першого курсу наприкінці навчального року 
отримані такі дані: низький рівень самооцінки 
властивий 9 студентам (13%), адекватний 
(нормальний) рівень – 46 студентам (68%), 
завищений рівень – 13 студентам (19%). При 
діагностиці рівня адаптованості студентів 
наприкінці навчального року виявлено, що 
низький рівень властивий 9 студентам (13%), 
середній рівень – 24 студентам (35%), висо-
кий рівень – 35 студентам (52%). Порівняння 
показників самооцінки й соціально-психоло-
гічної адаптованості студентів першого курсу, 
виміряних на початку та наприкінці навчаль-
ного року, дає змогу говорити не лише про 
спрямованість змін, а і їх вираженість.

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене дослідження переконливо засвід-
чило зв’язок самооцінки студента-першокур-
сника та рівня його соціально-психологічної 
адаптації до нових умов навчання у ЗВО. Низька 
самооцінка визначала й низький рівень адап-
тованості до нового освітнього середовища, 
натомість студенти з адекватною та висо-
кою самооцінкою порівняно легше адапту-
валися в нових умовах, упевненіше почува-
лися в новому колективі. Указане засвідчило 
необхідність цілеспрямованої та комплексної 
роботи як відповідних інституцій ЗВО (пси-
холога, куратора групи, викладача), батьків 
студента, так і самої особистості щодо підви-
щення рівня самооцінки, посилення самомо-
тивації до навчання та інших соціально-пси-
хологічних умов адаптації студента в закладі 
вищої освіти, а також таких її чинників, як 
прийняття себе, прийняття інших, емоційний 
комфорт, очікування внутрішнього контролю, 
домінування тощо.
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У статті розкрито психологічний зміст 
феномена життєстійкості, основні його 
структурні компоненти, рівні існування та 
провідні характеристики. Розглянуто пре-
диктори й механізми формування життє-
стійкості. Розкрито вплив життєстійко-
сті на інші властивості психіки. Зроблено 
акцент на морально-психологічному склад-
никові життєстійкості. Визначено основні 
функції життєстійкості, проаналізовано її 
значення в розвитку особистості підлітка. 
Життєстійкість представлено як особи-
стісний ресурс, що сприяє позитивному 
самоставленню, розвитку лідерських яко-
стей, цілеспрямованості й витривалості. 
Вона є важливим чинником самодетерміна-
ції, адаптації та внутрішньої збалансовано-
сті. Основною психологічною особливістю 
життєстійкості є те, що вона допомагає 
мінімізувати негативні наслідки несприят-
ливих зовнішніх впливів і перетворити їх на 
нові можливості, здобути автономність у 
життєдіяльності. Охарактеризовано під-
літковий вік як один із найважливіших етапів 
онтогенетичного розвитку, під час якого 
формуються життєві установки й ціннісні 
орієнтації особистості. Розкрито поняття 
освітнього середовища як цілісний систем-
но-організований освітній простір, який 
поєднує соціокультурні та соціоприродні 
чинники, сприяючи розкриттю індивідуаль-
ності кожного його учасника. Підкреслено 
його важливу роль у розвитку підлітка, 
зокрема формування його життєстійкості. 
Доведено, що саме від виховання й навчання 
залежить те, якою особистість стане, 
як саме реалізовуватиметься, який рівень 
культури та моральних норм вона засвоїть. 
Зазначено, що реформування сучасної сис-
теми освіти покращить якість освітнього 
середовища та призведе до ефективного 
залучення особистості підлітка до культур-
но-соціальної взаємодії, дасть можливість 
здійснити цілеспрямоване формування його 
життєстійкості.
Ключові слова: життєстійкість, підліток, 
підлітковий вік, освітнє середовище, освіт-

ній процес, виховання, розвиток, особи-
стісна структура.

The article reveals the psychological content of 
the phenomenon of hardiness, its main structural 
components, levels of existence and leading 
characteristics. The main predictors and mech-
anisms of hardiness formation are considered. 
The influence of hardiness on other features 
of the psyche is revealed. Emphasis is placed 
on the moral and psychological component of 
hardiness. The main functions of hardiness are 
determined, its importance in the development of 
a teenage personality is analyzed. Hardiness is 
presented as a personal resource that promotes 
positive self-attitudes, leadership development, 
sense of purpose and endurance. It is an import-
ant factor in self-determination, adaptation and 
inner balance. The main psychological feature of 
hardiness is that it helps to minimize the negative 
consequences of unfavourable external influ-
ences and turn them into new opportunities, to 
gain autonomy in life. The article describes ado-
lescence as one of the most important stages 
of ontogenetic development, during which life 
attitudes and value orientations of the individual 
are formed. The concept of the educational envi-
ronment is revealed as an integral educational 
space that combines sociocultural and socio-nat-
ural factors, helping to show the individuality of 
each of its participants. Its important role in the 
development of the adolescent, in particular, the 
formation of his hardiness is emphasized. It is 
revealed that upbringing and training determine 
what kind of personality will be, how he will be 
realized, what level of culture and moral norms 
he will learn. It is noted that the reform of the 
modern education system will improve the qual-
ity of the educational environment and will lead 
to the effective involvement of the personality of 
an adolescent in cultural and social interaction, 
will allow for the purposeful formation of his har-
diness.
Key words: hardiness, adolescent, adoles-
cence, educational environment, educational 
process, upbringing, development, personality 
structure.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДЛІТКА В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF HARDINESS FOR EFFECTIVE 
ADOLESCENT DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Величайшей ценностью в образовании 
является воспитание. Воспитание – функция 

человеческого общества, направленная на 
передачу новым поколениям ранее накоплен-

ных знаний, морали, трудового опыта.
Б.Г. Ананьев

Постановка проблеми. Сучасне сус-
пільство переживає досить динамічні зміни 
у своєму розвитку, які огортають усі сфери 
життя, зокрема систему освіти. Вони вплива-
ють на загальний психічний стан кожної осо-
бистості й вимагають цілісного осмислення, 

визначення необхідних особистісних характе-
ристик, які відповідатимуть за адаптацію осо-
бистості в зовнішньому світі та професійному 
середовищі, успішну самореалізацію й уміння 
долати складні життєві ситуації. Такою харак-
теристикою є життєстійкість особистості. Вона 
є складовою регуляторною системою особи-
стості, яка забезпечує підвищення фізичного 
та психічного здоров’я особистості, сприяє 
психологічній адаптації та постає провідною 
умовою для особистісної реалізації в майбут-
ньому. Підлітковий вік є найбільш сприятливим 
періодом життя для формування життєстійко-
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сті особистості, оскільки є провідним етапом 
становлення особистості, її світоглядних орі-
єнтирів, цінностей і психологічних установок. 
Освітнє середовище, своєю чергою, є тим 
базовим інститутом соціалізації, який здат-
ний забезпечити розвиток підлітка та віднайти 
найоптимальніші механізми формування його 
життєстійкості.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методологічні проблеми жит-
тєстійкості досліджують вітчизняні й зарубіжні 
вчені: С. Мадді, С. Кобейс, В. Панок, Д. Леон-
тьєв, Л. Сердюк, Л. Александрова, Т. Тита-
ренко, А. Фомінова, О. Чиханцова, О. Шварєва 
та ін.

Постановка завдання. Мета статті – роз-
крити психологічний зміст феномена життє-
стійкості, основні його структурні компоненти, 
рівні існування та провідні характеристики, 
вплив життєстійкості на інші властивості пси-
хіки; розглянути предиктори й механізми фор-
мування життєстійкості. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття «життєстійкість» походить 
з екзистенційної психології та функціонує 
в галузі прикладної психології. С. Мадді зазна-
чав, що життєстійкість – це головна переду-
мова психічного здоров’я й розвитку людини. 
Вона ґрунтується на активних життєвих уста-
новках: залученості, контролі над подіями 
та готовності до ризику [17]. Залученість 
характеризується активністю особистості, її 
прагненням пізнати світ, знайти щось нове 
й цікаве; контроль над подіями – прагнен-
ням структурувати життєвий плин, бажанням 
впливати на всі життєві ситуації; готовність до 
ризику – здатністю знаходити максимальну 
користь з усіх подій життя, урахуванням пози-
тивного та негативного досвіду, оптимальним 
переживанням. Згідно з Л. Олександровою, 
життєстійкість є інтегральною якістю особи-
стості, яка характеризується психологічною 
адаптацією, що супроводжується здатні-
стю до досягнення мети та самоактуалізації 
[1]. Д. Леонтьєв зауважує, що життєстійкість 
характеризує здатність особистості витриму-
вати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню 
збалансованість і загальну успішність діяль-
ності [5]. Дослідниками підтверджено зв’я-
зок між життєстійкістю і гнучкістю мислення, 
креативністю, високою соціально-психоло-
гічною адаптацією та загальним психологіч-
ним благополуччям особистості [4, с. 26–27]. 
Установлено, що існують взаємозв’язки між 
життєстійкістю й окремими параметрами 
системи ставлень особистості, а саме висо-
ким ступенем усвідомленості себе, прагнен-
ням будувати плани на майбутнє, наявністю 
цілей у майбутньому, здатністю самостійно 
визначати шлях власного розвитку [10]. Важ-
ливим предиктором високої життєстійкості 

є інтернальність у сфері міжособистісних від-
носин [8]. Життєстійкість містить два компо-
ненти – психологічний і діяльнісний: діяльніс-
ний передбачає дії, спрямовані на досягнення 
цілей, подолання труднощів, рефлексію влас-
ного Я, надає уявленнями про себе та навко-
лишнє середовище; психологічний – пов’я-
заний із особистісно-смисловим рівнем 
особистості, її особистісними смислами, 
самоставленням і ставленнями до оточуючих, 
усвідомленим вибором, свідомою рефлек-
сією [10]. Життєстійкість існує на трьох рівнях: 
психофізіологічному (оптимальні реакції на 
стрес), соціально-психологічному (ефективна 
саморегуляція) та особистісно-смисловому 
(осмисленість і позитивне світовідчуття) [13].

Варто зазначити морально-психологічну 
особливість життєстійкості. Так, Т. Титаренко 
зазначає, що «вона не дорівнює виживанню 
та адаптації», потрібна не лише в екстремаль-
них і стресових умовах у разі життєвої кризи, 
а й у повсякденні, коли людина змушена 
постійно приймати відповідальні рішення, 
робити важливі вибори, ставити перед собою 
й вирішувати життєві завдання [11]. Так, згідно 
з гуманістичною психологією, зокрема погля-
дами А. Маслоу, життєстійкість забезпечує 
самодетермінованість поведінки особисто-
сті та прагнення до досконалості [6]. Життє-
стійкість належить до особливого класу зді-
бностей, які В. Шадріков називає духовними: 
«Вони визначають якісну специфіку поведінки 
людини: її добропорядність; слідування прин-
ципам віри, любові, альтруїзму, сенсу життя 
тощо. Життєстійкість має основні ознаки 
духовних особливостей, однак не тотожна їм. 
Вона являє собою єдність природних і мораль-
них початків. Життєстійкість є необхідною 
в ситуаціях, які становлять загрозу для людини, 
і проявляється в реагуванні, яке забезпечує її 
виживання, адаптацію й розвиток» [17].

А. Фомінова стверджує, що феномен жит-
тєстійкості є комплексом усіх рівнів власти-
востей психіки, які забезпечують оптимальну 
життєдіяльності [13]. Життєстійкість забезпе-
чує особистість внутрішніми ресурсами, які 
допомагають долати труднощі, зберігати вну-
трішню рівновагу, надає витривалість і здат-
ність протистояти несприятливим впливам 
навколишнього середовища [14]. Життєстій-
кість сприяє конструктивним міжособистіс-
ним стосункам, позитивному самоставленню 
особистості, розвитку її лідерських якостей, 
мотивує до розвитку; дає можливість вирішу-
вати складні життєві ситуації. Життєстійкість 
є особистісною структурою, аналогом життє-
вої сили людини, яка пов’язана із суспільними 
смислами та цінностями, вона містить адапта-
ційний потенціал і визначає життєві перспек-
тиви [14]. Життєстійкість активізує потреби 
людини в підтримці фізичного, психологічного, 
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соціального здоров’я, є психологічною уста-
новкою, яка надає життю цінності й смислу, 
допомагає інтегрувати минулий досвід у тепе-
рішній, зберігаючи внутрішню збалансова-
ність; управляти полярними зовнішніми та вну-
трішніми впливами. Спонукає особистість до 
перетворення стресових життєвих подій у нові 
можливості, є провідним складником самоде-
термінації особистості [10]. Життєстійкість дає 
людині можливість бути автономною, керувати 
власним життєвим шляхом. В. Панок зазначає: 
«Особистість може поступово змінити в пев-
них межах зовнішні умови свого існування, 
якщо зрозуміє, що остаточна історія її життя 
залежить від неї» [7].

Життєстійкість розвивається протягом 
усього життя, проте підлітковий вік є найбільш 
визначальним і сензитивним до її розвитку. 
Підлітковий вік – період самоствердження 
себе, активного залучення особистості до 
взаємин із навколишнім світом (залученості), 
прагнення підпорядкувати соціальну дійсність 
(контролю над ситуацією), розвитку вміння 
вирішувати проблеми (ризик). Підлітковий вік – 
один із найважливіших етапів онтогенетичного 
розвитку, коли відбувається становлення осо-
бистості, формуються її життєві установки 
й ціннісні орієнтації. Підлітковий період роз-
витку здатний детермінувати весь наступний 
плин життя особистості. У підлітковому віці 
відбувається активний розвиток самосвідо-
мості (який містить у собі самоаналіз, аналіз 
власних почуттів і переживань, бажання вдо-
сконалюватися), здійснення навчально-піз-
навальної діяльності, формується готовність 
до дорослого життя. Отже, підлітковий період 
є базовою платформою для розвитку життє-
стійкості особистості, проте якщо вчасно не 
почати впливати на її формування, то вона 
може залишитися неактуалізованою.

Розвиток життєстійкості визначається осо-
бливостями залученості людини у взаємодію 
з культурним і соціальним середовищем, яке її 
оточує. Підростаючому поколінню варто пока-
зати його можливості, допомогти їх осмис-
лити, сформувати мету й життєві переконання. 
А. Леонтьєв підкреслював: «Вихованням у тео-
рії й практиці називають соціальне цілеспря-
моване формування особистості. У цьому 
випадку мається на увазі весь простір, що 
формує особистість: дитячий садок, школа, 
родина, вплив середовища на особистість, 
вплив дружнього оточення, засобів масової 
інформації, соціальне середовище» [5].

Важливу роль у розвитку життєстійкості 
підлітка виконує освітнє середовище, оскільки 
воно пов’язано з формуванням ідеалів, інтере-
сів і цінностей, які, своєю чергою, є психоло-
гічною опорою в прийнятті будь-яких рішень. 
І. Баєва зазначає: «Освітнє середовище – це 
цілісний системно-синергетичний організо-

ваний простір взаємодії учасників освітнього 
процесу із соціокультурним і соціоприродним 
оточенням, який дає змогу розкрити індивіду-
альність людини» [2]. Згідно з Т. Березіною, 
освітнє середовище – динамічна система, яка 
забезпечує трансляцію соціокультурного дос-
віду від покоління до покоління. Воно поро-
джується суб’єктами педагогічних взаємин 
і впливає на кожного її учасника [3]. Освітнє 
середовище – це сукупність цілеспрямова-
них психолого-педагогічна процесів, які міс-
тять спеціально організовані умови для фор-
мування особистості, розвитку, включення її 
в соціальне й просторово-предметне оточення 
[16, с. 54]. Вона є найголовніший агентом 
соціалізації, який сприяє формуванню навичок 
життєстійкої поведінки та відповідного стилю 
життя підлітка [12].

Освітнє середовище дає можливість для 
розвитку життєстійкості. Основним його пси-
хологічним змістом і функцією є задоволення 
основних потреб в індивідуально-довірчому 
спілкуванні, створення референтної значи-
мості середовища, яка забезпечує психо-
логічну захищеність його учасників. Освітнє 
середовище здійснює морально-етичний 
вплив, який необхідний для успішної соціаліза-
ції й подальшого розвитку життєстійкості осо-
бистості, а саме формування її відповідаль-
ності за своє життя. С. Рубінштейн зазначав: 
«Особистість характеризується таким рівнем 
психічного розвитку, який дає їй змогу свідомо 
управляти своєю поведінкою й діяльністю. І те, 
як вона зможе реалізуватися, якою особисті-
стю стане, залежить від суспільства та його 
культури, системи виховання й навчання» [9].

Для підлітка важливо мати можливість 
проявити лідерські якості, посісти своє місце 
в групі, реалізувати свої можливості й відчу-
вати значущість, саме тому необхідно сприяти 
розвитку його життєстійкості, а саме: виро-
бляти навички вирішення проблем, форму-
вати такі якості, які давали б змогу розвивати 
особистісну й професійну успішність, сприяти 
ефективній самореалізації.

Є. Шварєва при дослідженні життєстійко-
сті як психологічної характеристики учасників 
освітнього середовища зазначає, що життє-
стійкість є фактором, який визначає готовність 
до вибору в невизначеній ситуації, на проти-
вагу байдужості й пасивному прийняттю, що, 
своєю чергою, свідчить про те, що життєстій-
кість є одним із параметрів індивідуальної 
здатності до зрілих і складних форм саморе-
гуляції, яка визначає особистісний потенціал 
[15]. Підлітки з низьким рівнем життєстійкості 
схильні до девіантної поведінки. Основними 
механізмами формування життєстійкості є від-
чуття свого призначення в житті, упевненість 
і наявність високих стандартів. Тоді як нега-
тивними предикторами (механізмами) є від-
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сутність залученості в навколишнє соціальне 
середовище та почуття свого призначення; 
загальна відчуженість від дорослих [17].

Відомо, що якість освітнього середо-
вища визначається характером освітнього 
процесу та впливає на психологічний стан 
та особливості розвитку її учасників. Саме 
тому особливої актуальності набуває процес 
реформування системи освіти задля збіль-
шення можливостей ефективного розвитку 
життєстійкості підлітка, переосмислення змі-
сту освітнього процесу, відповідно до вимог 
сучасних стандартів та індивідуальних запи-
тів його учасників, підвищення й удоско-
налення якості системи надавання освітніх 
послуг, поліпшення освітнього процесу шля-
хом застосування нових технологій та опти-
мізації способів освітньої взаємодії, головне, 
задля забезпечення психологічної безпеки 
учасників освітнього процесу, урівноваження 
емоційної та загальної інтелектуальної про-
дуктивності. Оскільки традиційна освіта вищої 
школи та інноваційні процеси зачіпають не 
лише організаційно-методичні, а й особи-
стісні аспекти організації освітньої практики, 
то в освітнє середовище варто залучати пси-
хологічну службу системи освіти. Вона здатна 
створити сприятливі умови для збереження 
й зміцнення психологічного благополуччя, 
віднайти ті механізми, які допоможуть підліт-
кам упоратися із систематичного виникнення 
стресових ситуацій, які пов’язані з величезним 
потоком інформації, підвищити їхню соціальну 
адаптацію й стресостійкість, забезпечити 
процес ефективного формування життєстій-
кості підлітків.

Важливим аспектом також є впровадження 
практичного складника, а саме проведення 
психологічних тренінгів, занять і бесід, які 
допоможуть підліткам у вирішенні складних 
життєвих ситуацій, нададуть навички кон-
структивного вирішення конфліктних ситуацій, 
уміння вибудовувати ефективну міжособи-
стісну взаємодію, навчать позитивного мис-
лення, грамотного управління часом, способів 
зняття напруження, допоможуть поставити 
конструктивні цілі та вмотивують на розвиток.

Висновки з проведеного дослідження. 
Життєстійкість – інтегральна якість особи-
стості, яка ґрунтується на активних життєвих 
установках, супроводжується здатністю до 
досягнення мети, забезпечує самодетермі-
націю та внутрішню збалансованість, сприяє 
розкриттю ресурсного потенціалу й постає 
провідною умовою повноцінного розвитку. 
Найбільш сензитивним періодом для форму-
вання життєстійкості є підлітковий вік, оскільки 
саме він визначає подальший розвиток особи-
стості, впливає на становлення його ціннісних 
орієнтацій і життєвих установок. Важливу роль 
у формуванні життєстійкості підлітка відіграє 

освітнє середовище, яке шляхом цілеспря-
мованого впливу та спеціально організованих 
умов надає йому психологічну опору й забез-
печує ефективний розвиток.
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У статті подано аналіз проблеми прогнозу-
вання й розвитку внутрішніх ліній психічного 
здоров’я людини. Указано щодо модельних 
функцій у рамках генетичної психології за 
необхідністю умов для визначення та пояс-
нення внутрішніх ліній цього розвитку, що 
можливо лише за умови клінічного (ідеогра-
фічного) підходу до вивчення процесів виник-
нення нових психічних явищ і їх формування 
в розвитку особистості. Доведено, що про-
гнозування психічного розвитку особисто-
сті є основним складником предмета гене-
тичної психології. Проаналізовано чотири 
основні ідеї Л.С. Виготського стосовно 
формування психологічної концепції особи-
стості. Метою статті є аналіз психічного 
розвитку особистості, зокрема виявлення 
внутрішніх ліній розвитку її психічного здо-
ров’я. Дослідження виявили безліч теоре-
тичних схем, кожна з яких стверджує, що 
вони відповідають дійсності, неоднознач-
ність понять, термінів і, що найголовніше, 
продовження домінування в психології епі-
генетичних термінів, які лежать в основі 
поглядів на розвиток як на просте розгор-
тання вже наявних таємничих основ. Усі ці 
питання не можна вирішити одразу, однак 
є підстави порушити проблему наукового 
прогнозування в галузі психології розвитку 
особистості. Генетична психологія перед-
бачає ці причини. Генетична психологія 
має на меті вивчення об’єктивних процесів 
появи нових психічних явищ, формування 
нових психічних механізмів і знань про них на 
основі виявлення перспектив або проектів 
розвитку. Саме їх створення становить 
органічний складник процесу дослідження. 
Наш теоретичний контекст дає змогу 
по-іншому бачити проблему гармонії особи-
стості. Із цього погляду гармонія полягає 
не в пропорційності й уродженому розвитку 
всіх структур та особливостей, а в повному 
розвитку основних напрямів розвитку. Під-
креслений у статті аналітичний підхід дає 
змогу не лише суттєво вирішити проблему 
психологічного вивчення особистості, а й 
передбачити її розвиток.
Ключові слова: особистість, прогнозування 
розвитку особистості, лінії розвитку 
особистості, психічне здоров’я, генетичний 
метод.

The article deals with the methodological aspect 
of the problem of predicting and developing the 

internal mental health lines of the individual. It is 
stated that model functions within the framework 
of genetic psychology is a necessary condition 
for defining and explaining the internal lines of 
this development, which is possible only under 
the condition of clinical (ideographic) approach to 
the study of the processes of origin of new men-
tal phenomena and their formation in personality 
development. It is proved that the prediction of 
mental development of the individual is the main 
component of the subject of genetic psychology. 
Four main ideas of L.S. Vygotsky, concerning 
the formation of the psychological concept of 
personality, are also considered. The purpose of 
the article is to conduct a methodological anal-
ysis of predicting the mental development of 
the individual, in particular to identify the inter-
nal lines of development of his mental health. 
Research has revealed a variety of theoretical 
schemes, each claiming to be true, the ambigu-
ity of concepts, terms, and, most importantly, the 
continuation of the dominance in psychology of 
epigenetic terms, which underpin views of devel-
opment as a simple unfolding of already existing 
mysterious foundations – the researcher's own 
ideas make it impossible to work hard in the field 
of forecasting. All these questions cannot be 
solved at once, however, there are reasons to 
raise the problem of scientific forecasting in the 
field of personality developmental psychology. 
Genetic psychology provides these reasons. 
Genetic psychology aims to study the objec-
tive processes of the emergence of new psy-
chic phenomena, the formation of new psychic 
mechanisms and knowledge about them on the 
basis of identifying prospects or development 
projects. It is their creation that constitutes the 
organic component of the research process. Our 
theoretical context makes it possible to see the 
problem of personality harmony differently. From 
this point of view, harmony lies not in the propor-
tionality and the innate development of all struc-
tures and features, but in the full development of 
the main lines of development. From the analy-
sis we can see that these lines intersect – this 
is the movement that can lead to a harmonious 
shape. We believe that the analytical approach 
emphasized in the article makes it possible to 
substantively solve not only the problem of psy-
chological study of personality, but also to predict 
its development.
Key words: personality, prognosis of personal-
ity development, personality development lines, 
mental health development, genetic method.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ЛІНІЙ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

FEATURES OF PREDICTION OF INNER LINES  
OF MENTAL HEALTH PERSONALITY

Постановка проблеми. Проблема психіч-
ного здоров’я вважається однією з найбільш 
складних проблем сучасної науки, що вима-
гає детального розгляду та вивчення. На пси-
хічні захворювання щороку страждають 19% 
дорослого населення, 46% підлітків і 13% дітей 
[6]. Більше того, близько 10% страждають від 

серйозних психічних захворювань, які суттєво 
заважають одному або декільком основним 
життєвим процесам.

Від шизофренії до біполярного розладу, 
існує низка серйозних розладів психічного 
здоров’я, які можуть зробити повсякденне 
життя майже неможливим. Водночас люди 
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також живуть із залежністю, депресією і три-
вожним розладом. Насправді, за оцінками 
NAMI, щороку понад 18% населення США 
відчувають нав’язливий стан, посттравматич-
ний стресовий розлад або специфічні фобії. 
Статистика NAMI також показує, що понад 
20 мільйонів американців страждають від ужи-
вання наркотичних речовин, причому більше 
ніж половина із цих людей також страждає на 
психічні захворювання, що трапляються одно-
часно [6].

Психічне здоров’я охоплює наше психоло-
гічне, емоційне та соціальне благополуччя. Це 
означає, що все це впливає на те, як ми почу-
ваємося, думаємо та поводимося кожен день. 
Наше психічне здоров’я також сприяє нашому 
процесу прийняття рішень, тому, як ми справ-
ляємося зі стресом і як ставимося до інших 
у своєму житті.

Емоційне та психічне здоров’я важливе, 
оскільки воно є життєво важливою частиною 
нашого життя і впливає на наші думки, пове-
дінку та емоції. Здоровий емоційний стан 
може сприяти підвищенню продуктивності 
й результативності таких видів діяльності, як 
робота, школа чи догляд. Це відіграє важливу 
роль у здоров’ї наших стосунків і дає змогу 
адаптуватися до змін у вашому житті та справ-
лятися зі скрутами.

Люди, які борються зі своїм психічним 
здоров’ям, можуть бути у вашій родині, жити 
поруч, працювати з нами. Однак лише поло-
вина постраждалих отримує лікування, часто 
через клеймо, пов’язане з психічним здо-
ров’ям. Психічні захворювання, які не ліку-
ються, можуть сприяти зростанню медичних 
витрат, погіршенню успішності в школі та на 
роботі, зменшенню можливостей працевлаш-
тування. Мільйони людей у всьому світі не 
отримують необхідної допомоги, часто незва-
жаючи на надзвичайно поширену проблему зі 
здоров’ям. За даними Національного альянсу 
з психічних захворювань, у певний рік кожен 
п’ятий, або 18,5% дорослих, зазнає психіч-
них захворювань [7]. Деякі з найбільш поши-
рених психічних захворювань включають 
депресію та біполярні розлади, тривожність, 
шизофренію, деменцію та розлади харчової 
поведінки. Депресія є основною причиною 
втрати працездатності в усьому світі, є одним 
із найважливіших факторів, які сильно вплива-
ють на оточуючих. Сім’ї людей із психічними 
захворюваннями психічно, фізично, соціально 
страждають незалежно від їхньої раси, статі, 
культури, віку, етнічної належності чи сексу-
альної орієнтації.

Людство, говорячи про психічне здоров’я, 
зазвичай зосереджується на фізичних підтек-
стах, таких як низький рівень холестерину, 
хороша серцево-судинна сила та відсутність 
захворювань. На жаль, незліченна кількість 

людей страждають від психічних проблем, які 
є такими ж виснажливими, як і деякі з найгір-
ших фізичних захворювань. За професійної 
допомоги служб психічного здоров’я більшість 
із цих людей насолоджується покращеною 
якістю життя. Однак для багатьох допомога 
ніколи не надходить, оскільки вони або не вда-
ються до неї, або не мають належного доступу.

Проблеми психічного здоров’я можуть 
зробити життя нестерпним для людей, які їх 
мають. Разом із тим ці проблеми можуть мати 
більш широкий вплив на суспільство загалом, 
особливо коли вони не лікуються або ліку-
вання затримується. Розлади настрою, такі як 
депресія та біполярний розлад, є третьою най-
більш частою причиною госпіталізації пацієн-
тів у віці від 18 до 44 років. Дорослі, які живуть 
із психічними захворюваннями, умирають 
у середньому на 25 років раніше, ніж інші, знач-
ною мірою через лікувальні умови. Понад 90% 
дітей, які помирають від самогубства, страж-
дають на несприятливий стан психічного здо-
ров’я. Психічні захворювання мають значення 
так само, як будь-яка хвороба, і вони можуть 
забрати життя так само легко, як і будь-яка 
інша.

Наприклад, депресія може призвести до 
суїцидальних думок, а якщо не лікувати – до 
суїцидальних спроб. Ми не врівноважені люди, 
якщо орієнтуємося лише на фізичне здоров’я.

Розум і тіло пов’язані між собою. Багато 
психічних захворювань викликає стрес, який 
знижує імунітет. Це означає частіші хвороби 
та нездатність упоратися.

Стрес і тривога можуть вплинути на наше 
фізичне здоров’я. Хвилювання змушує орга-
нізм вивільняти гормони стресу, які прискорю-
ють пульс і дихання, підвищують рівень цукру 
в крові та направляють більше крові на руки 
й ноги. З часом це може вплинути на ваше 
серце, судини, м’язи та інші системи. Коли 
стрес проникає в наше тіло, ми починаємо від-
ключатися. Це те, як ми справляємося зі стре-
сом. Неліковані проблеми психічного здоров’я 
можуть призвести до подальшого розпаду.

Багато людей звертається до наркоти-
ків та алкоголю як механізму подолання, що 
впливає на їхній загальний стан здоров’я і ста-
більність. Коли вони не ставляться до себе 
правильно, це стає циклом деструктивної 
поведінки. Це впливає на їхнє фізичне само-
почуття. Дійшовши до цієї точки, ми іноді лише 
тоді усвідомлюємо, що психічне здоров’я 
важливо. Ми не повинні ігнорувати це, інакше 
можуть постраждати інші сфери нашого життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорії розвитку особистості мають свою істо-
рію та є предметом розгляду в сучасній меди-
цині, психіатрії, філософії та психології особи-
стості, де однією з причин їх стійкості є довільне 
перенесення законів розвитку організму на 
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особистість (Е. Еріксон, Е. Ільєнков, Д. Зіглер, 
А. Маслоу, З. Фрейд, Е. Фромм, В. Бехтерев, 
А. Адлер, С. Рубінштейн, В. Франкл, К. Юнг, 
К. Роджерс, С. Корсаков). У сучасній психології 
проблемою розвитку особистості займалися 
Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, А.Ф. Лосєв, 
Л.І. Божович, Г.С. Костюк, Г. Олпорт, Н.В. Чепе-
лєва, О. Рюле, О.Ф. Лазурський та інші.

За своєю практичною значимістю здоров’я 
людини вважається однією з найскладніших 
проблем сучасної науки.

Звернувшись до праць Л.С. Виготського, 
можна виділити щонайменше чотири ідеї, що 
утворюють загалом певні передумови для ста-
новлення психологічної концепції особистості.

Перша ідея – ідея активності індивіда. Сама 
сутність розробленого ним інструменталь-
ного методу – принаймні в плані вікового під-
ходу – якраз і полягала в тому, щоб установити 
активну роль суб’єкта, дитини, що звертається 
до знаряддя. Зокрема, передбачалося з’ясу-
вати вікові межі обігу дитини до зовнішнього 
засобу, як, утім, і вікові рубежі відмирання 
потреби в зовнішніх засобах, які організову-
ють діяльність.

Друга ідея – думка Л.С. Виготського про 
основні особливості психічних властивостей 
людини: їх опосередкований характер. Функ-
цію опосередкування забезпечують знаки, 
за допомогою яких відбувається оволодіння 
поведінкою, соціальна детермінація. Засто-
сування знаків є переходом до діяльності, що 
перебудовує психіку, посилюючи й розши-
рюючи систему психічної активності. Саме ця 
ідея виявилася особливо плідною для роз-
робки найбільш розвинених галузей психоло-
гічної науки, передусім дитячої та педагогічної 
психології.

Третя ідея – положення про інтеріоризацію 
соціальних відносин. При розгляді генезису 
вищих психічних функцій дитини ця ідея висту-
пила в працях Л.С. Виготського насамперед із 
«безособового» боку. Він зазначає, що знак, 
який знаходиться поза організмом, як і зна-
ряддя, відділений від особистості й слугує, 
по суті, громадським органом або соціальним 
засобом.

І нарешті, четверта ідея, тільки пунктирно 
намічена Л.С. Виготським: становлення осо-
бистості полягає в переходах між станами «в 
собі», «для інших», «для себе буття». Ця ідея 
проілюстрована ним на прикладі всього роз-
витку вищих психічних функцій: «Особистість 
стає для себе тим, що вона є в собі, через те, 
що вона пред’являє для інших. Це і є процес 
становлення особистості».

Німецький педагог О. Рюле зазначив, що 
розвиток і формування особистості є єдиним 
соціально спрямованим процесом. Із певним 
часом усі духовні процеси працюватимуть 
у зворотному напрямі. Саме через це створю-

ються тактичні прийоми, прагнення та здіб-
ності, що визначають відповідний план життя. 
О. Рюле зауважував, що це й називається 
характером [3, с. 7]. 

Постановка завдання. Мета статті – здійс-
нити аналіз прогнозування психічного роз-
витку особистості, виявити внутрішні лінії 
розвитку її психічного здоров’я та розпізнати 
ознаки для раннього запобігання психічним 
захворюванням.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасні методи дослідження дають 
змогу моделювати психічне благополуччя для 
розуміння результатів психофізіологічного 
здоров’я особистості. Учені використовують 
кількісні методи для визначення або прогно-
зування наявності специфічних психічних роз-
ладів і симптоматики, таких як депресія, суї-
цидальність і тривожність. Такі дослідження 
обіцяють великі переваги для моніторингу 
зусиль, діагностики та розробки втручань до 
станів психічного здоров’я. Тим не менше не 
існує стандартизованого процесу оцінювання 
валідності таких досліджень і методів, при-
йнятих у процесі. Необхідно проводити сис-
тематичний огляд літератури щодо сучасного 
стану прогнозування психічного здоров’я, 
використовуючи дані соціальних мереж, зосе-
реджуючись на характеристиках відповід-
них проектів дослідження, методах. Надалі 
результати необхідно описати методами ано-
тації даних щодо стану психічного здоров’я, 
збору даних та управління якістю, попередньої 
обробки й вибору функцій, а також вибору 
та перевірки моделі. Незважаючи на інтерес, 
що зростає, до прогнозування, виявляються 
тенденції щодо валідності конструкції та від-
сутності відображення в методах, що вико-
ристовуються для функціоналізації та визна-
чення стану психічного здоров’я. Наприклад, 
дослідники в галузі інформатики використову-
ють поведінкові й мовні підказки із даних соці-
альних мереж, щоб передбачити наявність 
настрою та психосоціальних розладів.

Якщо брати до уваги генетичний підхід, 
теоретичне осмислення, наприклад, у галузі 
експериментального навчання дає можливість 
створювати системи принципів для побудови 
будь-якого експериментального дослідження, 
використовуючи принцип історизму та про-
ектування. При логічності методу передба-
чається фіксування певних аспектів емпірич-
них форм для виявлення психіки, моделюючи 
й відтворюючи у відповідних умовах, що допо-
може повністю розкрити сутність психологіч-
них функцій.

Отже, потрібно взяти до уваги експери-
ментально-генетичний метод, який розкриває 
важливі способи для побудови вищих психіч-
них функцій. Тобто генетична психологія є тією 
галуззю психологічних знань, що може надати 
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прогнозування й лінію психічного здоров’я 
людини, реалізовуючи ідеографічний підхід 
(«клінічний»).

Здатність прогнозування є обов’язковою 
для життя особистості, що є важливим для 
визначення проблематики та завдання про-
гнозування психічного розвитку особистості.

Відповідно, предметом прогнозування 
є інтегрована особистість, а не її складники. 
Оскільки здібність не існує сама по собі, то 
це унеможливлює прогнозування. Здібності 
існують не лише поряд з іншими здібностями, 
а й з особистісними структурами (духовні яко-
сті особистості).

Пріоритетними щодо прогнозування роз-
витку людини необхідно вважати такі галузі, 
як медицина, професійний вибір, педагогічна 
робота, юриспруденція, сімейні відносини. 
Саме в таких напрямах є запит на прогнозу-
вання. Пріоритетними є дві форми прогнозу-
вання. Першу можна визначити як вірогідне 
передбачення тривалого розвитку людини 
в певному напрямі. Друга – вірогідне перед-
бачення поведінки людини, коли на життєвому 
шляху відображена якась подія, яка остаточно 
змінює певні параметри цього шляху.

Отже, прогнозування психічного розвитку 
людини дуже тісно пов’язане з діагностичним 
визначенням розвитку. Жодна галузь науки не 
може славитися тим, що в ній розроблені діа-
гностичні процедури саме процесу розвитку.

Генетико-моделюючий метод (далі – ГММ) 
укомплектовує теорії, проектування (активне 
моделювання), формувальний експеримент 
і фіксацію проміжних, кінцевих психологічних 
новоутворень особистості, що розвивається.

Пропонуємо розкрити принципи побудови 
ГММ.

Принцип аналізу. Основне завдання – 
виокремлення «загалом» відповідних момен-
тів, використовуючи природниче пояснення 
психічного процесу. В ГММ аналіз поєднався 
з науково-генетичним дослідженням.

Принцип історизму. Цей принцип упрова-
джується як логічне розгортання попереднього 
принципу аналізу, що простежує всі моменти 
розвитку й закономірностей їх зв’язків. Тобто 
в дослідженні потрібно охопити процес роз-
витку якоїсь речі в усіх її змінах і фазах – від 
моменту виникнення до загибелі, це означає 
розкрити її природу, пізнати її сутність.

Принцип системності. Цей принцип спря-
мований на виявлення основних закономір-
ностей виникнення та розвитку психічних 
процесів як єдиного цілого. Виступає в ГММ 
як необхідний логічний крок під час конструю-
вання змісту досліджуваного матеріалу 
й передбачає логічний і психічний аналіз нау-
кового знання та проектування його в систему 
навчального змісту. Цей принцип є похідним 
від принципу аналізу й історизму.

Принцип проектування й моделювання 
форм психіки. Цей принцип у теорії ГММ вияв-
ляє свою якісну відмінність від інших психо-
логічних методів і спрямований на штучне 
створення психічних процесів, яких бракує 
у внутрішньому світі людини.

Експериментальні моделі тих чи інших 
психічних функцій, здібностей або процесів 
вибудовуються з метою пізнання, вони є про-
тотипом процесів, що реально існують і функ-
ціонують.

Отже, підходячи до практичного бачення 
проблеми, оскільки психічні захворювання 
поширені в усьому світі, ураховуючи прин-
ципи дослідження, важливо розпізнати 
ознаки для раннього запобігання психічним 
захворюванням.

Деякі заходи, на які варто звернути увагу, 
включають:

– аномальний режим харчування або сну;
– відмову від людей та однотипну діяльність;
– зниження енергії;
– відчуття безпорадності або безнадії;
– відчутну розгубленість;
– забудькуватість;
– злість, нервозність;
– неможливість виконувати щоденні 

завдання;
– сильні зміни настрою;
– думки про самогубство;
– значне збільшення споживання наркоти-

ків або алкоголю.
Є кроки, які можна вжити для поліпшення 

свого психічного здоров’я щодня. Такі дріб-
ниці, як фізичні вправи, збалансоване та здо-
рове харчування, відкритість для інших людей 
у нашому житті, перерва, коли потрібно, зга-
дування чогось, за що ви вдячні, і хороший 
нічний сон, можуть допомогти зміцнити ваше 
емоційне та психічне здоров’я.

Проблеми, пов’язані з психічним здоров’ям, 
можуть по-різному впливати на різних людей. 
Якщо ви починаєте бачити зміни у своєму 
загальному щасті та стосунках, завжди є спо-
соби отримати потрібну підтримку. Ось кілька 
способів отримати допомогу:

1. Спілкування з іншими людьми, друзями 
та родиною – звернення й відкриття для інших 
людей у нашому житті може допомогти забез-
печити емоційну підтримку.

2. Зробити оцінку психічного здоров’я – 
оцінка може допомогти визначити, чи стрес, 
тривога або депресія можуть впливати на 
ваше життя (сьогодні можна отримати при-
ватну онлайн-оцінку психічного здоров’я, яку 
можна пройти в будь-який час).

3. Поговорити з професіоналом – якщо ви 
починаєте відчувати, що ваше емоційно-пси-
хічне здоров’я починає впливати на вас, мож-
ливо, час звернутися за додатковою підтрим-
кою (за допомогою відповідних програм, 
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звернувшись до психолога чи психіатра і знайти 
потрібну вам персоналізовану підтримку).

4. Можна дізнатися більше про турботу про 
своє психічне здоров’я самостійно за допомо-
гою інтернет-простору: як розумно підходити 
до свого емоційного самопочуття, а також 
розуміти такі проблеми, як депресія, і те, що 
вона може впливати на чоловіків і жінок по-різ-
ному. Переглядати більше статей турботливих 
груп психологів і психіатрів, щоб допомогти 
підтримувати здоровий дух і спосіб життя.

Проблеми психічного здоров’я є важли-
вими. Важливо вивчати все про них і піклува-
тися про них, бо якщо ми цього не зробимо, 
то все вищезазначене може трапитися. Ми не 
можемо функціонувати, якщо нам не добре. 
Але коли ми змінимо це й маємо хороше пси-
хічне здоров’я, може статися багато хороших 
речей: ми знову вчимося справлятися, стаємо 
здоровими в усіх аспектах, стосунки вже не 
хвилюють, знаходимо сенс у своєму повсяк-
денному житті, більше залучаємося до нашої 
спільноти, продуктивніші в школі чи на роботі, 
можемо бути людиною, якою маємо бути. 
Коли ми почуваємося краще, нам стає краще. 
Психічне здоров’я впливає на все. Це впливає 
на нашу природу й на те, як ми взаємодіємо зі 
світом і собою. Не маючи хорошого психічного 
здоров’я, ми сприймаємо невідомість своєї 
повноти та боремося з речами, які не підда-
ються нашому контролю. Коли ми ігноруємо 
психічне здоров’я, ми ігноруємо себе.

Висновки з проведеного дослідження. 
Наш теоретичний контекст дає змогу по-ін-

шому побачити проблему гармонійності 
особистості. Гармонійність із цього погляду 
полягає не в пропорційності й уродженості 
розвитку всіх структур і рис, а в повноцінному 
розгортанні основних ліній розвитку. З аналізу 
ми можемо побачити, що внутрішні лінії пси-
хічного здоров’я перетинаються. Указуємо, 
такий взаємозв’язок може надати гармонійну 
форму.

Отже, підкреслений у дослідженні аналітич-
ний підхід дає змогу змістовно не лише вирі-
шувати завдання психологічного вивчення 
особистості, а й прогнозувати її розвиток.
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У статті розглянуто еволюцію поняття 
кар’єри й кар’єрного консультування на 
сучасному етапі розвитку суспільства. 
Кар’єра стає прогнозованим результатом 
професійного саморозвитку особистості, а 
не кінцевою метою професіоналізації.
Оскільки поле професійних психологічних 
послуг в Україні слабко структуроване й 
перенасичене неякісним контентом, сту-
дентів-психологів уже на початкових ета-
пах навчання варто активно залучати до 
оволодіння технологіями кар’єрного само-
менеджменту, під яким ми розуміємо діа-
гностику власного кар’єрного потенціалу, 
поетапне планування майбутньої кар’єри 
та успішну реалізацію професійних намірів.
Коучингові технології, на нашу думку, є най-
більш дієвим інструментом кар’єрного само-
менеджменту в разі ускладнення з кар’єрним 
самопроектуванням.
У роботі викладача коучингові технології – 
це система заходів, що спрямована на підви-
щення як професійного, так й особистісного 
рівня розвитку студента за допомогою соці-
ально-психологічних, організаційних та еко-
номічно-заохочувальних (наприклад, участь 
у міжнародних грантових проектах) мето-
дів впливу на його особистість.
Унікальність коучингу як інструменту 
кар’єрного самоменеджменту в підготовці 
студентів-психологів полягає в можливо-
сті діагностувати й розвинути кар’єрний 
потенціал особистості, під яким ми розу-
міємо наявність певних психофізіологічних 
даних, професійних навичок, внутрішньої 
творчої енергії, сукупність рис особистості, 
що забезпечують можливість і межі її роз-
витку в професійній діяльності.
Також коучингові технології сприяють акту-
алізації прихованого лідерського потенціалу 
особистості, що допомагає виховувати 
активних, ініціативних, компетентних, 
асертивних, самоефективних і тому конку-
рентоспроможних фахівців.
Ключові слова: кар’єра, кар’єрний потен-
ціал, консультування з питань кар’єри, 

кар’єрний самоменеджмент, самоактуаліза-
ція, коучинг.

The article considers the evolution of the concept 
of career and career counseling at the pres-
ent stage of development of society. A career 
becomes a predictable result of a person's pro-
fessional self-development, not the ultimate goal 
of professionalization.
As the field of professional psychological services 
in Ukraine is poorly structured and oversaturated 
with low-quality content, students of psychology 
in the initial stages of training should be actively 
involved in mastering career self-management 
technologies, by which we mean diagnosing 
one's career potential, step-by-step planning of 
future careers and successful realization of pro-
fessional intentions.
In our opinion, coaching technologies are the 
most effective tool for career self-management 
in cases of complications with career self-design.
In the work of a teacher, coaching technology is 
a system of activities aimed at improving both 
professional and personal level of student devel-
opment through socio-psychological, organiza-
tional and economic incentives (eg, participation 
in international grant projects) methods of influ-
encing his personality.
The uniqueness of coaching as a tool of career 
self-management in the training of student psy-
chologists is the ability to diagnose and develop 
career potential of the individual, by which we 
mean the presence of certain psychophysio-
logical data, professional skills, inner creative 
energy, a set of personality traits that provide 
opportunities and boundaries its development in 
professional activity.
Also, coaching technologies contribute to 
the actualization of the hidden leadership 
potential of the individual, which helps to edu-
cate active, proactive, competent, assertive, 
self-effective and therefore competitive pro-
fessionals.
Key words: career, career potential, career 
counseling, career self-management, self-actu-
alization, coaching.

КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ КАР’ЄРНОГО 
САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

COACHING TECHNOLOGIES AS A TOOL OF CAREER SELF-MANAGEMENT 
IN WORK WITH STUDENTS-PSYCHOLOGISTS

Постановка проблеми. Модернізація 
сучасного українського суспільства пов’язана 
з концептуальними змінами панівних моделей 
професійної поведінки. У суспільній свідомо-
сті під тиском ринкових стосунків відбувається 
трансформація самого поняття кар’єри: від 
безпринципої гонитви за особистим добробу-
том на тлі нехтування цінностями й ідеалами 
суспільства до усвідомленого вибору життє-
вого шляху.

Предиктором успішності життя, на думку 
більшості наших сучасників, стає не просто 
досягнення людиною високого соціального 
становища, що пов’язане з матеріальними 

можливостями, владними повноваженнями 
і є результатом плідної та цілеспрямованої 
професійної кар’єри, а передусім усвідомле-
ний вибір професії як стратегії самоздійснення 
й самореалізації, у межах якої успішна кар’єра 
не є кінцевою метою, а стає очікуваним, про-
гнозованим результатом професійного само-
менеджменту особистості.

Набуття людиною бажаного соціального 
статусу залежить від її інтеграції в навчаль-
но-професійну та/або професійно-трудову 
діяльність, однак під час суспільних трансфор-
мацій, коли країна знаходиться у важкому кри-
зовому стані, зумовленому несприятливою 
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епідеміологічною, економічною, військово-по-
літичною тощо складниками життєвої ситуації, 
процес формування професійної кар’єри стає 
суперечливим і некерованим.

Українське суспільство характеризується 
високим рівнем диференційованості. Розбіж-
ності в рівні освіти, прибутків, добробуту гро-
мадян сприяють реалізації різних стратегій 
поведінки в професійно-трудовій сфері. Труд-
нощі побудови професійної кар’єри психолога 
полягають ще й у тому, що система ціннісних 
орієнтацій, етичних норм і фахових компетен-
цій у галузі соціально-поведінкових наук пере-
буває на сьогодні в процесі трансформації. 
Не так давно завершено розробку галузевих 
стандартів, які, проте, важко назвати чіткими 
і зрозумілими; не проводиться державна атес-
тація, сертифікація або ліцензування роботи 
не тільки психологів-консультантів – при-
ватних практиків, а й колективних суб’єктів: 
кризових центрів, громадських організацій, 
волонтерських об’єднань та інших установ 
з надання психологічних послуг населенню, 
що робить професійне поле слабко структуро-
ваним і перенасиченим неякісним контентом.

Саме тому студентів-психологів уже на 
початкових етапах навчання варто активно 
залучати до оволодіння технологіями кар’єр-
ного самоменеджменту, під яким ми розуміємо 
діагностику власного кар’єрного потенціалу 
особистості, поетапне планування майбутньої 
кар’єри (самопроектування) й успішну реалі-
зацію професійних намірів (самоздійснення).

Постановка завдання. Мета статті – роз-
глянути еволюцію поняття кар’єри й кар’єр-
ного консультування на сучасному етапі роз-
витку суспільства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Предметна сфера психологічних 
досліджень кар’єри включає вивчення моти-
вації кар’єри; постановки кар’єрних цілей; 
механізмів кар’єрного процесу; можливостей 
управління кар’єрою персоналу в організації; 
чинників, що сприяють успішному розвитку 
індивідуальної кар’єри; гендерних аспектів 
кар’єри; становлення та розвитку особистості 
у ході кар’єрного просування тощо.

Найбільш розповсюдженими теоретичними 
підходами до вивчення проблематики кар’єри 
є узгоджувальний підхід, феноменологічний 
підхід, підхід з позицій розвитку та прийняття 
рішень, суб’єктно-діяльнісний підхід. Узгод-
жувальні підходи включають теорії й методи, 
що спираються на диференційну психоло-
гію та ситуаційні теорії; до останніх належать 
структурний підхід, контекстуальний підхід 
і підхід з позицій соціалізації. Диференційний 
підхід передбачає короткотермінове консуль-
тування та класифікацію персоналу. Ситуацій-
ний підхід ураховує соціоекономічний статус 
батьків як детермінанту професійного само-

визначення дітей. Феноменологічний підхід 
базується на теорії Я-концепції, що зосере-
джується на індивіді як суб’єкті прийняття 
рішення в конкретній ситуації. Підхід з позицій 
розвитку зумовлюється тим, що зростання – 
це стадія дитинства, у ході якої формуються 
різні Я-концепції, проте в уявленнях про про-
фесії переважають ідентифікації з ключовими 
фігурами, фантазіями та ейдосами дитинства. 
Підхід із позицій прийняття рішень заснований 
на понятті стилю рішення. Вітчизняний суб’єк-
тно-діяльнісний підхід дає змогу розглядати 
всі компоненти кар’єри як взаємопов’язані 
та взаємозумовлені складники [1].

Розвиток кар’єри сучасної особистості 
здійснюється в умовах динамічної інформа-
тизації та технологізації соціально-еконо-
мічних відносин, що зумовлює необхідність 
здійснення професійної діяльності на засадах 
системного вдосконалення професійних умінь 
і знань згідно з вимогами конкретних умов 
праці [6, с. 6].

Для проведення кар’єрного консультування 
важливо розуміти, що на кар’єру, як і на будь-
який інший об’єкт, впливають різні чинники – 
найбільш значущі обставини, що виступають 
як рушійні сили, причини процесу трудового 
переміщення. Однак набір цих чинників не 
є сталим і залежить від рівня розвитку суспіль-
ства [5, с. 114].

Для ефективної побудови кар’єри спочатку 
необхідно зробити чітко усвідомлений адек-
ватний вибір напряму професійного розвитку. 
Для цього враховується прогнозований май-
бутній попит на професію; особисті здібності 
й схильності, можливі шляхи кар’єри (адміні-
стративної, творчої, політичної тощо), умови 
отримання освіти (територіальна доступність 
ЗВО, вартість освітніх послуг тощо).

При виборі професії повинні враховува-
тися такі обставини: складність або простота 
виконуваних робочих функцій, поширеність 
професії, затребуваність роботи та профе-
сійної діяльності, діапазон можливих посад; 
можливості вибору місця проживання. Окреме 
значення у виборі сучасної професії й побу-
дові успішної кар’єри має рівень оплати праці 
в різних професійних сферах, які залежать від 
різних чинників (суспільна значущість, набли-
женість до бюджету, специфічне становище 
працівників, дефіцит фахівців у галузі тощо).

У межах кар’єрного самоменеджменту 
й кар’єрного консультування (коучингу з питань 
кар’єри) варто розуміти та враховувати особи-
стісні особливості кар’єри. Бажання «робити 
кар’єру», здійснювати кар’єрний рух убудо-
вано в систему мотивації людини.

Девід Макклелланд виділив три базові 
мотиви вибору особистої кар’єри [7]. Насам-
перед це прагнення до влади. Ті, хто прагнуть 
до влади, енергійні, відверті у вираженні своїх 
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думок і почуттів, не бояться конфронтації й від-
стоюють свої позиції. Вони вимагають до себе 
уваги та поваги, прагнуть до лідерства. Люди, 
які досягли вищого рівня управління, – топ-ме-
неджери, керівники держав – часто мають таку 
орієнтацію. Другий основний мотив у побудові 
кар’єри – це прагнення до успіху. Бути «успіш-
ним» часто означає досягати успіху в кар’єр-
ному просуванні. Найчастіше такий мотив 
не задовольняється простим проголошен-
ням успіху, а потребує доведення роботи до 
успішного завершення, визначеного фіналу, 
обіймання найвищої посади, досягнення про-
фесійного акме. Третій основний – мотив при-
четності. Він формується під впливом бажання 
бути включеним у певне соціальне та про-
фесійне середовище, потреби в спілкуванні, 
допомозі іншим, громадській роботі [7].

Як правило, у кар’єрно-орієнтованих сту-
дентів-психологів переважає мотив афіліації 
(причетності).

Особистісними стимулами кар’єри можуть 
бути творчий пошук, співчуття, альтруїзм, 
почуття справедливості, почуття неповноцін-
ності, прагнення до впорядкованого життя, 
насолода владою, амбітність, помста конкрет-
ним людям, можновладцям або суспільству 
загалом [3, с. 212–217].

Кар’єра має різне значення для різних 
людей. Критеріями вдалої кар’єри може слу-
гувати задоволення життєвою ситуацією 
(насамперед відчуттям реалізації себе на 
роботі) і соціальним успіхом (визнанням серед 
фахівців, колег, керівництва).

Об’єктивно кар’єру розуміють як послі-
довність займаних професійних позицій, 
а суб’єктивно – як сприйняття людиною влас-
ної кар’єри, образ свого професійного життя. 
Часто об’єктивне та суб’єктивне уявлення про 
кар’єру не співпадають, і ця розбіжність стає 
змістом коучингових сесій.

Особиста кар’єра фахівця може розвива-
тися в межах певного типу.

«Альпініст» (висока самооцінка, високий 
рівень домагань, внутрішній локус контролю). 
Така людина робить кар’єру свідомо, з повною 
внутрішньою віддачею. Як правило, це профе-
сіонал своєї справи, користується заслуженим 
авторитетом у колег і керівництва, проходить 
послідовно всі щаблі кар’єрної ієрархії в орга-
нізації знизу доверху [9].

«Імітатор» (висока самооцінка, високий 
рівень домагань, зовнішній локус контролю). 
Прагне до кар’єрних висот і впевнений у своїх 
можливостях, але схильний переважно вико-
ристовувати сприятливі зовнішні обставини. 
Легко засвоює зовнішні ознаки іміджу успішної 
людини, кваліфікованого фахівця й добре вміє 
їх експлуатувати. Уміло організовує роботу 
інших і може в «найкращому вигляді» презен-
тувати навіть незначні успіхи [9].

«Майстер» (висока самооцінка, низький 
рівень домагань, внутрішній локус контролю). 
Такій особі цікаво засвоювати нове в професії, 
нерідко пов’язане із суміжними професіями, 
вирішувати нестандартні надскладні профе-
сійні завдання. Досягнувши наміченого, може 
втратити інтерес. Просування кар’єрними 
сходами його цікавить мало. Головне – від-
чуття руху вперед (а не вгору). Може приймати 
несподівані для оточуючих рішення про звіль-
нення або зміну професійної діяльності [9].

«Мураха» (низька самооцінка, низький 
рівень домагань, зовнішній локус контролю). 
Працює чітко за завданням, яке має бути кон-
кретно і зрозуміло сформульованим. Відріз-
няється працьовитістю і працездатністю, під-
вищеною відповідальністю. Як виконавець, 
такий суб’єкт дуже цінний. Потребує зовніш-
ньої підтримки з боку керівництва. Для нього 
важливо не стільки просування ієрархічними 
сходами, скільки визнання його заслуг з боку 
керівництва та інших авторитетних для нього 
людей [9].

«Вічний студент» (низька самооцінка, 
високий рівень домагань, зовнішній локус 
контролю). Хоче досягти кар’єрних вершин, 
але відчуває постійну невпевненість у собі, 
безініціативний, з обережністю береться за 
нову, раніше не виконувану роботу. Схиль-
ний до проходження декількох курсів під-
вищення кваліфікації, отримання декількох 
освіт. Разом із тим при побудові індивіду-
альної кар’єрної стратегії більше спирається 
на позицію керівника, спеціаліста кадрової 
служби організації, ніж на власні уявлення 
й уподобання [9].

«Організатор» (низька самооцінка, висо-
кий рівень домагань, внутрішній локус контр-
олю). Покладається в цьому житті тільки на 
себе, рухається кар’єрними сходами, керу-
ючись власними амбіціями, але не прагнен-
ням реалізуватися в професійній діяльності. 
Недовіра до колег і схильність до самокри-
тики йому дуже заважають. Бере на себе від-
повідальність за все, що відбувається в орга-
нізації. Успішно працює в стабільній ситуації. 
Ухвалюючи управлінські рішення, не завжди 
опікується доведенням справ до кінцевого 
результату. У надскладних умовах, близьких 
до екстремальних, рішення приймає хаотично, 
іноді помилково [9].

Найважливішою детермінантою професій-
ного шляху фахівця є його уявлення про власну 
особистість – професійна «Я-концепція», яку 
він утілює в серію кар’єрних рішень. Досить 
часто людина реалізує свої кар’єрні орієнтації 
несвідомо, що може бути і приводом, і причи-
ною для кар’єрного коучингу. Попередній жит-
тєвий досвід формує певну систему ціннісних 
орієнтацій, соціальних установок щодо роботи 
й кар’єри. В американській психології система 
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соціальних установок, інтересів і ціннісних 
орієнтацій щодо роботи відповідає поняттю 
«кар’єрні орієнтації» («якоря кар’єри»). Едгар 
Шейн виділив такі «якорі кар’єри»: «профе-
сійна компетентність», «управлінська ком-
петентність», «творчість та ініціативність», 
«автономія й незалежність», «стабільність», 
«інтеграція стилів життя», «виклик», «служіння» 
[10, с. 207–211].

Саморозвиток у професії виступає як здат-
ність людини до проектування власної життєді-
яльності на основі цінності творчої професійної 
самореалізації. Аналіз низки теоретико-мето-
дологічних досліджень (А. Маслоу, К. Роджерс, 
Г. Олпорт, Ж.-М. Галль, К.О. Абульхано-
ва-Славська, В.Г. Горчакова, П.В. Журавльов, 
Д.В. Колесов, Р.Л. Кричевський, А.А. Лоба-
нов, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Є.А. Моги-
льовкін, В.А. Недашковська, Н.С. Пряжніков, 
О.П. Цариценцева, Л.Б. Шнейдер та ін.) дав 
нам змогу виокремити такі детермінанти 
кар’єрного успіху:

– освіченість, кваліфікованість, компе-
тентність;

– системність та аналітичність мислення, 
уміння мислити масштабно й реалістично, 
уміння прогнозувати, вибудовувати стратегію;

– лідерські якості, комунікативні уміння, 
навички ефективної міжособистісної взає-
модії, зокрема емпатійність, інтуїтивність, 
сугестивність – уміння навіювати, здійснювати 
психологічний вплив на інших людей;

– високий рівень самоефективності 
та саморегуляції: розвиненість навичок само-
контролю й саморефлексії; стресостійкість; 
володіння технологіями тайм- і ресурс-ме-
неджменту, кар’єрного самопроектування;

– гармонійна «Я-концепція», реалістичне 
сприйняття своїх здібностей і можливостей, 
висока (адекватна) самоповага.

– ділова спрямованість: активність, напо-
легливість і цілеспрямованість, спрямова-
ність на прийняття рішень, уміння вирішувати 
нестандартні проблеми й завдання, прагнення 
до постійного підвищення професійної квалі-
фікації.

Розроблена психологами та бізнес-кон-
сультантами Томасом Леонардом і Джоном Уіт-
мором професійна допомога людині у визна-
ченні й досягненні її особистих цілей – коучинг, 
увібрала все найкраще від психотерапії, пси-
хологічного консультування, бізнес-тренінгів, 
наставництва, консалтингу та менеджменту, 
водночас будучи якісно новим способом 
надання допомоги клієнтові.

Коуч виступає не як консультант, що дає 
поради, а в ролі професійного натхнен-
ника в пошуку варіантів вирішення ключових 
завдань клієнта задля досягнення його життє-
вих цілей. Коуч розкриває творчий потенціал 
кожного клієнта, підтримує і сприяє досяг-

ненню позитивних результатів, що передбача-
ють значні зміни в житті клієнта [2].

Кар’єрний коучинг – це професійне кон-
сультуванням з питань кар’єри і професійного 
розвитку, що успішно співіснує поряд з іншими 
видами консалтингової діяльності, індивіду-
альним консультуванням і психотерапією.

У кар’єрному консультуванні основною 
метою є вирішення актуального завдання, 
пов’язаного з професійною діяльністю або 
вибором професії. Контракт консультанта 
і клієнта збігається й вільно декларується. При 
цьому занурення в професійні вибори, пошуки 
підстав для вибору професії та місця працев-
лаштування вибудовуються на особистісному 
зростанні клієнта. І якщо консультант з питань 
кар’єри виступає як експерт у сферах, пов’я-
заних із кадровим ринком, то коуч допомагає 
розвитку когнітивної й поведінкової компе-
тенцій клієнта за допомогою уважного спо-
стереження, трансформаційних питань і зво-
ротного зв’язку. Стосунки між консультантом 
і клієнтом – партнерські. Результатом коучингу 
є чітке уявлення клієнта про те, що йому необ-
хідно здійснити в контексті робочої ситуації та/
або професійного вибору [8]. На практиці це 
призводить до перебудови кар’єри клієнта, 
сприяючи підвищенню успішності в навчаль-
но-професійній або професійно-трудовій 
діяльності та зміні посадового статусу.

Кар’єрне консультування має етапи, анало-
гічно до консультування в будь-якому консал-
тинговому процесі. Загальні етапи: установ-
лення контакту, укладання консультаційного 
контракту; входження в ситуацію клієнта, збір 
інформації, її аналіз, ідентифікація альтер-
натив; планування змін, оцінювання обраних 
альтернатив; реалізація передбачуваних змін; 
звіт консультанта про зміст, методи та резуль-
тати роботи; оцінювання ефективності кон-
сультації.

Розвиток кар’єри включає в себе процес 
вибору, освоєння, адаптації та просування 
в професії. Розвиток кар’єри вбудований у сам 
процес життя, тому в межах кар’єрного кон-
сультування може розглядатися коло питань, 
пов’язаних зі зняттям невизначеності й подо-
ланням нерішучості у виборі кар’єри, зрос-
танням ефективності діяльності, боротьбою зі 
стресом, адаптованістю або, навпаки, невід-
повідністю людини й робочого середовища, 
проблемою неадекватної чи незадовільної 
інтеграції професійних та інших життєвих 
ролей тощо.

Сьогодні існує декілька підходів 
у кар’єрному консультуванні. Перший із них – 
трейт-факторний підхід (Ф. Парсонс, Дж. Гол-
ланд) – заснований на принципі відповідно-
сті здібностей людини вимогам професійної 
діяльності або посадовим обов’язкам. Уні-
кальні риси людини можуть бути об’єктивно 
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виміряні й кількісно визначені. Так, наприклад, 
Дж. Голланд визначив шість категорій, згідно 
з якими можуть бути класифіковані типи осо-
бистості й робочого середовища: реалістич-
ний (прагматичний), дослідницький, художній, 
соціальний, ініціативний і конвенціональний 
[1]. Другий підхід – психодинамічне кар’єрне 
консультування (А. Роу) – ураховує значення 
несвідомої мотивації та задоволення емо-
ційних потреб під час реалізації професійних 
інтересів. Із психоаналітичного погляду фор-
мування життєвих стереотипів відбувається 
передусім протягом декількох перших років 
дитинства, тому вибір кар’єри відображає 
бажання задовольнити ті потреби, які не були 
задоволені батьками в дитинстві.

Анна Роу описує три різні стереотипи взає-
мин між батьками і дітьми:

1) емоційна концентрація на дітях. Стере-
отип приймає одну з двох форм: гіперопіка 
та надвимогливість. Емоційна концентрація на 
дітях стимулює потребу постійного зворотного 
зв’язку й заохочення, як наслідок, діти вибира-
ють типи кар’єри, які забезпечують суспільне 
визнання;

2) відстороненість від дітей. Існують два 
екстремальні прояви цього стереотипу: нех-
тування батьківськими обов’язками та відмова 
від виховання. А. Роу вважає, що діти, виховані 
в таких умовах, згодом концентруються на 
некомунікативних типах кар’єри, більш схильні 
мати справу з предметами та ідеями, ніж із 
людьми;

3) прийняття дітей. Прийняття може бути 
мимовільним або більш активним проявом 
любові; у будь-якому разі заохочується неза-
лежність дітей. Діти з таких сімей зазвичай 
вибирають кар’єру, яка врівноважує осо-
бистісні та позаособистісні аспекти життя, 
наприклад, кар’єру вчителя або психоло-
га-консультанта [1].

Схожі ідеї висловлювали Мюррей Боуен 
і Моніка Макголдрик. Відповідно до їхніх 
поглядів, унікальність людини пов’язана із 
сім’єю, у якій вона виховувалася. Один зі 
способів – досліджувати сімейні стереотипи 
полягає в складанні сімейних або кар’єрних 
генограм і виявленні професійних виборів усіх 
членів сім'ї.

Третій підхід заснований на теорії розвитку 
карєри Дональда Сьюпера та Елі Гінзберга. 
Д. Сьюпер уважає, що розвиток кар’єри – це 
процес реалізації «Я-концепції». Уявлення 
людей про себе втілюються в тому, що вони 
роблять. Професійний розвиток – динамічний 
п’ятистадійний процес. Перша стадія – стадія 
росту (від народження до 14 років), підстадії – 
фантазії (від 4 до 10 років), зацікавленості (вік 
11–12 років) і спроможності (13–14 років). 
Діти формують суб’єктивне уявлення про 
себе щодо інших і, виростаючи, починають 

орієнтуватися у світі професій. Друга ста-
дія – дослідження (15–24 років), вона має три 
підстадії: пробна (вік 15–17), перехідна (вік 
18–21) і випробувальна (вік 22–24). Головне 
завдання цієї стадії – загальне дослідження 
світу професій та уточнення кар’єрних пере-
ваг. Третя стадія відома як завоювання ста-
новища (вік 25–44). Дві її підстадії – випро-
бування (вік 25–30) і просування (вік 31–44), 
головне завдання полягає в професійному 
становленні в бажаній і відповідній сфері 
діяльності. Здолавши ці стадії, особистість 
або досягає професійного акме, або втрачає 
інтерес. Четверта стадія – підтримання ста-
більності (вік 45–64), має головним завдан-
ням збереження вже досягнутого. Заключна 
стадія – спад (вік від 65 років і до смерті) 
є часом для відходу від роботи й освоєння 
інших джерел задоволення [1].

Сьогодні розроблені також комплексні сис-
теми консультування – модель консультування 
з питань оцінювання розвитку кар’єри (С-DAC) 
(Hartung et al., 1998) і модель Крайтса (Crites, 
1981), що базується на загальних системах 
консультування та психотерапії, таких як опи-
сані Корсіні й Веддингом (Corsini & Wedding, 
1995). Модель C-DAС оцінює зрілість кар’єри 
й за допомогою тестових батарей та опиту-
вальників інтересів визначає, яке місце в ієрар-
хії життєвих цінностей клієнта посідає робота 
та професійна кар’єра. Клієнти, які досягли 
кар’єрної зрілості й здатні займатися кар’єр-
ним самоменеджментом, разом із консуль-
тантом оцінюють свій кар’єрний потенціал 
і суб’єктивну відповідність кар’єрних досяг-
нень життєвим цілям та особистим цінностям.

Консультанти, які працюють за моделлю 
Крайтса, формулюють три діагнози: диферен-
ційний (у чому полягає проблема клієнта?), 
динамічний (чому виникли проблеми?) і преце-
дентний (як може бути вирішена проблема?). 
На основі діагнозів розробляють стратегію 
змін в інтелектуальній, особистісній, соціаль-
ній і професійній сферах життя клієнта [10].

Одним із найбільш методично оснащених 
підходів до стратегічного життєвого плану-
вання можна вважати каузометричний аналіз 
параметрів життєвої перспективи, виокрем-
лених О.О. Кроніком і Є.І. Головахою, до яких 
належать:

– тривалість, що характеризує хроноло-
гічний простір прогнозування особистістю 
свого майбутнього, тобто дає можливість 
з’ясувати, як бачить свій професійний шлях 
молода людина на кілька років уперед;

– реалістичність – здатність висувати 
реальні кар’єрні домагання та спрямовувати 
свої зусилля на те, що може бути реально 
досягнуто в професійному зростанні;

– оптимістичність, що визначається спів-
відношенням емоційно позитивних і негатив-
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них прогнозів у стратегії реалізації кар’єрних 
домагань;

– диференційованість, яка свідчить про 
ступінь відокремлення та усвідомлення близь-
кої й віддаленої професійної перспективи;

– узгодженість характеризує відповід-
ність кар’єрних домагань теперішньому дос-
віду та стратегіям їх реалізації [4].

Людина, яка займається питаннями кар’єр-
ного самоменеджменту, розглядається як 
така, що має орієнтацію на розвиток особи-
стісного потенціалу.

Доцільно зазначити, що сьогодні не 
існує єдиного визначення поняття «кар’єр-
ний потенціал». У широкому розумінні слово 
«потенціал» означає наявність запасних, не 
використаних, резервних ресурсів. Опираю-
чись на визначення таких понять, як «особи-
стісний потенціал», «потенціал зростання», 
«творчий потенціал», визначення терміна 
«кар’єрний потенціал» можна сформулювати 
так: це наявність певних психофізіологічних 
даних, професійних навичок, внутрішньої 
творчої енергії, сукупність рис особистості, 
які забезпечують можливість і межі її розвитку 
в професійній діяльності. Виходячи з вищеза-
значеного, структуру кар’єрного потенціалу 
особистості становлять такі елементи:

– психофізіологічні характеристики інди-
віда (нахили та здібності, працездатність, 
загальний стан здоров’я тощо);

– особистісні характеристики індивіда 
(потреби, інтереси, мотиви, життєві цінності, 
рівень домагань, лідерські якості тощо);

– професійний складник (освіта, спеці-
альність, кваліфікація, обсяг та якість знань).

Особистість із низьким рівнем кар’єрного 
потенціалу не в змозі самостійно ставити 
мету та створювати умови для розвитку про-
фесійної самосвідомості в структурі індиві-
дуального кар’єрного зростання. Високий 
рівень кар’єрного потенціалу, навпаки, ука-
зує на професійну компетентність, прагнення 
досягти високого статусу в службовій ієрархії, 
здатність до самоактуалізації та реалізації вну-
трішніх ресурсів.

Для дослідження кар’єрного потенці-
алу вибірки студентів-психологів 3–5 курсів 
(загальною кількістю 39 осіб) ми використали 
комплекс діагностичних методик: САТ (само-

актуалізаційний тест); опитувальник стилів 
діяльності (LSQ) Пітера Хоні та Алана Мем-
форда, опитувальник «Мета-Засіб-Результат» 
(ЦСР) О.О. Карманова, методику діагностики 
соціально-психологічних установок особисто-
сті О.Ф. Потьомкіної, тест орієнтаційного стиля 
професійного спілкування О.В. Морозова, 
методику «Структура інтересів» (W. Henning), 
методику діагностики ціннісних орієнтацій 
у кар’єрі «Якорі кар’єри» Е. Шейна (переклад 
та адаптація В.А. Чікер, В.Е. Винокурова).

Метою дослідження було визначення дина-
міки процесу професіоналізації й розвитку 
кар’єрного потенціалу студентів-психологів 
у процесі навчання, тобто при переході з курсу 
на курс.

Коротко проаналізуємо, наприклад, 
результати дослідження за методикою САТ. 
Досліджуваним був запропонований список зі 
126 пунктів з варіантами тверджень «а» та «б». 
Необхідно було обрати ті твердження, які най-
більш відповідають їхній точці зору. Відповіді 
інтерпретувалися за чотирнадцятьма шкалами 
(дві базові, дванадцять додаткових): шкала 
компетентності в часі (Тс); шкала підтримки (I); 
шкала ціннісних орієнтацій (SAV) (20 пунктів); 
шкала гнучкості в поведінці (Ех); шкала сенси-
тивності до себе (Fr); шкала спонтанності (S); 
шкала самоповаги (Sr); шкала самоприйняття 
(Sa); шкала уявлень про природу людини (Nc); 
шкала синергії (Sy); шкала прийняття агресії 
(А); шкала контактності (С); шкала пізнаваль-
них потреб (Cog); шкала креативності (Сr).

Обробка емпіричних результатів дала нам 
змогу вирахувати середній показник кожної 
шкали серед студентів різних курсів. Отримані 
дані занесені в таблицю 1.

Інтерпретуючи дані таблиці 1, робимо 
висновок про помітну позитивну динаміку 
в процесах самоактуалізації студентів-психо-
логів при переході з курсу на курс, що свідчить 
про збільшення інтенсивності розкриття осо-
бистісного потенціалу та більшу вірогідність 
успіху в майбутній професійній діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Більше ніж половина студентів 3–5 курсів 
відчувають проблеми, пов’язані з плануван-
ням кар’єри. Виробнича практика в закла-
дах освіти та соціально-психологічних служ-
бах міста, участь у громадських проектах, 

Таблиця 1
Середні показники за шкалами САТ серед студентів-психологів  

психолого-педагогічного факультету КДПУ

Курс
Базові 
шкали Додаткові шкали

Tc I Sav Ex Fr S Sr Sa Nc Sy A C Cog Cr
III 8,7 51,7 12,1 14,9 7,6 7,1 9,1 13,9 7,5 5,0 10,7 14,0 8,0 7,1
IV 10,1 55,3 13,7 15,6 8,0 7,7 10,1 15,3 7,9 5,1 11,8 14,3 8,1 7,8
V 11,9 62,4 15,2 18,9 8,8 9,9 10,4 17,6 8,0 5,4 12,3 15,1 8,7 8,0
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робота у волонтерських організаціях у межах 
і поза межами нашого університету («Тур-
бота», «Вулик», «Кімната матері та дитини», 
«Жіноча сотня Кривого Рогу» тощо), воркшопи 
з кар’єрного коучингу, що проводяться фахів-
цями діючого на базі кафедри практичної пси-
хології Тренінг-центру «Лідер XXІ століття», 
так чи інакше допомагають студентам-психо-
логам у виборі головного напряму навчання 
та спеціалізації, однак, як показали результати 
дослідження, тільки 37% опитаних студентів 
уважають просування кар’єрними сходами 
важливим елементом професіоналізації.

Семантичне поле «кар’єри» у визначенні 
респондентів розкривається в таких понят-
тях, як «професійне зростання», «підвищення 
кваліфікації», «(само)розвиток», «(само)ствер-
дження, (само)реалізація», «успіх» (як повага 
й визнання оточуючих), «статус» і «гроші» (як 
матеріальне підтвердження успішної кар’єри).

Успішну кар’єрну самореалізацію опитані 
студенти пов’язують насамперед з рівнем про-
фесійної компетентності (68%), результатами 
праці (46%) та особистими якостями (32%), 
хоча наявність «корисних зв’язків» (29%) також 
відіграє важливу роль.

Щодо причин, які перешкоджають про-
фесійній кар’єрі психолога в системі освіти, 
думка респондентів не одностайна: 24% опи-
таних упевнені в тому, що адміністрація шкіл 
приділяє мало уваги або перешкоджає під-
вищенню кваліфікації практичних психологів 
і соціальних педагогів, 56% студентів убача-
ють причину в природному дефіциті вакансій 
(ставок) психологів у закладах освіти, ще 20% 
опитаних уважають основною перешкодою 
для побудови успішної кар’єри низьку компе-
тентність молодих фахівців через розбіжності 
в теоретичній (вишівській) підготовці й реаль-
них запитах сучасної шкільної психологічної 
практики.

Найсумніше те, що 82% опитаних студен-
тів (32 особи з 39) узагалі не хочуть працю-
вати і школі й за наявності більш привабливих 
з погляду розмірів оплати праці місць роботи 
неодмінно нададуть перевагу будь-якій іншій 
вакансії навіть не за фахом.

Найбільш дієвим інструментом кар’єрного 
консультування в разі ускладнень із кар’єр-
ним самоменеджментом у студентів, на нашу 
думку, є коучингові технології.

Кар’єрний коучинг – це особлива форма 
консультування, своєрідне творче партнер-
ство, продуктивний альянс. Це підтримуюче 
ставлення до клієнта, акцентоване на тому, 
щоб клієнт досягав своїх життєвих цілей, 
самостійно вирішуючи проблеми й домага-
ючись при цьому якомога повнішої реалізації 
власного кар’єрного потенціалу, здібностей, 

можливостей і ресурсів професійного само-
розвитку.

Умовою успішного коучингу є ставлення 
до клієнта як до зрілої особистості, здатної 
не тільки самостійно вирішувати проблеми, 
а й усвідомлено брати на себе відповідаль-
ність за свої вчинки, досягнення та помилки.

У роботі викладача коучингові технології – 
це система заходів, що спрямована на підви-
щення як професійного, так й особистісного 
рівня розвитку студента за допомогою соці-
ально-психологічних, організаційних та еко-
номічно-заохочувальних (наприклад, участь 
у міжнародних грантових проектах) методів 
впливу на його особистість.

Унікальність коучингу як інструмента 
кар’єрного самоменеджменту в підготовці 
студентів-психологів полягає в можливості 
актуалізувати приховані лідерський і кар’єр-
ний потенціали особистості, що допомагає 
виховувати активних, ініціативних, компетент-
них, асертивних, самоефективних і тому кон-
курентоспроможних фахівців.
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У статті розглядається проблема пізнання 
психологічних особливостей юнацького віку, 
пов’язаних із життєвим самовизначенням 
і побудовою життєвих перспектив, що є 
досить актуальною для теорії і практики 
сучасної психології. Викладаються теоре-
тичні основи дослідження – роботи вче-
них, які вивчали психологічні особливості 
юнацького віку, пов’язані із життєвим само-
визначенням і побудовою життєвих пер-
спектив. Проведене автором опитування 
150 підлітків обох статей (75 хлопчиків і 
75 дівчаток), учнів коледжу економіки та 
соціальної роботи ОНУ ім. І.І. Мечникова 
віком 15–16 років, про наявність ціннісних 
орієнтацій, їх особливості й умови форму-
вання просоціальних ціннісних орієнтацій. 
Теоретико-емпіричне дослідження ціннісних 
орієнтацій та особливостей особистості 
старших підлітків показало існування зна-
чущих зв’язків між показниками ціннісних 
орієнтацій і типів акцентуацій характеру. 
Створено програму проведення емпірич-
ного дослідження. Визначено репрезента-
тивну вибірку випробовуваних, відібрано кон-
кретні психологічні методики, спрямовані 
на діагностику досліджуваних показників, а 
також математико-статистичні проце-
дури обробки діагностичних даних. Прове-
дено аналіз отриманих емпіричних даних, 
сформульовано окремі й загальні висновки 
за результатами дослідження, основні поло-
ження результатів емпіричного дослідження 
ввійшли до психолого-педагогічних реко-
мендацій щодо формування просоціальних 
ціннісних орієнтацій у юнацькому віці. Вияв-
лено й уточнено рейтинг ціннісних орієнта-
цій старших підлітків, а також їх вікові та 
гендерні відмінності. Так, для всіх сучасних 
підлітків 15–16 років найбільш значущими 
та доступними орієнтаційним цінностями 
є такі: «Щасливе сімейне життя», «Наяв-
ність хороших і вірних друзів», «Любов», 
«Здоров’я» та «Матеріально забезпечене 
життя». Водночас найменш привабливими 
є такі найважливіші соціально-значущі цін-
ностями, як «Краса природи і мистецтва», 
«Творчість», «Активна, діяльне життя», 
«Пізнання». В умовах розглянутого нами без-
кризового періоду 15–16 років відзначається 
нівелювання соціально-значущих цінностей, 
які посилюються об’єктивною історичною 
орієнтацією суспільства на формування 
індивідуалістичної спрямованості.
Ключові слова: юнацький вік, система, 
ціннісні орієнтації, життєва перспектива, 

життєве самовизначення, життєва пер-
спектива.

The article considers the problem of cognition of 
psychological features of adolescence related 
to life self-determination and construction of 
life prospects – is quite relevant for the theory 
and practice of modern psychology. Theoretical 
bases of research are set out – works of sci-
entists who investigated psychological features 
of youth connected with vital self-determination 
and construction of life prospects. The author 
conducted a survey of 150 adolescents of both 
sexes (75 boys and 75 girls), students of the 
College of Economics and Social Work of ONU 
named after I.I. Mechnikov aged 15–16 years 
on the presence of value orientations, their fea-
tures and conditions of formation of prosocial 
value orientations. Theoretical and empirical 
study of value orientations and personality traits 
of older adolescents has shown the existence 
of significant links between indicators of value 
orientations and types of character accentua-
tions. An empirical research program has been 
created. A representative sample of subjects 
was determined, specific psychological tech-
niques aimed at diagnosing the studied indi-
cators were selected, as well as mathematical 
and statistical procedures for processing diag-
nostic data were selected. The analysis of the 
received empirical data is carried out, private 
and general conclusions on results of research 
are formulated, the basic positions of results 
of empirical research are included in psycho-
logical and pedagogical recommendations 
concerning formation of prosocial value orien-
tations at youth. The rating of value orientations 
of older adolescents, as well as their age and 
gender differences have been identified and 
clarified. Thus, for all modern adolescents aged 
15–16, the most significant and accessible ori-
entation values are: “Happy family life”, “Hav-
ing good and faithful friends”, “Love”, “Health” 
and “Wealthy life”. At the same time, the most 
important are the most important socially sig-
nificant values, such as “Beauty of nature and 
art”, “Creativity”, “Active, active life”, “Cogni-
tion”. In the conditions of the crisis-free period 
of 15–16 years considered by us, the leveling 
of socially significant values is noted, which are 
amplified by the objective historical orientation 
of the society on the formation of individualistic 
orientation.
Key words: adolescence, value orientation sys-
tem, life perspective, life self-determination, life 
perspective.

СИСТЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ  
ПРИ ПОБУДОВІ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

SYSTEM OF VALUE ORIENTATIONS  
IN BUILDING LIFE PERSPECTIVES AT YOUTH

Постановка проблеми. Проблема 
пізнання психологічних особливостей юнаць-
кого віку, пов’язаних із життєвим самовизна-
ченням і побудовою життєвих перспектив, 
є досить актуальною для теорії і практики 
сучасної психології. Значимість цінностей 

у житті особистості та суспільства усвідом-
лена ще за часів античності. Сократ розгля-
дав цінності з погляду істини та помилки. 
У бесідах і дискусіях з учнями він шукав від-
повідь на запитання: що таке справедливість, 
краса, добро. При цьому він не сумнівався, 
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що знання доброчесності – неодмінна умова 
добродійного життя, отже, у процесі пізнання 
необхідно відрізняти істину від помилок. Уже 
в античній філософії складаються теорети-
ко-ціннісні концепції. Давньогрецькі мисли-
телі дійшли розуміння того, що існує єдиний 
ціннісний початок, який об’єднує поняття 
доброго, прекрасного, справжнього. У Пла-
тона в якості такого початку виступає «благо», 
яке є інтегрованим поняттям краси, відповід-
ності й істини. Він дає одну з перших аксіо-
логічних класифікацій – ієрархію елементів, 
складників блага. Аристотель пов’язував пре-
красне з доцільністю. У нього будь-яка цін-
ність є цінністю для будь-чого й для будь-кого. 
Аристотель дає детальну класифікацію благ 
і при цьому свідомо оперує поняттями «цін-
ності» та пов’язаними з ними «що ціниться» 
й «цінне». Саме він передбачив розділення 
цінностей на фінальні та інструментальні, 
матеріальні та духовні (доброта, здоров’я 
та краса, влада, багатство, шана). При цьому 
благо, що знаходиться в душі, найвище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна психологія за допомогою поняття 
«цінності» й «ціннісні орієнтації» намагається 
описати механізми поведінки та діяльності 
людини. Система цінностей слугує ефектив-
ним соціальним регулятором. У ній зафіксо-
вано критерії соціально визнаного та схва-
леного в цьому суспільстві, яке виражається 
в системі норм, інститутів, стереотипів пове-
дінки тощо. Засвоєння цих критеріїв на рівні 
структури особистості становить необхідну 
основу формування особистості й підтримку 
нормативного порядку в суспільстві. У психо-
логії ціннісні стосунки розглядаються як еле-
менти індивідуальної свідомості, компоненти 
психологічної структури особистості, підкрес-
люється особлива роль ціннісних стосунків 
у мотиваційному механізмі особистості. Най-
важливішим елементом ціннісних стосунків 
у суспільстві є система ціннісних орієнтацій 
особистості. Ціннісні орієнтації особистості 
є найважливішими елементами внутрішньої 
структури особистості, що закріплені життє-
вим досвідом індивіду та що поділяють значне 
від незначного й неістотне для нього. Система 
ціннісних орієнтацій створює змістову сто-
рону спрямованості особистості та виражає 
внутрішню основу її ставлення до дійсності, 
виступає як індивідуально-психологічні детер-
мінанти становлення особистої свободи разом 
із такими феноменами, як гнучкість соціальної 
поведінки, адекватне розуміння власних від-
чуттів і потреб, наявність установки на пози-
тивну оцінку незнайомої людини, виражений 
творчий потенціал тощо.

Постановка завдання. Мета статті – роз-
глянути проблему пізнання психологічних 
особливостей юнацького віку, пов’язаних із 

життєвим самовизначенням і побудовою жит-
тєвих перспектив, викласти теоретичні основи 
дослідження – роботи вчених, які вивчали пси-
хологічні особливості юнацького віку, пов’я-
зані із життєвим самовизначенням і побудо-
вою життєвих перспектив.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розглянемо найбільш поширену 
класифікацію ціннісних орієнтацій і ціннісних 
стосунків. Класифікації цінностей будуються 
за багатьма основами, причому одна й та ж 
цінність може опинитися в різних класифіка-
ційних групах. Ознаками або основами можуть 
бути генетична, соціальна, культурно-істо-
рична, ознака реальності, локалізації, діяль-
ності, стійкості й ситуативності, емоційно-о-
цінкова ознака тощо. Розглянемо деякі з них 
детальніше. За генетичною ознакою цінності 
можна поділити на первинні та вторинні. Пер-
винні (вітальні) цінності – безпека, злагода, 
комфорт тощо – витікають із природжених 
потреб. Вторинні цінності формуються в онто-
генезі й становлять більшість у всій сукупності 
цінностей людини. У процесі соціалізації вини-
кають інтеракційні, соціалізовані, життєво-
смислові цінності, які також можна покласти 
в основу дослідження цінностей особистості. 
Залежно від функцій у структурі діяльності цін-
ності підрозділяють традиційно на термінальні 
(цілі) та інструментальні (засоби). Така класи-
фікація запропонована М. Рокичем. Із функ-
ціонального погляду інструментальні цінності 
необхідні для досягнення мети як критерії, 
стандарти, норми поведінки, дій, а також при-
пустимих засобів її досягнення. Через емо-
ційну привабливість інструментальні цінності 
в процесі діяльності можуть стати терміналь-
ними, тобто засоби переходять у мету діяль-
ності.За ознакою реальності можна виділити 
дійсні й уявні цінності. Особливу роль показ-
ника та носія моральних, трудових, естетичних 
та інших цінностей, що визначають й історичну, 
і конкретно-психологічну сутність людини, 
відіграє вчинок, який цілісно містить основні 
форми прояву активності людини. Природа 
людського вчинку, відзначав С.Л. Рубінштейн, 
визначається ставленням людини, що ста-
новить її внутрішній зміст і що виражається її 
мотивами й цілями (під внутрішнім змістом 
він розумів передусім ставлення до об’єкта). 
Отже, дії та вчинки, зумовлені потребами, 
мотивами, цілями, – зовнішній прояв внутріш-
нього (свідомості), такого, що має ціннісну 
природу (ставлення). Саме вчинок, будучи 
підставою розумової, душевної й духовної 
діяльності людини, її моральної творчості, 
є критерієм соціально-психологічної зрілості 
особистості. Кажучи про здатність особистості 
до вчинку, Т.В. Бреус підкреслює, що під нею 
розуміється насамперед різновид моральної 
здатності особистості – здатності до діяльності 
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й міжособових стосунків, відповідних мораль-
них норм; властивості особистості, що визна-
чають просоціальну поведінку за умови знання 
людиною відповідних норм; такий «ансамбль» 
індивідуально-психологічних особливостей 
особистості, які дають їй змогу успішно усві-
домлювати, оцінювати моральні категорії, реа-
лізовувати їх у вчинках і в будь-якій діяльності. 
Особливої ролі набувають ціннісні орієнтації 
та відносини в процесі соціалізації особисто-
сті, коли людиною усвідомлюються й прийма-
ються найбільш загальні сенси життя – цін-
ності особистості. Б.С. Братусь говорить, що 
оскільки основна площина руху особистості, 
її розвитку – морально-ціннісна, то цінності 
особистості можуть бути одним із інтеграцій-
них елементів, що характеризують рівень роз-
витку особистості, тобто рівень її соціалізації. 
М. Рокич визначає цінності особистості через 
позитивні чи негативні абстрактні ідеї, не пов’я-
зані з певним об’єктом чи ситуацією, які вира-
жають людські переконання в необхідних типах 
поведінки та переважних цілях. Він виходить із 
того, що число значних і мотивуючих ціннос-
тей у людини обмежене. Люди володіють схо-
жими цінностями, але цінності ці мають різну 
значимість; усі особисті цінності організовані 
в систему, а витоки людських цінностей про-
сліджуються в культурі, суспільстві, соціальних 
інститутах особистості. У диспозиційній теорії 
особистості Г. Олпорта цінності представлені 
як риси особистості глибшого рівня, ніж ті, які 
можна спостерігати безпосередньо в поведінці 
та діяльності. Спираючись на роботи Е. Шпран-
гера, який вивів шість основних типів цінностей, 
властивих різною мірою всім людям, Г. Олпорт 
описав риси як надзвичайно складний склад-
ник особистості – цінність, і перерахував їх: 
теоретичні, економічні, естетичні, соціальні, 
політичні, релігійні цінності.

Унаслідок серйозних соціально-політичних, 
економічних перетворень, що відбуваються 
в сучасній Україні, ціннісні орієнтації грома-
дян – один із особистих феноменів, який пере-
живає найбільш «серйозні перевантаження». 
Так, у роботах А. Ручки підкреслюється тісний 
зв’язок ціннісних орієнтацій громадян Укра-
їни та політико-ідеологічних пріоритетів. Оче-
видно, що багатолітні матеріальні проблеми, 
порушення духовно-психологічної рівноваги 
призвели до якісних змін у ціннісних орієн-
таціях українців. Якщо колишня система цін-
ностей не забезпечувала ефективного вижи-
вання, а вплинути на соціально-політичні 
й економічні процеси, що відбуваються, люди 
були не в змозі, то єдиною адекватною реак-
цією, як відзначає Є.В. Лисеєнко, могло бути 
прагнення змінити самих себе, свої уявлення 
про принципи та цінності сучасного життя. Як 
відмічено вище, ціннісні орієнтації не вини-
кають будь-звідки. У будь-якому суспільстві 

вони є об’єктом виховання, цілеспрямова-
ного впливу. Ось чому особливого значення 
набуває проблема дослідження ціннісних 
орієнтацій у підлітковому віці. Як показує дій-
сність, підлітки міняються швидше, ніж наші 
уявлення про них. Динаміка зміни свідомості 
підлітків – суттєва характеристика цього віку. 
Дослідження ціннісних орієнтацій в онтогенезі 
залежно від особливості особистості та статті 
виявляє динаміку цінностей у пубертатному 
періоді: для дівчаток є найбільш значними цін-
ності афіліації, довірливих стосунків, тради-
ційні термінальні цінності; хлопчики віддають 
перевагу інструментальним цінностям, що від-
повідає прагненню до самореалізації.

На нашу думку, саме спроба ретроспектив-
ного аналізу дає змогу дослідникові побачити 
динаміку ускладнення всієї системи стосунків 
підлітків, їхнього прагнення «пристосувати» 
себе до багатьох сфер життя, сформувати 
оцінкове ставлення до них і зрозуміти, чому діти 
більше схожі на свій час, ніж на своїх батьків.

За останні десятиліття у зв’язку зі змінами 
умов життя особливої гостроти набувають 
проблеми дорослішання молоді, які пов’я-
зані з побудовою юнаками та дівчатами своєї 
життєвої перспективи, співвідношеннями 
бажаного й суб’єктивно оцінюваного можли-
вого. У психології під життєвою перспекти-
вою розуміють цілісну картину майбутнього 
в складному, суперечливому взаємозв’язку 
програмуючих і очікуваних подій, від яких, на 
думку індивіда, залежить його соціальна цін-
ність і сенс життя. Змістову сторону життєвої 
перспективи становить система ціннісних орі-
єнтацій. Висловлюючи особистісну значимість 
тих чи інших сфер життя й розкриваючи моти-
ваційно-потребну сферу особистості, ціннісні 
орієнтації визначають основні мотиви устрем-
ління й поведінки індивіда, впливаючи на всі 
сфери його життєдіяльності. Побудова в юно-
сті своєї життєвої перспективи безпосередньо 
пов’язана з уявленнями індивіда про доступ-
ність тих чи інших цінностей у майбутньому 
(І.В. Дубровіна, Г.Є. Залеський, І.С. Кон та ін.). 
Як відзначають у дослідженнях Є.А. Мухама-
туліна й С.М. Образлива, якщо оцінка індиві-
дом важливості тієї чи іншої сфери життя не 
збігається з його уявленням про доступність 
цієї сфери для себе, то можна говорити про 
наявність у нього психологічних проблем у цій 
галузі, причому ці проблеми можуть бути дво-
якими: 1) якщо будь-яка життєва сфера має 
для індивіда більшу цінність, але при цьому він 
оцінює її як неприпустиму для себе, то можна 
говорити про наявність внутрішнього психо-
логічного конфлікту: «Я вважаю, що це для 
мене дуже важливо, життєво необхідно, але 
при цьому я не можу володіти цим»; 2) якщо 
будь-яка сфера оцінюється індивідом як 
дуже доступна, але при цьому зовсім незна-
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чна, то має сенс говорити про наявність вну-
трішнього психологічного вакууму: «Я можу 
досягти цього в будь-який момент, як тільки 
побажаю, мені нічого не варто володіти цим, 
але мені абсолютно не потрібно поспішати». 
На думку цих авторів, і в першому, і в іншому 
випадках у індивіда виникають деякі труднощі 
зі соціальної адаптації: у першому випадку 
в нього формується надцінність якоїсь однієї 
життєвої сфери, власні можливості в досяг-
ненні успіхів у цій сфері видаються йому нез-
начними, відповідно, може знижуватися само-
оцінка й самоповага, а в другому – навпаки, 
якась життєва сфера зовсім «випадає» з його 
системи цінностей, нівелюється й перестає 
відігравати хоча б якусь роль у побудові ним 
життєвих перспектив і планів. Очевидно, що 
чим менший буде ступінь розходження між 
доступним і бажаним для юнаків і дівчат, тим 
більше їм буде характерна внутрішня гармонія 
й, відповідно, ступінь соціальної адаптивності. 
Отже, своєчасне виявлення та вивчення акту-
альних і болючих для юнаків і дівчат сфер жит-
тєдіяльності допоможуть надати їм психоло-
гічну допомогу, виробити конкретні програми 
профілактики та корекції щодо підвищення 
ступеня соціальної адаптивності.

Особливого значення набуває вивчення 
ціннісних орієнтації підлітка в умовах безкри-
зового переходу від старшого підліткового до 
раннього юнацького віку. На сучасному етапі 
зовсім по-іншому звучать специфічні підліткові 
проблеми. Поряд із традиційно «пубертатними 
проблемами», такими як реакція емансипа-
ції, переживання почуття дорослості тощо, 
сучасна соціальна ситуація розвитку привнос-
ить у стійкі психологічні характеристики цього 
віку нові риси, які в попередні десятиліття 
об’єктивно виникнути не могли. Зокрема, про-
блема усвідомлення дитиною небезпечної 
поведінки, ставлення до ВІЛ/СНІД; коїтальних 
відносин є одними з актуальних для сучасного 
підлітка. Ціннісні орієнтації особистості тісно 
пов’язані із соціально-політичними, соціаль-
но-економічними процесами в суспільстві, 
з духовно-ціннісними кризами в суспільному 
житті. Розвинені ціннісні орієнтації – основна 
ознака зрілості особистості, показник міри її 
соціальності. Це призма сприйняття не тільки 
зовнішнього, а й внутрішнього світу індивіда 
зумовлює зв’язок між свідомістю й самосві-
домістю. Стійка та несуперечлива система 
ціннісних орієнтацій у підлітковому віці зумов-
лює такі найважливіші якості особистості, як 
цілісність, надійність, здатність до вольових 
зусиль, активність життєвої позиції. Супере-
чливість у ціннісних орієнтаціях підлітка поро-
джує непослідовність у поведінці, а нерозви-
неність їх – ознака інфантилізму, домінування 
екстернальності у внутрішній структурі особи-
стості, що особливо помітно в поведінці під-

літків з поведінкою, що відхиляється. Одним 
із основних критеріїв вихованості особистості, 
розвитку в неї адекватної системи цінностей 
є її здатність до здійснення морального вчинку 
творчого творення людиною свого оточення 
й себе в ньому.

У роботі використовувалася система мето-
дів і процедур отримання даних, які включають 
теоретичний аналіз літератури з досліджува-
ної проблематики, методи спостереження, 
бесіди, тестування, аналіз продуктів діяльності. 
У методичний комплекс ввійшли опитуваль-
ник вивчення ціннісних орієнтацій Є.Б. Фан-
талової; патохарактерологічний діагностич-
ний опитувальник (ПДО), автор – А.Є. Личко. 
У дослідженні брали участь понад 150 підлітків 
обох статей (75 хлопчиків і 75 дівчаток), учнів 
коледжу економіки та соціальної роботи ОНУ 
ім. І.І. Мечникова віком 15–16 років. Для коре-
ляційного аналізу використовувався комп’ю-
терний варіант математико-статистичної про-
грами SPSS – v. 10.

Основні результати, отримані в ході емпі-
ричного дослідження, надано в таблиці 1.

Проведений кореляційний аналіз між 
показниками ціннісних орієнтацій і типами 
акцентуацій характеру дав нам змогу визна-
чити статистичну залежність і напрям кореля-
ційних зв’язків між цими ознаками. Як видно 
з таблиці 1, Н 0 приймається, Н 1 відкидається.

Візуальний аналіз матриці кореляцій-
них зв’язків (див. таблицю 1) дав нам змогу 
виділити низку цікавих фактів, які потребу-
ють подальшого теоретичного осмислення 
й додаткової експериментальної перевірки.

Оскільки вік наших випробовуваних являє 
межу між старшим підлітковим і раннім юнаць-
ким віком, то й особливий інтерес для нас мала 
тимчасова спрямованість основних цінностей. 
Позитивний кореляційний зв’язок між вираже-
ним циклоїдним типом акцентуації характеру 
та можливістю розширення своєї освіти і сві-
тогляду сьогодні дає нам змогу говорити про 
перебільшене значення субдепресивної фази 
в поведінці циклоїдів, що традиційно існує 
в психології. У постпубертатному періоді, коли 
основні гормональні зміни, що відбуваються 
в організмі, завершені, фази піднесення ста-
ють тривалішими, що й визначає позитивний 
зв’язок цього типу характеру з актуальною 
потребою реального розширення світогляду 
та навчального рівня.

Саме цим принципом, традиційно назва-
ним у психології «тут і зараз», ми пояснюємо 
негативну кореляцію циклоїдного типу з мож-
ливістю творчої діяльності в майбутньому. 
Істотне перевищення циклоїдних рис над МДЧ 
забезпечує не футуристичну спрямованість 
ціннісних компонентів, а актуальну.

Емоційно-лабільний тип показав негативну 
кореляцію з показником Д7 – наявність гар-
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них і вірних друзів у майбутньому. Оскільки 
перепади настрою поєднують циклоїдів із 
представниками емоційно-лабільного типу, то 
й відсутність позитивної кореляції типу харак-
теру з футуристичною спрямованістю цієї цін-
ності є для нас фактом прийнятним і з’ясова-
ним (ось чому, повертаючись до початку статті, 
ми обрали саме другий підхід для дослідження 
ціннісних орієнтацій). У друзях представники 
емоційно-лабільного типу шукають передусім 
(несвідомо) психотерапевта, стосунки емоцій-
них сповідей є досить актуалізованою потре-
бою, тому в представників змішаних типів ці 
риси розмиті.

Психоастенічний тип показав негативний 
зв’язок із показником Д1 – значимість актив-
ного, діяльного життя в майбутньому (чим 
менше виражаються психастенічні риси, тим 
вони сильніше розмиваються іншими суміс-
ними характеристиками, тим більше виявля-
ється футуристичний компонент соціальної 
активності). Це не є протиріччям, а навіть, 
навпаки, підкреслює нерішучість, що виявля-
ється в підлітковому віці, і тривожну недовіру 
психастеніків. Чим більше виражені психасте-
нічні риси в наших випробовуваних, тим менш 
активним уявляється їм їхнє майбутнє.

Шизоїдний тип як найбільш суперечливий 
у всій розглянутій типології дає нам нега-
тивну кореляцію відразу з двома ціннісними 
показниками – Ц11 (щасливе родинне життя) 
і Д5 (роль кохання в їхньому житті в майбут-
ньому). На нашу думку, негативна кореляція 
між цими показниками підкреслює схиль-
ність представників шизоїдного типу саме 
в цьому віці часто вдаватися до «глухого» 
психологічного захисту, що виражається 
в уявному зниженні значимості цих ціннос-
тей, які традиційно є найбільш жаданими 
в цій віковій групі.

Представники істероїдного типу негативно 
корелюють із показником Д12 – доступність 
творчості як життєвої цінності в майбутньому. 
Оскільки основна риса чистих представників 
цього типу – актуалізоване прагнення бути 
в центрі уваги зараз і справляти враження саме 
в цей момент, а також відсутність пролонгова-
ного планування свого життя, то й негативний 
зв’язок із доступністю цієї цінності в майбут-
ньому є з’ясованим і закономірним.

Нестійкі риси (у своєму просоціальному 
варіанті) виявилися несподівано інформаційно 
ємними, оскільки показали водночас значи-
мий позитивний зв’язок із Д6 – жагою до мате-
ріально-забезпеченого життя в майбутньому – 
і негативний зв’язок із Д7 – наявністю гарних 
і вірних друзів причому природні проблеми 
з вольовою поведінкою (що закономірно відо-
бражає позитивна кореляція) згладжуються за 
ступенем змішування нестійких рис із емоцій-
но-лабільними, шизоїдними, епілептоїдними.

Та, нарешті, конформні риси показали нега-
тивний значний зв’язок з актуальною цінністю 
краси природи та мистецтва (Ц4). Цей зв’язок 
відображає, на нашу думку, вплив сприятли-
вого соціального оточення, у якому традиційні 
цінності переживання прекрасного в природі 
та мистецтві є актуалізованими.

Отже, результати пілотажного дослідження 
дають нам змогу стверджувати, що між типом 
акцентуації характеру та важливістю й доступ-
ністю основних цінностей у сьогоденні та май-
бутньому є безпосередній і значимий зв’язок.

Знання типології акцентуації характеру під-
літків, перевага чистого або змішаного типу 
дає можливість не тільки розуміти законо-
мірності переважання тієї або іншої цінності 
в загальній ієрархії, а й наповнити їх змістовно, 
а також побудувати на цій основі корегувальну 
роботу.

Таблиця 1

Показники цін-
нісних орієнтацій

Показники типів акцентуацій
А2 А3 А6 А7 А9 А10 А11

Ц4 -60
Ц9 81

Ц11 -68
Ц12 -61
Д1 -62
Д5 -67
Д6 69
Д7 -62 -65

Д12 -59
Примітка: 1) г<0,01; 2) акцентуації: А2 – циклоїдний; А3 – лабільний; А6 – психоастенічний; А7 – шизоїдний; А9 – 
істероїдний; А10 – нестійкий; А11 – конформний; 3) можливість досягнення цінності зараз: Ц4 – краса природи 
та мистецтва (переживання прекрасного в природі та мистецтві); Ц9 – пізнання (можливість розширення своєї 
освіти, світогляду); Ц11 – щасливе родинне життя; Ц12 – творчість. Доступність цінності в майбутньому: Д1 – 
активне, діяльне життя; Д5 – кохання; Д6 – матеріально забезпечене життя; Д7 – наявність гарних і вірних друзів; 
Д12 – творчість.
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Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на гостру актуальність дослі-
джуваного питання та інтерес до нього з боку 
дослідників і практиків, воно залишається 
недостатньо розробленим. Проблема психо-
логічних схильностей у поведінці тісно пов’я-
зана з моральною саморегуляцією старших 
підлітків, які перебувають на недостатньому 
рівні розвитку, що може зумовлюватися як 
незавершеністю становлення особистості 
в цей період, віковими й гендерними осо-
бливостями ставлення до навколишнього 
оточення, так і неефективністю мікросоці-
ального оточення. В умовах розглянутого 
нами безкризового періоду 15–16 років від-
значається нівелювання соціально значущих 
цінностей, які посилюються об’єктивною 
історичною орієнтацією суспільства на фор-
мування індивідуалістичної спрямованості. 
Теоретико-емпіричне дослідження цінніс-
них орієнтацій та особливостей особистості 
старших підлітків показало існування значу-
щих зв’язків між показниками ціннісних орі-
єнтацій і типів акцентуацій характеру. Ство-
рено програму проведення емпіричного 
дослідження. Визначено репрезентативну 
вибірку випробовуваних, відібрано конкретні 
психологічні методики, спрямовані на діа-
гностику досліджуваних показників, а також 
математико-статистичні процедури обробки 
діагностичних даних. Проведено аналіз отри-
маних емпіричних даних, сформульовано 
окремі й загальні висновки за результатами 
дослідження, основні положення результатів 
емпіричного дослідження ввійшли до психо-
лого-педагогічних рекомендацій щодо фор-
мування просоціальних ціннісних орієнтацій 
у юнацькому віці. Виявлено й уточнено рей-
тинг ціннісних орієнтацій старших підлітків, 
а також їхні вікові та гендерні відмінності. 
Так, для всіх сучасних підлітків 15–16 років 
найбільш значущими й доступними орієнта-
ційним цінностями є такі: «Щасливе сімейне 
життя», «Наявність хороших і вірних дру-

зів», «Любов», «Здоров’я» та «Матеріально 
забезпечене життя». Водночас найменш 
привабливими є такі найважливіші соціаль-
но-значущі цінностями, як «Краса природи 
і мистецтва», «Творчість», «Активна, діяльне 
життя», «Пізнання». Виявлено, що рейтинг 
привабливості та значущості різних цін-
ностей тільки в низці випадків змінюється 
з віком. Статистично значущі відмінності за 
t-критерієм Стьюдента виявлено у сферах 
Ц1 – «Щасливе сімейне життя» (p≤0,05), Ц3 – 
«Цікава робота» (p≤0,05), Ц12 – «Творчість» 
(p≤0,05), Д6 – «Матеріально забезпечене 
життя» (p≤0,05), Д7 – «Наявність хороших 
і вірних друзів» (p≤0,05). З’ясовано, що в ген-
дерних групах статистичний аналіз і t-кри-
терій Стьюдента демонструють відсутність 
значущих відмінностей за більшістю ціннос-
тей. Серед хлопчиків і дівчаток значимо про-
явилися відмінності лише за таких цінностей: 
Ц7 і Д7 – «Наявність хороших і вірних друзів» 
(p≤0,01); Ц12 і Д12 – «Творчість» (p≤0,05), 
Д1 – «Активне, діяльне життя» (p≤0,01), Д9 – 
«Пізнання» (p≤0,05).
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У статті розглядаються результати вияв-
лених показників властивостей нервової 
системи й особливості психодинамічних 
функцій спортсменів-студентів, які займа-
ються гандболом і плаванням. У дослідженні 
взяли участь 20 студентів-спортсменів у 
віці від 17 до 22 років, що займаються ган-
дболом, які представляють збірну команду 
НТУ «Дніпровська політехніка», і 18 студен-
тів з ДНУ ім. О. Гончара (м. Дніпро, Україна). 
Проведене автором дослідження дало змогу 
виявити «типологічний портрет» дослі-
джуваних спортсменів. У процесі проведення 
експерименту виявлено, що в гандболі та 
плаванні для спортсменів найбільш харак-
терними є збалансований тип нервових про-
цесів. Швидкість сприйняття, швидкість 
реакції в спортсменів-гандболістів вияви-
лася вищою, ніж у плавців. У гандболістів 
швидкість реакції вища, ніж у плавців (для 
спортсменів циклічних видів спорту ключо-
вою якістю, яка визначає успішність, є пер-
шочергово витривалість). Для гандболістів 
головними є швидкість реакції і швидкість 
обробки інформації (саме від цих характе-
ристик залежить швидкість реакції при 
проведенні методики реакції розрізнення). 
Результати анкетування за методикою 
Айзенка для співвідношення різних типів 
темпераменту в спортсменів показали, що 
більшість спортсменів зараховані до про-
міжних типів темпераментів (наприклад, 
холерико-сангвінічний тощо). Серед спортс-
менів переважає холеричний тип, статис-
тично значущі відмінності за кількістю 
спортсменів із різними типами темпера-
менту між групами гандболістів (ігровий вид 
спорту) і представників плавання (циклічний 
вид спорту) не виявлені. Наприклад, аналіз 
за тепінг-тестом показав, що в більшості 
спортсменів переважаючим є «проміжний 
тип» реакції. Проміжний тип кривої в тепінг-
тесті відзначений у 44% спортсменів ганд-
болістів і 54% плавців; рівний тип – у 15% 
гандболістів, 12% плавців; складний тип – у 
35% ігровиків, 28% плавців; увігнутий тип 
кривої відзначали в 6% спортсменів плавців 
і стільки ж (6%) у гандболістів.
Ключові слова: нервова система, плавання, 
гандбол, спортсмени, тренувальний процес, 
тип темпераменту.

The article discusses the results of the revealed 
indicators of the properties of the nervous system 
and the peculiarities of psychodynamic functions 
of sportsmen-students involved in handball and 
swimming. The study involved 20 students-ath-
letes aged 17 to 22, engaged in handball, repre-
senting the national team of NTU “Dnieper Poly-
technic” and 18 students from DNU. O. Honchar 
(Dnipro, Ukraine).
Conducted by the author, the author allowed 
the development of a “typological portrait” of 
older athletes. In the process of carrying out 
the experiment, it was revealed that in hand-
ball and swimming, the most characteristic 
features for athletes are balancing the type 
of nervous processes. The quickness of the 
reception, the quickness of the reaction among 
the athletes-handball players was seen as a 
sight, but not at the swimmers. In handball 
players, the speed of reaction is higher than 
in swimmers (for athletes in cyclic sports, the 
key quality that determines success is, first of 
all, endurance). And for handball players, the 
main thing is the speed of reaction and the 
speed of information processing (it is from 
these characteristics that the speed of reaction 
when conducting the method of distinguishing 
reaction depends). The results of the Eysen-
ck's technique for the ratio of different types 
of temperament in athletes, showed that most 
athletes were classified as intermediate types 
of temperament (eg, choleric-sanguine, etc.). 
Among athletes who have a choleric type, 
statistically significant indications of a number 
of athletes of different types 0f temperament 
among groups of handball players (an game 
of sports) and representatives of swimming (a 
cyclic type of sport) are not bullying. For exam-
ple, analysis of the tapping test showed that in 
most athletes, the “intermediate type” of reac-
tion is predominant. An intermediate type of 
curve in the tapping test was observed in 44% 
of handball athletes and 54% of swimmers; 
equal type in 15% of handball players, 12% 
of swimmers; complex type in 35% of players, 
28% of swimmers; concave type of curve was 
noted in 6% of swimmers and the same (6%) 
in handball players.
Key words: nervous system, swimming, hand-
ball, athletes, training process, type of tempera-
ment.

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ СПОРТСМЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ ГАНДБОЛУ 
ТА ПЛАВАННЯ)

FEATURES OF THE INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL PROPERTIES  
OF THE NERVOUS SYSTEM OF ATHLETES  
(ON THE EXAMPLE OF HANDBALL AND SWIMMING)

Постановка проблеми. Регулярний сис-
тематичний тренувальний процес, а також 
участь e змаганнях пред’являють до нервової 
системи спортсмена значні вимоги. Неспри-
ятливі зміни в стані нервової системи спортс-
мена є першими ознаками перетреновано-
сті, які можуть приpвести до стану психічної 
напруженості [3, с. 220]. 

Відомо, що нервова система управляє різ-
номанітною і складною діяльністю всіх орга-
нів і систем людського організму, регулює всі 
процеси, що відбуваються в ньому. Без участі 
нервової системи, передусім ЦНС, неможливо 
виконати жодної рухової дії, тому завдяки 
нервовій системі всі органи людини працюють 
злагоджено [1, с. 158].
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У тренувальному процесі спортсмен опа-
новує нові вправи, у зв’язку з чим спостеріга-
ється поліпшення управлінням рухами, міні-
мізуються або навіть повністю зникають зайві 
рухи, досягається велика економічність, точ-
ність, швидкість і невимушеність [5, с. 153; 6].

Постановка завдання. Мета роботи – 
вивчити психофізіологічні характеристики сту-
дентів-спортсменів, які займаються гандболом 
і плаванням. Завдання: 1. Аналіз науково-ме-
тодичної літератури, яка розкриває пробле-
матику досліджуваного питання. 2. Вивчити 
основні властивості нервової системи й осо-
бливості психодинамічних функцій спортсме-
нів, що спеціалізуються в гандболі та плаванні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У дослідженні взяли участь 20 сту-
дентів-спортсменів у віці від 17 до 22 років, 
що займаються гандболом, які представляють 
збірну команду НТУ «Дніпровська політехніка», 
і 18 студентів з ДНУ ім. О. Гончара (м. Дні-
про, Україна). Дослідження проводилися при 
дотриманні етичних норм з особистої згоди 
спортсменів.

Як відомо, темперамент – це сукупність 
типологічних особливостей людини, яка про-
являється в динаміці її психологічних процесів, 
а саме в швидкості, силі його реакції, в емо-
ційному тонусі її життєдіяльності. У кожної 
людини є вроджений тип нервової діяльності. 
Отже, до властивостей темпераменту нале-
жать вроджені та індивідуально-своєрідні вла-
стивості [2, с. 16].

В основі вищої нервової системи людини 
та її діяльності лежать три компоненти: 
1) сила – коли зберігається високий рівень 
працездатності при тривалій роботі, людина 
швидко відновлюється й не реагує на слабкі 
подразники); 2) урівноваженість – людина, 
у нашому випадку спортсмен, залишається 
спокійною в збудливій обстановці, має мож-
ливість із відносною легкістю пригнічувати 
свої неадекватні бажання); 3) рухливість – 
спортсмен швидко реагує на зміни ситуації 
та з легкістю має можливість придбати нові 
навички.

Аналіз науково-методичної літератури різ-
них авторів показав, що індивідуально-типоло-
гічні особливості нервової системи спортсме-
нів визначають рівень досягнення спортивних 
результатів. Тому виникає потреба в ство-
ренні або зміні умов тренувального процесу 
для більш високої продуктивності [3, с. 220; 
4, с. 98].

Одними авторами підкреслюється, що 
спортсмени, які мають силу протікання нерво-
вих процесів, мають перевагу над представ-
никами слабкої нервової системи за рахунок 
конкретних типологічних властивостей, таких 
як урівноваженість і рухливість нервових про-
цесів [1, с. 159; 5, с. 154].

Однак іншими авторами стверджується 
інша думка, що спортсмени слабкого типу 
нервової системи можуть досягати значних 
успіхів за рахунок високої чутливості до вимог 
рухової діяльності й можуть пристосуватися 
до неї. Це певною мірою може компенсувати 
недостатньо високу працездатність та інші 
якості [2, с. 17; 4, с. 99].

Перераховані вище факти можуть дати 
можливість припускати, що спортсмени з різ-
ними типологічними особливостями здатні 
показати досить високий рівень спортивних 
результатів.

Отримані в результаті аналізу літератури 
дані зумовлюють необхідність вивчення індиві-
дуально-типологічних особливостей, що спри-
яють більш якісній побудови тренувального 
процесу при підготовці спортсменів, що дасть 
змогу визначити індивідуальний підхід вико-
нання фізичного навантаження, буде відпові-
дати особливостями спортсменів [3, с. 221].

Для визначення індивідуально-типологіч-
них особливостей нервової системи спортс-
менів використані такі методики: «тепінг-тест» 
за психомоторними показниками; визначення 
рівня особистісної та ситуативної тривожності 
за методикою Спілберга-Ханіна; визначення 
типу темпераменту – тест Айзенка [3, с. 220].

Відповідно до мети дослідження, на почат-
ковому етапі педагогічного експерименту 
проведено психодіагностичне тестування 
досліджуваних спортсменів, які займаються 
гандболом і плаванням.

На першому етапі проведено психофізіо-
логічне обстеження спортсменів гандболіс-
тів і плавців з використанням «тепінг -тесту». 
Аналіз за тепінг-тестом показав, що в більшо-
сті спортсменів переважаючим є «проміжний 
тип» реакції. Проміжний тип кривої в тепінг-
тесті відзначений у 44% спортсменів гандбо-
лістів і 54% плавців; рівний тип – у 15% ганд-
болістів, 12% плавців; складний тип – у 35% 
ігровиків, 28% плавців; увігнутий тип кривої 
відзначали в 6% спортсменів плавців і стільки 
ж (6%) у гандболістів.

Отже, найбільш частим типом нервової 
системи як у спортсменів ігрових (гандбол), 
так і в спортсменів циклічного виду спорту 
(плавання) є середньо-слабкий і слабкий, які 
відповідають низхідному та проміжному типам 
графіків.

На наступному етапі проводилося визна-
чення рухливості нервових процесів у спортс-
менів за методикою «КЧСМ» (критична частота 
світового мигтіння). У 64% спортсменів плав-
ців і 52% гандболістів середня частота «КЧСМ» 
лежить у межах середніх значень.

З отриманих даних видно, що низька час-
тота виявлена лише в 10% спортсменів ганд-
болістів і в 4% плавців; висока – у 38% ігровиків 
і 32% у плавців. Отже, у більшості спортсме-
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Таблиця 1
Кореляційний аналіз показників реакції розрізнення (РР) з тепінг-тестом (ТТ)  
і реакції розрізнення з РДО (на прикладі гандболістів, n = 20, і плавців, n = 18)

Показник РР Показник Теппінг тесту R Р
Середнє значення часу реакції Середня частота -0,366 0,006
Середнє значення часу реакції Кількість ударів -0,294 0,003
Показник РР Показник РДО R Р
Кількість передчасних реакцій Середній час реакції 0,312 0,022
Кількість передчасних реакцій Кількість запізнень 0,273 0,046

Примітка: 1) РР – реакція розрізнення; 2) R – коефіцієнт кореляції; 3) р – імовірність здійснення статистичної 
помилки при р=0,05.

нів рухливість нервових процесів у кірковому 
відділі зорового аналізатору в межах норми. 
Аналізуючи отримані результати, можемо ска-
зати, що спортсмени, які займаються гандбо-
лом, показують загалом більш високі значення 
КЧСМ при зростанні, ніж спортсмени плавці. 
На наш погляд, це може пояснюватися впли-
вом спортивної спеціалізації, а можливо, і спе-
цифікою спортивного відбору.

Обстеження рівня рухливості нервових 
процесів у спортсменів за методикою «Реак-
ція розрізнення» показало, що для спортсме-
нів-гандболістів у 65% випадках і 55% плавців 
характерні показники, що свідчать про рух-
ливість нервових процесів. Проміжний тип 
характерний для 33% обстежуваних спортс-
менів-гандболістів і для 42% плавців, а ось 
інертний тип процесів виявлено тільки в 9% 
спортсменів.

За середнім значенням часу реакції вияв-
лені статистично значущі відмінності між 
спортсменами-гандболістами й плавцями 
(при р≤0,05).

У гандболістів швидкість реакції вища, ніж 
у плавців. Це можна пояснити тим, що для 
спортсменів циклічних видів спорту ключовою 
якістю, яка визначає успішність, є першочер-
гово витривалість, а для гандболістів голов-
ними є швидкість реакції і швидкість обробки 
інформації (саме від цих характеристик зале-
жить швидкість реакції при проведенні мето-
дики реакції розрізнення).

З даних таблиці 1 можна побачити дані 
кореляційного аналізу результатів, які отри-
мані за методиками «Реакції розрізнення» (РР) 
і «Тепінг-тест» (ТТ).

З наведених даних таблиці 1 можна 
побачити, що виявлено статично значущу  
(p = 0,006) слабку кореляцію між середнім зна-
ченням часу реакції й числом ударів у тепінг-
тесті, що дає змогу зробити висновок: чим 
вища швидкість реагування спортсмена, 
тим більш високу частоту ударів він показує 
в тепінг-тесті.

Результати анкетування за методикою 
Айзенка для співвідношення різних типів тем-
пераменту в спортсменів показали, що біль-
шість спортсменів зараховані до проміжних 

типів темпераментів (наприклад, холери-
ко-сангвінічний тощо).

Отримані результати показали, що до про-
міжного типу належать 15% спортсменів-плав-
ців, 26% гандболістів; холеричним типом 
володіють 35% плавців і 27% гандболістів; 
сангвінічний тип виявлено у 22% плавців і 25% 
представників гандболу; флегматичний – у 8% 
спортсменів-гандболістів і 9% тих, що займа-
ються плаванням; до меланхолійного типу 
належать 17% спортсменів-плавців і 12% ган-
дболістів.

Отже, аналіз даних показав, що серед 
спортсменів переважає холеричний тип і ста-
тистично значущих відмінностей за кількістю 
спортсменів з різними типами темпераменту 
між групами гандболістів (ігровий вид спорту) 
і представників плавання (циклічний вид 
спорту) не виявлено.

Аналізуючи всі отримані результати дослі-
дження, можна констатувати, що в гандболі 
та плаванні спортсмени в більшості випад-
ків мають слабку нервову систему. Швидкість 
сприйняття, швидкість реакції в спортсме-
нів-гандболістів виявилася вищою, ніж у плавців.

Аналіз отриманих даних так само показав, 
що «висока» рухливість нервових процесів 
більш характерна для гандболістів як пред-
ставників ігрового виду спорту й меншою 
мірою характерна для плавців. Імовірно, це 
можна пояснити тим, що для плавців ключо-
вою якістю є витривалість, а для гандболістів 
важлива швидкість реакції.

Серед плавців відсоток випробуваних зі 
збалансованим варіантом гальмівного і про-
цесу, що збуджує, більший, ніж серед ганд-
болістів. Для спортсменів-гандболістів харак-
терним є холеричний тип темпераменту, 
а проміжний – для плавців.

Висновки з проведеного дослідження. 
При виявленні типологічних властивостей нер-
вової системи в спортсменів, які займаються 
гандболом і плаванням, отримані результати, 
які говорять про те, що необхідно побудувати 
тренувальний процес з урахуванням психофі-
зіологічних особливостей спортсмена, а саме: 
сили нервової системи, рівня тривожності 
й типу темпераменту.
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При щорічному огляді спортсменів для 
оцінювання ефективності тренувальних 
навантажень необхідно включати в програму 
контрольні тести для оцінювання нейро- 
та психодинамічних функцій.

Для спортсменів обох спеціалізацій най-
більш характерним є збалансований тип 
нервових процесів. Швидкість реакції в ганд-
болістів вища, ніж у плавців.

У результаті проведених нами досліджень 
на прикладі представників гандболу та пла-
вання переважає холеричний тип.
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У статті розглядаються проблеми педаго-
гічного спілкування та його вплив на форму-
вання самооцінки студентів, їхню емотивну 
сферу й мотивацію до навчання. Ми вивчили 
та проаналізували наукову літературу, 
присвячену питанням педагогічного спіл-
кування, навели приклади визначень цього 
феномена, поданих науковцями, і запропону-
вали власне визначення.
Ми також дослідили питання особливостей 
педагогічного спілкування; комунікативні 
завдання викладача; функцію стереотипів 
у педагогічному спілкуванні; ролі, які можуть 
виконувати викладачі в процесі спілкування 
зі студентами; комунікативні бар’єри, які 
можуть виникати в процесі педагогічного 
спілкування; стилі педагогічного спілкування 
та їх ефективність.
Ми склали анкету «Педагогічне спілку-
вання», питання якої мають мету виявити, 
які помилки педагогічного спілкування най-
більше дратують студентів і як непрофе-
сійне педагогічне спілкування впливає на 
самооцінку студентів ВНЗ, їхню емотивну 
сферу та мотивацію до навчання. Ми також 
порівняли результати анкетування серед 
студентів молодших і старших курсів.
Найбільш дратівливими аспектами спілку-
вання викладачів для студентів молодших 
курсів виявилися застосування узагаль-
неної оціночної лексики замість конструк-
тивного аналізу навчальних результатів і 
невміння чи небажання доступно пояснити 
матеріал. Найбільш неприємним у мовленні 
викладача для студентів-старшокурсників 
є ведення розмови з позиції «Я завжди пра-
вий», «Я знаю все», невміння «почути» спів-
розмовника, змінити точку зору, визнати 
свої помилки. Другим пунктом за дратів-
ливістю для студентів-старшокурсників є 
підвищення голосу.
Результати анкетування виявили, що недо-
ліки в педагогічному спілкуванні значно впли-
вають на погіршення настрою студента, 
зниження його самооцінки та мотивації до 
навчання. Серед студентів-старшокурсни-
ків цей негативний вплив виявися нижчим, 
ніж серед студентів молодших курсів. Це 
пояснюється більш стійкою емотивною 
сферою в студентів-старшокурсників, 
більш сформованою адекватною самооцін-
кою та краще сформованою внутрішньою 
мотивацією.
За результатами анкетування більшості 
студентів і молодших, і старших курсів 
подобається демократичний стиль педа-
гогічного спілкування. Відсоток студентів 
старших курсів, що підтримують демо-
кратичний стиль, є вищим. Це пов’язано з 
тим, що в них краще сформована внутрішня 
мотивація та самоорганізація, як наслідок, 
вони менше потребують зовнішніх стимулів 
у процесі навчання.
Ключові слова: педагогічне спілкування, 
стиль педагогічного спілкування, комуніка-

тивні бар’єри, самооцінка, мотивація, емо-
тивна сфера, студенти ВНЗ.

The article deals with the problems of pedagog-
ical communication and its influence on building 
of students’ self-estimation, their emotive sphere 
and motivation to study. We studied and ana-
lyzed scientific literature devoted to the pedagog-
ical communication problems, wrote examples of 
this phenomenon definitions given by scientists, 
and suggested our definition.
We also researched the problems of peda-
gogical communication peculiarities; teachers’ 
communicative tasks; function of stereotypes in 
pedagogical communication; roles that teachers 
can play in the process of their communication 
with students; communicative barriers that can 
appear during pedagogical communication; 
styles of pedagogical communication and their 
effectiveness.
We compiled a questionnaire “Pedagogical 
communication”, whose questions aim to find 
out what mistakes in the process of pedagogical 
communication have the most annoying effect 
on students and in what way unprofessional 
pedagogical communication influences self-esti-
mation of college students, their emotive sphere 
and motivation to study. We also compared the 
results of questionnaire survey among junior and 
senior college students.
The most annoying aspects of teachers’ commu-
nication for junior students turned out to be the 
use of resumptive evaluative vocabulary instead 
of constructive analysis of academic results 
and inability or unwillingness to explain material 
lucidly. The most unpleasant for senior students 
is communication of the teacher from position “I 
am always right” and “I know everything”, inability 
to “hear” the communication partner, to change 
their (teachers’) point of view, admit their mis-
takes. The second most annoying point for senior 
students is shouting at them.
The questionnaire survey results found out that 
drawbacks of pedagogical communication cause 
significantly deterioration of students’ mood, 
decrease in their self-estimation and motivation 
to study. This negative influence turned out to 
be less on senior students than on junior ones. 
We explain this by steadier emotive sphere of 
senior students (than junior ones), their better 
built adequate self-estimation and better intrinsic 
motivation.
According to the questionnaire survey results 
the majority of students (both junior and senior) 
prefer democratic style of pedagogical commu-
nication. The percentage of senior students that 
support democratic style is higher. It is connected 
with better built intrinsic motivation and self-orga-
nization of senior students than junior ones and, 
as a result, they need fewer external incentives 
during learning process than junior students.
Key words: pedagogical communication, style 
of pedagogical communication, communicative 
barriers, self-estimation, motivation, emotive 
sphere, college students.

ВПЛИВ ПОМИЛОК У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ НА САМООЦІНКУ 
СТУДЕНТІВ ВНЗ, ЇХНЮ ЕМОТИВНУ СФЕРУ Й МОТИВАЦІЮ ДО НАВЧАННЯ

INFLUENCE OF MISTAKES IN PEDAGOGICAL COMMUNICATION  
ON SELF-ESTIMATION OF COLLEGE STUDENTS, THEIR EMOTIVE SPHERE 
AND MOTIVATION TO STUDY
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Постановка проблеми. Ефективність 
навчально-виховного процесу у ВНЗ залежить 
від багатьох чинників, одним з яких є орга-
нізація педагогічного спілкування, яке має 
велике значення для становлення особисто-
сті майбутнього фахівця, формування у сту-
дента адекватної самооцінки, психологічної 
підтримки студента, розвитку його мотивації 
до отримання нових знань; педагогічне спілку-
вання є прикладом, який стане основою про-
фесійної комунікативної комунікації майбут-
нього фахівця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання педагогічного спілкування не є новим 
у педагогічній психології. Науковці дали визна-
чення поняття «педагогічне спілкування» 
(О.О. Леонтьєв) [9], визначили цілі та зна-
чення педагогічного спілкування, його струк-
турні компоненти (Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко) 
[11], описали рівні педагогічного спілкування 
(С.С. Вітвицька) [3]. Також вивчалися бар’єри 
педагогічної комунікації (Л.В. Барановська) 
[1]. Результатом дослідження H.L. Merdian 
та J.K. Warrion [14] стало створення моделі 
ефективної комунікації між студентами 
та викладачами.

Незважаючи на значну кількість праць, при-
свячених цій проблемі, помилки в організації 
педагогічного спілкуванні часто призводять до 
конфліктних ситуацій між викладачем і студен-
тами, утрати інтересу до предмета, довіри до 
викладача як до особистості чи професіонала.

Постановка завдання. Метою статті 
є дослідити питання впливу помилок у педа-
гогічному спілкуванні на самооцінку студентів 
ВНЗ, їхню емотивну сферу та мотивацію до 
навчання й порівняти показники цього впливу 
на студентів молодших і старших курсів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Кожна професійна діяльність має 
свою специфіку, що відбивається на спілку-
ванні її учасників. Для діяльності педагога 
необхідна низка спеціальних умінь: уміння оці-
нити студента (учня) загалом, оцінити окремі 
риси його/її особистості; уміння «читати» 
пози, жести, міміку, уміння оцінити самого 
себе: свої знання, здібності, характер та інші 
риси особистості; уміння оцінити, як педа-
гога сприймають інші; уміння адекватно оці-
нити ситуацію спілкування: спостерігати за 
ситуацією, вибирати найбільш інформативні її 
ознаки та звертати на них увагу, оцінювати не 
тільки зовнішню сторону ситуації, а й психоло-
гічний підтекст.

Репертуар комунікативних умінь педагога 
є надзвичайно широким: (1) доступно доно-
сити нову інформацію до студентів (логічно 
викладати матеріал; підкріплювати інфор-
мацію необхідними прикладами; намагатися 
вибирати тезаурус, який співпадає з тезау-
русом студентів; при викладанні інформації 

застосовувати знання про засоби, які допо-
магають краще її запам’ятати); (2) організу-
вати взаємини в групі (створити умови для 
свободи вираження думок, для виявлення 
ініціативи членів групи, для обговорення 
одногрупниками проблем, пов’язаних із нав-
чанням); (3) мотивувати студентів до навчаль-
ної діяльності (демонструвати студентам, 
які вміння вони набули; відкрито і зрозуміло 
висловлювати свою позицію так, щоб при 
цьому не знижувалася самооцінка студента; 
слухати й чути студента, не переривати його/
її мовлення та навчальних дій); (4) оцінювати 
роботу студента (бачити досягнення кожного, 
оцінювати не здібності й особистість студента 
загалом, а зусилля, спрямовані на виконання 
завдання та результат цих зусиль; порівню-
вати студента не з іншими, а його/її теперішні 
результати з попередніми; (5) забезпечувати 
власний вплив (діяти в умовах публічного 
виступу; застосовувати засоби невербальної 
комунікації, прийоми риторики; застосову-
вати переважно організуючі впливи, а не оці-
ночні чи дисциплінарні; впливати на студента 
опосередковано, створюючи умови для появи 
в нього/неї бажаних якостей; уміти застосову-
вати різні ролі як засіб запобігання конфліктам 
у спілкуванні).

Специфіка комунікативної компетентно-
сті педагогів полягає в тому, що вони мають 
бути надзвичайно гнучкими в питаннях оцінки 
мотивів і комунікативних установок студентів. 
Педагог створює середовище, що впливає на 
розвиток мотивації, довіри, доброзичливості 
в групі.

Професійна діяльність, яка вимагає інтен-
сивного та різностороннього спілкування 
з людьми, особливо впливає на стиль спілку-
вання. Професійно-типові стилі спілкування 
виробляються в лікарів, гідів, юристів, мене-
джерів. Професія викладача належить до груп 
соціономічних професій, де взаємозв’язки 
та взаємозумовлені зміни людей становлять 
основний зміст професії.

Згідно з Є.О. Клімовим [6], тип профе-
сій «Людина – Людина» визначається такими 
якостями людини: хорошим самопочуттям 
у процесі роботи з людьми, потребою в спіл-
куванні, умінням мисленнєво ставити себе на 
місце іншої людини, здатністю швидко розу-
міти наміри, настрій людей, здатністю розби-
ратися в їхніх стосунках, утримувати в пам’яті 
інформацію про особисті якості багатьох різ-
них людей.

Людям цих професій властиві: (1) уміння 
керувати, учити, виховувати; (2) уміння слу-
хати; (3) широкий кругозір; (4) комунікативна 
культура; (5) уважність до почуттів, характеру 
людини, її поведінки; (6) здатність уявити, 
змоделювати саме її внутрішній світ, а не 
приписувати їй свій власний чи інший, знайо-
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мий з досвіду; (7) підхід до людини, заснова-
ний на впевненості, що людина завжди може 
стати кращою; (8) здатність до співчуття; 
(9) спостережливість; (10) уміння вирішу-
вати нестандартні ситуації; (11) високий сту-
пінь саморегуляції; (12) уміння переконувати 
людей.

О.О. Леонтьєв розуміє педагогічне спілку-
вання як «професійне спілкування педагога 
з учнями на уроці чи поза його межами (у про-
цесах навчання та виховання), якому прита-
манні певні педагогічні функції та яке спрямо-
ване (якщо є повноцінним та оптимальним) 
на створення оптимального психологічного 
клімату, а також на психологічну оптимізацію 
навчальної діяльності й взаємин між педаго-
гом та учнями, а також усередині колективу» 
[9, с. 3].

С.Ю. Лєбєдєва та Н.П. Сергієнко визнача-
ють педагогічне спілкування як «професійне 
спілкування викладача з усіма учасниками 
навчально-виховного процесу, яке спрямо-
ване на створення оптимальних умов для 
здійснення мети, завдань виховання й нав-
чання» [10, с. 35].

За А.І. Кузьмінським, педагогічне спілку-
вання – це сукупність методів і засобів, засто-
сування яких забезпечує досягнення мети 
навчання та виховання й визначає характер 
взаємодії між двома головними суб’єктами 
педагогічного процесу [8, с. 143].

Ми розуміємо педагогічне спілкування як 
професійне спілкування педагога з учасни-
ками навчально-виховного процесу (студен-
тами (учнями), колегами), спрямоване на 
(1) успішне засвоєння навчального матеріалу 
студентами; (2) розвиток їхніх здібностей; 
(3) розвиток мотивації до вивчення пред-
мету, а також (4) мотивації до оволодіння 
навичками, необхідними для майбутньої про-
фесійної діяльності; (5) створення умов для 
розкриття інтелекту, творчого потенціалу сту-
дента, а також (6) створення умов для довіри 
до викладача, його/її методів викладання; 
педагогічне спілкування також включає в себе 
(7) уміння працювати з документацією, скла-
дати навчальні плани, програми; (8) володіння 
навичками професійного читання рідною 
та іноземною мовою з метою професійного 
вдосконалення; (9) створення емоційного клі-
мату, що сприяє формуванню здорової атмос-
фери в групі, умінь працювати в команді, під-
тримувати одне одного в навчанні й ситуаціях, 
які виникають поза навчанням.

Спілкування в педагогічній діяльності має 
на меті керувати пізнавальним і виховним 
процесами. Педагогічне спілкування є часто 
публічним і вимагає від викладача оператив-
них рішень і творчої імпровізації. Воно має 
бути емоційно комфортним і спрямованим на 
розвиток особистості студента. Важливо ство-

рити умови для розкриття особистості кож-
ного студента.

Комунікативні завдання педагога можна 
сформулювати, виходячи з трьох сторін спілку-
вання (перцептивної, інтерактивної, інформа-
ційної): (1) сприймання та розуміння студента 
як особистості, що розвивається, і суб’єкта 
навчальної діяльності; (2) організація взаємо-
дії зі студентами, колегами; (3) досягнення 
адекватного розуміння інформації, що пере-
дається викладачем.

Деформація перцептивної сторони педаго-
гічного спілкування, неправильне сприймання 
співрозмовника можуть призвести до вибору 
неадекватних мовних засобів, до непорозу-
міння, до виникнення конфліктних ситуацій.

Стереотипи виконують функцію спрощення 
та скорочення процесу сприймання іншої 
людини. Розповсюдженим є стереотип залеж-
ності оцінювання викладачем особистості сту-
дента від його успішності загалом.

Стереотипне сприймання студентів відби-
вається на комунікативній поведінці викладача. 
Студент, що сприймається викладачем як «хоро-
ший», активніше підтримується, його частіше 
викликають відповідати, на його помилки реа-
гують м’якше. «Поганий» студент (з погляду 
його успішності чи просто через психологічне 
несприйняття його викладачем) рідше виклика-
ється відповідати, ігнорується, є обділеним ува-
гою з боку викладача. Часто викладач жестами 
та фразами демонструє негативне ставлення 
до таких студентів. «Поганих» частіше критику-
ють із використанням узагальнень, переносять 
окремі недоліки на оцінку особистості загалом. 
Це може призвести до зниження самооцінки 
студента, підриву авторитету викладача, довіри 
до нього, небажання спілкуватися з ним, зни-
ження мотивації до вивчення предмета.

Стереотипне сприймання студентів зво-
дить нанівець необхідність самоаналізу, ціле-
спрямованого, професійного вивчення осо-
бистості студента. Використання стереотипів 
може бути лише частково виправданим, якщо 
педагог керується ними лише для ймовірного 
оцінювання особистості з подальшою перевір-
кою своїх здогадок.

Об’єктивність, повнота і глибина пізнання 
особистості студента можливі не тільки зав-
дяки педагогічним здібностям, а й перцептив-
но-рефлексивним умінням, що є результатом 
спеціальних тренінгів. Ці вміння утворюють 
органічний комплекс: пізнати власні індивіду-
альні психологічні особливості, уміти оцінити 
свій психологічний стан, здійснити різносто-
роннє сприймання й об’єктивне пізнання осо-
бистості студента.

Отже, рефлексивно-перцептивні вміння 
ґрунтуються на системі знань про закономір-
ності й механізми міжособистісного пізнання, 
загальної та вікової психології, а також на 
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володінні методиками проведення педагогіч-
них і психологічних діагностик студентів і групи 
загалом.

Інтерактина сторона педагогічного спіл-
кування пов’язується з комунікативною вза-
ємодією студента та викладача в процесі 
спільної діяльності. У процесі спілкування 
його учасники організують обмін діями, пла-
нують спільну діяльність, виробляють форми 
та норми спільних дій.

А.Б. Добрович [4] розглядає рольову пове-
дінку педагога на основі класифікації спілку-
вання за рівнями. Згідно із системою рольової 
поведінки, кожна людина в процесі спілкування 
виконує певні ролі. Формальна роль – це пове-
дінка, що відповідає очікуванням суспільства, 
соціуму. Внутрішньогрупова роль – це пове-
дінка, що відповідає очікуванням учасників 
певної групи. Міжособистісну роль ми викону-
ємо, намагаючись діяти згідно з очікуваннями 
одного співрозмовника. Індивідуальна роль – 
це поведінка, що відповідає нашим власним 
очікуванням, на формування яких часто впли-
вають очікування уявних значимих партнерів.

У разі незбігу очікувань можуть виникнути 
протиріччя між індивідуальною та будь-якою 
іншою з вищеназваних ролей. Таке протиріччя 
призводить до внутрішньоособистісного кон-
флікту, що протікає як аутоагресія чи зовнішня 
агресія та є способом психологічного захи-
сту. Ролям педагога і студента також відпові-
дають певні очікування учасників спілкування. 
Наприклад, формування у свідомості педагога 
моделі ідеального студента (готовий до співп-
раці, що прагне набути нових знань, активний, 
увічливий, дисциплінований), який був би під-
твердженням успішної ролі педагога, спри-
чиняє виникнення протиріч між очікуваннями 
та практикою. Такі невідповідності очікувань 
(з обох чи однієї сторони) можуть призвести 
до деформацій у спілкуванні.

Виділяють різні позиції викладача в про-
цесі взаємодії зі студентами. Позиція педагога 
може бути «закритою», для якої характерні 
знеособлена, підкреслено об’єктивна манера 
викладання, відсутність власних суджень, сум-
нівів, переживань, утрата емоційного склад-
ника навчально-виховного процесу. Іншою 
позицією є «відкрита», характерними рисами 
якої є толерантне ставлення до думки спів-
розмовника (навіть помилкової), готовність 
оцінити ситуацію з погляду іншої людини, кри-
тично обдумати власну позицію, педагогічний 
оптимізм, довіра.

Різноманітними є ролі, які можуть виконува-
тися викладачами в процесі спілкування зі сту-
дентами: спілкування – дружня прихильність, 
спілкування – залякування, спілкування – дис-
танція, спілкування – загравання.

На думку Е. Берна [2], кожен учасник вза-
ємодії може займати одну з трьох позицій: 

Батько (Мати), Дорослий, Дитя. Кожну із цих 
позицій можна співвіднести з певною страте-
гією під час взаємодії: позиція Дитя – «Хочу!», 
позиція Батько (Мати) – «Треба!», позиція 
Дорослий – «Можу!». Взаємодія ефективна 
тоді, коли трансакції мають паралельний 
характер, не перетинаються, тобто відповідь 
іде з тієї позиції, куди було надіслано запи-
тання. Якщо трансакції перетинаються, то вза-
ємодія порушується й може взагалі припини-
тися. Теорія трансакційного аналізу пропонує 
регулювати дії учасників взаємодії через регу-
лювання їхніх позицій з урахуванням характеру 
ситуації та стилю взаємодії.

Якщо використовувати теорію трансак-
ційного аналізу Е. Берна, то можна сказати, 
що викладач часто спілкується з позиції его-
стану Батько (Мати), що старшими стають 
його студенти, то частіше з позиції Дорослого. 
А.Н. Івашов та С.В. Заіка [5] описують гар-
монійні типи спілкування для вищеназваних 
его-станів. Гармонійний Батько (Матір) опікає 
інших, завжди готовий підтримати, хвилю-
ється про інших, доброзичливо та доступно 
пояснює, згладжує конфлікти. Для спілкування 
гармонійного Дорослого характерно укла-
дання взаємного договору, співпереживання, 
розуміння інших, обмін думками та почуттями. 
Іноді є ефективним виконання викладачем 
ролі Дитя. Наприклад, викладач може сказати: 
«Я теж можу помилятися», «Я можу цього не 
знати», «Допоможіть мені сформувати зако-
номірність» тощо. Крім того, его-стан Дитини 
потрібен педагогу, щоб подивитися на ситуа-
цію очима студента.

З погляду трансакційного аналізу деструк-
ції в спілкуванні спричиняються позиціями 
«незадоволене Дитя» та «конфліктний Батько» 
(«конфліктна Мати)».

Отже, сценарій взаємодії між викладачем 
і студентами визначається вибором позицій, 
стратегій спілкування.

Визначальним фактором при виборі пози-
ції є ситуація спілкування, діапазон відомих 
педагогу ролей. Викладач виконує характерні 
для нього ролі та відчуває себе при цьому 
доволі щирим, адже він робить те, що очі-
кує сам від себе. Відкрита позиція педагога 
означає відмову від використання шаблонів 
поведінки, наприклад, він не намагається 
будь-що відповідати міфам про всезнаючого 
педагога, який здійснює абсолютний вплив 
на студента.

Інформаційним завданням викладача 
є не тільки повідомлення інформації, а й досяг-
нення адекватного її розуміння. Тобто окре-
мою проблемою педагогічного спілкування 
є інтерпретація повідомлення. По-перше, 
форма і зміст повідомлення залежать від осо-
бистісних особливостей педагога, від його 
об’єктивного та суб’єктивного сприймання 
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студентів, від ситуації, у якій відбувається спіл-
кування. По-друге, відправлене викладачем 
повідомлення трансформується під впливом 
особистісних психологічних характеристик 
студента, ставлення останнього до викладача, 
самої інформації та ситуації спілкування.

Однією з причин неадекватного сприй-
мання інформації є комунікативний бар’єр. 
Виникнення комунікативних бар’єрів може 
бути спричинено низкою факторів: механіч-
ними перешкодами (наприклад, через шум), 
відволіканням уваги, нерозумінням на рівні 
фонетики, стилістики, незбігом тезаурусів 
комунікантів тощо.

На думку Л.В. Барановської [1], комуніка-
тивні бар’єри виникають, коли форма подачі 
інформації не відповідає основним прави-
лам структурування інформації для кра-
щого її запам’ятовування – правилу рамки 
й ланцюжка. Сутність правила рамки полягає 
в тому, що початок і кінець інформаційного 
ряду запам’ятовується краще, ніж середина, 
а тому необхідно виділити важливу інформацію 
та повторити її на початку та в кінці повідом-
лення. Правило ланцюжка виявляється в тому, 
що вся інформація має бути певним чином 
вибудована, упорядкована, систематизована, 
з’єднана в ланцюжок. У разі ігнорування пра-
вила ланцюжка в педагогічному спілкуванні 
може виникати логічний бар’єр нерозуміння, 
коли відсутні логічні зв’язки між частинами 
інформації, відсутні або недостатні приклади, 
які підтверджують теорію, відсутній зв’язок 
із попередніми знаннями студентів. Про-
блема логічного нерозуміння може виникнути 
й навпаки, коли викладач логічно викладає 
матеріал, а не вміє логічно мислити студент. 
У цьому випадку йому необхідно допомогти 
з формуванням умінь будувати індуктивне 
та дедуктивне мислення, здійснювати операції 
синтезу й аналізу, знаходити головне та друго-
рядне в інформації.

І.А. Стернін [12] виділяє культурні бар’єри, 
які виникають через відмінності в національ-
них культурах співрозмовників. Такі бар’єри 
виникають у полікультурному освітньому 
середовищі. У групах, де є студенти з інших 
країн, викладач повинен проявляти зацікав-
леність культурою країн, звідки вони прибули, 
проявляти толерантність до поглядів на світ, 
відмінностей у комунікації, які виникають під 
час спілкування із цими студентами.

Ще одна група бар’єрів пов’язана з віко-
вими, індивідуальними психологічними осо-
бливостями, відмінностями в потребах, 
мотивах, життєвих цінностях, а також із осо-
бливостями групи. Для уникнення цих бар’єрів 
викладач має апелювати до знань про вікові 
особливості студентів, їхні психологічні осо-
бливості (особливості спілкування зі студен-
тами з різними темпераментами, з індивіду-

альними когнітивними стилями), особливості 
структури студентських груп і спілкування 
в них, до знань з теорії мотивації.

Будь-яка інформація, що передається 
педагогом, містить певний елемент впливу на 
схеми сприймання студентом світу, поведінки, 
установки з метою часткової чи повної їх зміни. 
У цьому разі комунікативний бар’єр є формою 
захисту від зовнішнього впливу.

У педагогічному спілкуванні традиційно 
виділяють два основні стилі комунікативного 
впливу: авторитарний і демократичний.

Установка зверху-вниз передбачає під-
легле становище студента, сприймання його 
викладачем як пасивного об’єкта впливу. При 
рівноправній установці студент сприймається 
як активний суб’єкт взаємодії, що має право 
на власну думку. У першому випадку студент 
є пасивним спостерігачем, слухачем, а в дру-
гому – займається активним пошуком власної 
позиції з питання, що обговорюється. Дуже 
часто авторитарний стиль педагогічного спіл-
кування не сприяє повноцінному розвитку осо-
бистості студента, розкриттю його творчого 
потенціалу, ставить його в позицію пасивного 
слухача, змушує включати захисні механізми 
під час зовнішньої дії, метою якої є зміна сис-
теми уявлень про світ, поведінки, установок.

Безумовно, доцільним є переважання 
в роботі викладача демократичного стилю, 
хоча в окремих випадках може виникнути 
потреба в застосуванні авторитарного.

А.А. Коротаєв і Т.С. Тамбовцева [7] виді-
ляють три стилі педагогічного спілкування: 
м’який, жорсткий, гнучкий. М’який стиль 
застосовується на емоційно-особистісному 
рівні. Він передбачає доброзичливе, делі-
катне спілкування. Жорсткий стиль запро-
ваджується на діловому рівні. Таке спілку-
вання є лаконічним, суворим, дотримується 
дистанція – педагог – студент, жорстко 
робляться попередження, зауваження. Гнуч-
кий стиль педагогічного спілкування засто-
совується й в емоціях, і в ділових взаємодіях. 
З одного боку, викладач підбадьорює, заохо-
чує студента, жартує з ним, співчуває йому, 
а з іншого – висловлює своє незадоволення, 
виявляє твердість у певних ситуаціях.

Кожний із описаних вище стилів може бути 
ефективним, якщо вибір стилю зроблено з ура-
хуванням індивідуальних особливостей сту-
дентів та особливостей групи. Тільки в такому 
випадку спілкування буде ефективним.

С.О. Шеін [13] класифікує стилі педаго-
гічного спілкування за ступенем їх ефектив-
ності. Найефективнішим він уважає довірли-
во-діалогічний стиль. Цей стиль вирізняється 
контактністю викладача, педагогічним опти-
мізмом. Він проявляється в поєднанні вимог-
ливості й довіри до студентів, відкритості 
в спілкуванні, у прагненні до взаєморозуміння 
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та співпраці. Цей стиль потребує індивідуаль-
ного підходу в процесі вирішення педагогічних 
проблем, уміння швидко імпровізувати під час 
спілкування, орієнтації на дискусію, обгово-
рення. Такий педагог чутливий, у нього роз-
винуто почуття гумору, досить висока й адек-
ватна самооцінка, він прагне до професійного 
та особистісного зростання.

Другим за ефективністю є альтруїстич-
ний стиль спілкування. Далі слідує рефлек-
сивно-маніпулятивний стиль. Четвер-
тим за ефективністю є конформний стиль, 
а п’ятим – пасивно-індиферентний. Ще менш 
ефективним автор називає авторитарно-мо-
нологічний стиль, який характеризується 
намаганням домінувати, нетерпимістю до 
наявності в когось власної точки зору, що не 
збігається з точкою зору викладача. Найменш 
ефективним стилем педагогічного спілкування 
є конфліктний стиль. У цьому випадку викла-
дач песимістичний, дратівливий, скаржиться 
на ворожість і невиправність студентів.

С.С. Вітвицька виділяє такі рівні педагогіч-
ного спілкування: (1) примітивний; (2) маніпу-
лятивний; (3) стандартизований; (3) діловий; 
(4) особистісний [3, c. 71–72].

Отже, у процесі педагогічного спілку-
вання відбувається, по-перше, сприймання 
та розуміння викладачем співрозмовника як 
особистості й суб’єкта навчальної діяльності, 
по-друге, побудова спільної стратегії та орга-
нізація взаємодії зі співрозмовниками в ході 
навчального процесу, по-третє, намагання 
досягнути адекватного розуміння інформації, 
що передається викладачем. У процесі реа-
лізації перцептивної, інтерактивної, інформа-
ційної сторін педагогічного спілкування викла-
дач може зіткнутися з певними труднощами. 
Якість реалізації викладачем комунікативних 
завдань знаходить вираження в понятті кому-
нікативної компетентності викладача.

На основі вивчення наукових педагогічних 
і психологічних праць, присвячених пробле-
мам педагогічного спілкування, ми склали 
анкету «Педагогічне спілкування» та попро-
сили студентів Хмельницького національ-
ного університету дати відповіді на запи-
тання анкети. Метою першого блоку запитань 
є виявити, які риси педагогічного спілкування 
є найбільш неприємними, дратівливими для 
студентів. У цьому блоці ми попросили учасни-
ків опитування розташувати пункти 1–6 по мірі 
спадання негативного впливу на студентів. 
Друге запитання анкети має відкритий харак-
тер. Тут ми попросили учасників анкетування 
вказати, що ще в мовленні викладачів, крім 
пунктів, зазначених у першому блоці, дратує 
їх. Метою третього запитання було виявити, 
чи помилки в спілкуванні викладача вплива-
ють на настрій студента, знижують його моти-
вацію, самооцінку, стосунки з одногрупни-

ками та чи можуть такі помилки призвести до 
негативного сприймання викладача. Метою 
четвертого запитання було з’ясувати, при-
хильником якого стилю педагогічного спілку-
вання є студент.

В анкетуванні взяли участь 64 студенти. Ми 
їх поділили на 2 групи по 32 студенти. До пер-
шої групи ввійшли студенти першого та дру-
гого курсів спеціальностей «Кібербезпека» 
й «Комп’ютерні науки», а до другої – студенти 
четвертого та п’ятого курсів спеціальності 
«Комп’ютерні науки». Метою такого поділу 
було вияснити, як будуть відрізнятися відповіді 
серед студентів молодших і старших курсів.

Педагогічне спілкування
Анкета
І. Що найбільше Вас дратує в манері спіл-

кування викладача? Розташуйте пункти по мірі 
спадання негативного впливу на Вас (1 – дра-
тує найбільше, 6 – найменше). Наприклад, 
відповідь 1–5 означатиме, що найбільше Вас 
дратує підвищення голосу.

1. Зверхність.
2. Байдужість, відчуженість.
3. Невміння чи небажання доступно пояс-

нити матеріал.
4. Застосування узагальненої оціночної 

лексики (наприклад, чого від Вас ще можна 
було чекати?) замість конструктивного аналізу 
навчальних результатів.

5. Підвищення голосу.
6. Ведення розмови з позицій «Я завжди 

правий», «Я знаю усе», невміння почути спів-
розмовника, змінити точку зору, визнати свої 
помилки.

ІІ. Що Вас ще дратує в мовленні викладачів? 
Дайте свої варіанти (крім тих, що зазначені 
вище).

ІІІ. Чи траплялося з Вами протягом цього 
навчального року, що помилки в спілкуванні 
викладача призводили до таких наслідків? На 
кожен пункт дайте відповідь «Так» (призво-
дили) чи «Ні» (не призводили).

1. Зменшували бажання вчитися.
2. Погіршували настрій на день чи кілька 

днів.
3. Знижували Вашу самооцінку.
4. Призводили до погіршення Ваших сто-

сунків з одногрупниками.
5. Призводили до негативного сприймання 

викладача як професіонала чи особистості.
IV. Прихильником якого стилю спілкування 

викладача Ви є? Виберіть одну відповідь.
1. Авторитарного.
2. Демократичного.
Що стосується першого запитання, то 

найбільш дратівливим фактором у мовленні 
викладача для студентів молодших курсів 
є застосування узагальненої оціночної лек-
сики (наприклад, чого від Вас ще можна було 
чекати?) замість конструктивного аналізу 
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навчальних результатів. 10 студентів із 32, що 
становить 31,250%, поставили цей пункт на 
перше місце. Другим за дратівливістю для сту-
дентів молодших курсів виявилося невміння чи 
небажання доступно пояснити матеріал. Цей 
пункт розташували на другому місці 11 студен-
тів із цієї групи, що становить 34,375%.

Що стосується студентів-старшокурсників, 
то найбільш неприємним у мовленні викладача 
для них є ведення розмови з позиції «Я завжди 
правий», «Я знаю все», невміння почути спів-
розмовника, змінити точку зору, визнати свої 
помилки. 13 студентів із 32 (40,625%) поста-
вили цей пункт на перше місце. Другим пунк-
том за дратівливістю для студентів-старшо-
курсників є підвищення голосу: з 32 студентів 
7 студентів (21,875%) поставили цей пункт на 
другу позицію.

Що стосується відкритого запитання 
анкети, то тут студенти вказували на те, що 
їх дратує суб’єктивізм (краще ставлення до 
одних і гірше до інших, упередженість); пере-
хід на теми, не пов’язані із заняттям (розпо-
віді про себе, розмірковування про політику); 
обговорення студентів; повчання, читання 
моралей; недоречні жарти; ігнорування слаб-
ших студентів і тиск на кращих; розмови про те, 
що його предмет найважливіший; приниження 
студентів; порівняння з іншими студентами; 
судження про студента зі слів інших людей; 
лексичні та граматичні помилки в мовленні, 
«суржик», слова-паразити; ведення занять 
російською мовою; нечуйність до студента 
(наприклад, коли причиною відсутності була 
хвороба); невміння логічно викласти матеріал, 
багато зайвої інформації; зачитування лекції; 
уникання відповідей на запитання; ситуація, 
коли задаються завдання, а відповідей чи при-
кладів розв’язання немає ні в лекції, ні в реко-
мендованій літературі; коли один раз гово-
риться одне, а другий – зовсім інше; бажання 
почути лише ту відповідь, яку викладач хоче 
почути, не даючи можливості висловити аль-
тернативну думку; коли питає те, чого не зада-
вав; коли тихо розмовляє, погано працює 
мікрофон (в умовах дистанційного навчання).

У цьому питанні відповіді старшокурсників 
і студентів молодших курсів часто збігалися. 
Різницею є те, що старшокурсники більш 
охоче ділилися недоліками в мовленні викла-
дачів. У жодній анкеті старшокурсників не було 
написано «Нічого не дратує». Зате думка, що їх 
абсолютно все влаштовує прозвучала в 6 анке-
тах студентів першого та другого курсів.

Що стосується третього блоку запитань, 
то 25 студентів (78,125%) молодших курсів 
відповіли, що помилки в спілкуванні викладача 
зменшували бажання вчитися. 24 студенти 
(75%) визнали, що такі помилки погіршували 
настрій на день чи кілька днів. 15 студентів 
(46,875%) зазначили, що помилки в спілку-

ванні викладача знижували їхню самооцінку. 
Тільки 2 студенти (96,25%) відчули погіршення 
стосунків з одногрупниками в результаті 
непрофесійного мовлення викладача. 22 сту-
денти (68,750%) почали негативно сприймати 
викладача як професіонала чи особистість 
після помилок у педагогічному спілкуванні.

Тепер звернемося до відповідей стар-
шокурсників на запитання третього блоку. 
18 студентів (56,250%) зазначили, що помилки 
в спілкуванні викладачів зменшували бажання 
вчитися. Також 18 (56,250%) студентів стар-
ших курсів відповіли, що помилки в спілку-
ванні викладачів призводили до погіршення 
настрою. 6 (18,750%) студентів зазначили, 
що непрофесійне спілкування викладачів 
призводило до зниження їхньої самооцінки. 
2 (6,250%) студенти відповіли, що непро-
фесійне спілкування викладача вплинуло 
на погіршення стосунків з одногрупниками. 
31 (96,875%) студент старших курсів сказав, 
що помилки в мовленні викладача призводили 
до негативного сприймання викладача як про-
фесіонала чи особистості. За умовами анкети, 
студенти мали давати відповіді на основі свого 
досвіду за поточний навчальний рік. Тобто сту-
денти не писали про вплив помилок педагогіч-
ного спілкування в минулі роки навчання.

Ми бачимо, що вплив непрофесійного 
педагогічного спілкування на емотивну, моти-
ваційну сфери студентів і їхню самооцінку 
є високим як на студентів молодших, так 
і старших курсів, хоча вплив на студентів-стар-
шокурсників є дещо меншим. Це пов’язано 
з тим, що в цьому віці емотивна сфера є більш 
стійкою, у більшого відсотка студентів стар-
ших курсів сформувалася внутрішня моти-
вація та адекватна самооцінка, на яку важче 
впливати ззовні. Вплив помилок у спілкуванні 
педагогів на стосунки з одногрупниками є нез-
начним для студентів як молодших, так і стар-
ших курсів. А от показники впливу помилок 
у спілкуванні викладача на його сприймання як 
професіонала чи особистості є вищими в сту-
дентів-старшокурсників. Це пов’язано з роз-
витком у старшокурсників культури спілку-
вання, уміння дати оцінку недостатній культурі 
спілкування інших людей.

Відповідаючи на четверте запитання, сту-
денти давали відповідь, прихильниками якого 
стилю спілкування викладача вони є: автори-
тарного чи демократичного. Більшість сту-
дентів відповіла, що їм більше подобається 
демократичний стиль. Демократичний стиль 
підтримують 28 (87,500%) студентів пер-
шого курсу. Решта 4 (12,500%) підтримують 
авторитарний стиль спілкування викладача. 
Серед старшокурсників ще більш вища під-
тримка демократичного стилю спілкування. 
31 студент (96,875%) підтримує демокра-
тичний стиль. Авторитарний стиль подоба-
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ється лише 1 студенту (3,125%). Ми бачимо 
зниження популярності авторитарного стилю 
в студентів старших курсів. Студенти молод-
ших курсів, які вибрали авторитарний стиль як 
такий, що їм подобається, пояснили свій вибір 
тим, що так викладач змушує вчитися в хоро-
шому сенсі цього слова. Тобто через несфор-
мованість внутрішньої мотивації, недостатніх 
навичок самостійно організувати свою роботу 
вони шукають поштовх ззовні. Отже, менша 
підтримка авторитарного стилю педагогічного 
спілкування серед студентів-старшокурсників 
свідчить про кращий розвиток у них внутріш-
ньої мотивації, уміння самостійно організувати 
свій робочий день.

Висновки з проведеного дослідження. 
Ми вивчили та проаналізували наукову літера-
туру, присвячену питанням педагогічного спіл-
кування, навели приклади визначень цього 
феномена, поданих науковцями, і запропону-
вали власне визначення. Ми також дослідили 
питання особливостей педагогічного спіл-
кування; комунікативні завдання викладача; 
функцію стереотипів у педагогічному спілку-
ванні; ролі, які можуть виконувати викладачі 
в процесі спілкування зі студентами; комуні-
кативні бар’єри, які можуть виникати в процесі 
педагогічного спілкування; стилі педагогіч-
ного спілкування та їх ефективність. Ми склали 
анкету «Педагогічне спілкування», питання 
якої мають на меті виявити, які помилки педа-
гогічного спілкування найбільше дратують 
студентів і як непрофесійне педагогічне спіл-
кування впливає на самооцінку студентів ВНЗ, 
їхню емотивну сферу та мотивацію до нав-
чання. Ми також порівняли результати анке-
тування серед студентів молодших і старших 
курсів. Найбільш дратівливими аспектами 
спілкування викладачів для студентів молод-
ших курсів виявилися застосування узагаль-
неної оціночної лексики замість конструктив-
ного аналізу навчальних результатів і невміння 
чи небажання доступно пояснити матеріал. 
Найбільш неприємним у мовленні викладача 
для студентів-старшокурсників є ведення роз-
мови з позиції «Я завжди правий» », «Я знаю 
все», невміння почути співрозмовника, змі-
нити точку зору, визнати свої помилки. Другим 
пунктом за дратівливістю для студентів-стар-
шокурсників є підвищення голосу.

Результати анкетування виявили, що 
недоліки в педагогічному спілкуванні значно 
впливають на погіршення настрою студента, 
зниження його самооцінки та мотивації до 

навчання. Серед студентів-старшокурсників 
цей негативний вплив виявися нижчим, ніж 
серед студентів молодших курсів. Це пояс-
нюється більш стійкою емотивною сферою 
в цьому віці, більш сформованою адекватною 
самооцінкою та краще сформованою внутріш-
ньою мотивацією.

Подальшими розвідками в цьому напрямі 
можуть стати дослідження аспектів педагогіч-
ного спілкування, що позитивно впливають на 
мотивацію до навчання студентів ВНЗ.
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У статті розглянуті основні питання пси-
хологічної підготовки ліцеїстів у військових 
ліцеях та інтернатах із посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою. Розглянуті 
основні напрямки, методи та види психо-
логічної роботи в Збройних Силах України. 
Проаналізована структура психологічної 
підготовки у військах і розроблена гіпотеза 
нашого дисертаційного дослідження. Гіпо-
теза гласить що впровадження низки еле-
ментів цієї підготовки в навчальний процес 
ліцеїстів матиме позитивний вплив як на 
психологічний стан цих ліцеїстів, так і на 
рівень їх загальної готовності до діяльності 
в особливих, екстремальних та кризових 
умовах. У статті наведені результати ана-
лізу психологічної підготовки ліцеїстів в ході 
їх навчання, виявлені недоліки в навчальній 
програмі та пропоновані шляхи їх усунення. 
Особлива увага приділена тому, що ліцеїсти 
є підлітками. Це має важливе значення для 
формування здорової, фізично розвинутої 
та психічно стійкої особистості. Особливим 
тут є принцип не нашкодити особистості 
юнака. У статі розкриті основні елементи 
психологічної підготовки необхідні для впро-
вадження в навчальний процес ліцеїстів. На 
думку авторів, впровадження цих елементів 
психологічної підготовки сприятиме покра-
щенню роботі психолога з метою ефек-
тивного підвищення психологічної стійкості 
майбутніх фахівців до діяльності в особли-
вих, екстремальних та кризових ситуаціях. 
Також впровадження пропонованих авто-
рами елементів психологічної підготовки в 
навчальний процес сприятиме покращенню 
профорієнтації та мотивації ліцеїстів при 
обранні майбутньої професії.
Ключові слова: Ліцеїст, посилена військово-
фізична підготовка, особливі та кризові 
ситуації, стрес, психологічна стійкість.

The article deals with the main issues of psy-
chological training of Lyceum students in military 
lyceums and boarding schools with enhanced 
military physical training. The main directions, 
methods and types of psychological work in the 
Armed Forces of Ukraine are considered. The 
structure of psychological training in the military 
is analyzed and the hypothesis of our dissertation 
research is developed. The hypothesis states 
that the introduction of a number of elements of 
this training in the educational process of Lyceum 
students will have a positive impact both on the 
psychological state of these Lyceum students 
and on the level of their general readiness to 
work in special, extreme and crisis conditions. 
The article presents the results of the analysis 
of psychological training of Lyceum students in 
the course of their training, identifies shortcom-
ings in the curriculum and suggests ways to 
eliminate them. Special attention is paid to the 
fact that Lyceum students are teenagers. This is 
necessary for the formation of a healthy, physi-
cally developed and mentally stable personality. 
Special here is the principle of not harming the 
personality of a young man. The article reveals 
the main elements of psychological training nec-
essary for the introduction of Lyceum students 
into the educational process. According to the 
authors, the introduction of these elements of 
psychological training will contribute to improv-
ing the work of a psychologist in order to effec-
tively increase the psychological stability of future 
specialists to work in special, extreme and crisis 
situations. Also, the introduction of the elements 
of psychological training proposed by the authors 
into the educational process will help improve 
career guidance and motivation of Lyceum stu-
dents when choosing a future profession.
Key words: lyceum student, enhanced military 
physical training, special and crisis situations, 
stress, psychological stability.

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ 
СИЛОВИХ СТРУКТУР ДО ДІЯЛЬНОСТІ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ  
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ

FUNDAMENTALS OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL RESISTANCE 
OF REPRESENTATIVES OF FORCE STRUCTURES TO ACTIVITIES  
IN CRISIS SITUATIONS DURING TRAINING IN THE MILITARY CADETS

СЕКЦІЯ 5 
ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Постановка проблеми. Тема психо-
логічного здоров’я завжди займала перше 
місце в суспільстві. Особисто гостро ця про-
блема постала під час міжнародної пандемії 
та в епоху жорстких карантинних заходів. Це 
значно загострює проблеми, пов’язані з діяль-
ністю людини за особливих, екстремальних 
і кризових умов. Тому питання психологічної 
підготовки людини сьогодні посідають головне 

місце у підготовці широкого кола фахівців. Не 
оминуло це і навчальні заклади з посиленою 
військово-фізичною підготовкою.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз програми допризовної 
військової підготовки у військових ліцеях 
та інтернатах із посиленою військово-фізич-
ною підготовкою виявив низьку важливих 
і проблемних питань. Насамперед це питання 
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підготовки кадетів до психологічної готовності 
діяльності за особливих, екстремальних і кри-
зових умов, розвиток професійно важливих 
якостей майбутніх військовослужбовців різних 
спеціальностей. Також потребує вдоскона-
лення питання профорієнтації кадетів до різ-
них спеціальностей військовослужбовців.

Як показали результати вивчення програми 
допризивної підготовки, основна увага при-
діляється загальновійськовій підготовці сухо-
путних військ за тактичним рівнем «командир 
відділення». Питання психологічної підготовки 
до діяльності за екстремальних умов взагалі 
не входять до цієї програми.

Тому вважаємо за необхідне провести ана-
ліз психологічної підготовки військовослуж-
бовців до діяльності за особливих, екстре-
мальних і кризових умов. Надати необхідні 
рекомендації щодо впровадження в навчальну 
програму допризовної військової підготовки 
елементів психологічної підготовки до умов 
діяльності в особливих, екстремальних і кри-
зових ситуаціях, з урахуванням особливостей 
юнацького віку тих, хто навчається.

Аналіз програми допризовної військової 
підготовки у військових ліцеях та інтернатах із 
посиленою військово-фізичною підготовкою 
показав, що основними завданнями є:

– забезпечення реалізації права грома-
дян на здобуття повної загальної середньої 
освіти, формування і розвиток соціально зрі-
лої, творчої особистості з усвідомленою гро-
мадянською позицією, почуттям національної 
самосвідомості, а також створення умов для 
оволодіння систематизованими знаннями про 
природу, людину, суспільство, культуру тощо;

– створення умов для здобуття вихован-
цями ліцею (далі –- ліцеїсти) освіти в межах 
обсягу, визначеного державним стандартом 
загальної середньої освіти;

– забезпечення поглибленої допрофе-
сійної підготовки військового спрямування, 
можливості здобуття ліцеїстами первинних 
військових знань і навичок, необхідних для 
подальшого їх вступу і навчання у вищих вій-
ськових навчальних закладах і вищих навчаль-
них закладах, що мають військові навчальні 
підрозділи;

– виховання ліцеїстів у дусі відданого 
служіння Українському народові, любові до 
військової служби та свідомого прагнення до 
оволодіння професією офіцера;

– підготовка ліцеїстів морально i фізично 
здоровими, загартованими, спроможними 
долати можливі труднощі військової служби [1].

Аналізуючи психологічну підготовку без-
посередньо військовослужбовців, слід зазна-
чити, що вона поділяється на загальну, спеці-
альну та цільову.

Процес психологічної підготовки у військах 
проходить у такій послідовності.

По-перше, воїнів докладно інформують про 
особливості й умови бойової діяльності, про 
труднощі виконання бойового завдання і про 
шляхи їх подолання.

По-друге, у ході бойової підготовки моде-
люється зовнішня картина бойових дій, дина-
міка виконання бойових завдань, тобто такі 
умови бойової обстановки, які, відображаю-
чись у свідомості воїнів, викликають психічні 
реакції, подібні до тих, що можуть виникнути 
в реальному бою.

По-третє, воїни на практиці включаються 
в активну навчально-бойову діяльність із подо-
ланням труднощів і перешкод, характерних 
для бою або іншого відповідального завдання. 
Штучно створюються умови, за яких особовий 
склад відчуває значне навантаження на свою 
психічну сферу.

Насиченість занять і всього професійного 
навчання психологічними факторами бою 
створює в особового складу значну психічну 
напруженість. Досвід її подолання, набутий 
шляхом багаторазового повторення вправ 
за умов небезпеки, поступово зростає. Кон-
троль воїнів за своїм психічним станом і діями 
стає стабільнішим. З’являються перші вміння 
і навички управління психічним станом, діями 
й поведінкою, формується переконання в мож-
ливості подолання труднощів бою та якісного 
виконання отриманого завдання. Поступово 
формуються психічні механізми стійкого подо-
лання почуття боязні, сумніву, невпевненості, 
страху. Внаслідок подальшого підвищення 
емоційно-вольового контролю воїна за раху-
нок його звикання до небезпеки та інших фак-
торів бойової обстановки під час виконання 
практичних дій на заняттях, які наближаються 
до реального бою, психічна напруженість 
значно послаблюється та стабілізується на 
оптимальному для нього рівні. Разом із поліп-
шенням емоційно-вольового контролю у воїна 
формується впевненість у своїй спроможності 
переборювати труднощі та досягати постав-
леної мети. Впевненість у собі, у своїй зброї, 
командирах і товаришах по службі допомагає 
воїнам точніше оцінювати бойову ситуацію, 
ефективніше використовувати на практиці 
свою військову майстерність. Усе це свід-
чить про психічну підготовленість військовос-
лужбовця до виконання бойового завдання. 
З такого розуміння сутності психологічної 
підготовки випливає її зміст, тобто головні 
завдання, розв’язання яких дає змогу підготу-
вати особовий склад до успішних дій за умов 
сучасної війни [2].

Цей процес підготовки повністю відсут-
ній у програмі допризовної військової підго-
товки, що, на нашу думку, є недоліком для 
військових ліцеїв та інтернатів із посиленою 
військово-фізичною підготовкою. Ми вва-
жаємо, що саме психологічній підготовці 
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до діяльності за особливих, екстремальних 
і кризових умов слід приділяти особливу увагу 
в таких навчальних закладах, тому що весь 
процес навчання у них спрямований саме на 
орієнтацію майбутньої діяльності за особли-
вих та екстремальних умов.

Для того, щоб рекомендувати впрова-
дження компонентів психологічної підготовки 
військовослужбовців у процес навчання підліт-
ків, спочатку потрібно розглянути, як організо-
вана ця підготовка у військах, після чого сфор-
мувати блок компонентів, який без загрози 
здоров’ю можна рекомендувати впровадити 
ув процес допризовної підготовки учнів.

Загальна психологічна підготовка має на 
меті підготовку психіки кожного воїна неза-
лежно від виду, роду військ, його військової 
спеціальності до дій за складних умов, пере-
дусім бойових, до подолання труднощів, які 
викликаються військовою службою, бойовою 
обстановкою, всіма факторами впливу на пси-
хіку військовослужбовця.

Завдання загальної психологічної підго-
товки:

– виховання в особового складу глибоких 
переконань і віри у свою правоту, в перемогу;

– формування у воїнів внутрішньої пси-
хологічної готовності до початку війни, до 
активних бойових дій і дій в екстремальних 
ситуаціях, до труднощів, із якими воїн може 
зіткнутися;

– формування надійності психіки особо-
вого складу;

– виховання у воїнів віри у свою зброю 
і бойову техніку, своїх командирів і товаришів 
по службі;

– функціональний розвиток психіки воїнів;
– формування у воїнів глибокої мотивації 

до бойової діяльності, прагнення за будь-яких 
обставин виконати поставлене завдання.

Механізми реалізації цих завдань (шляхи, 
методи, форми):

– інформування особового складу про 
характер війни, цілях, які переслідує про-
тивник, переконання воїнів про необхідність 
захисту країни і народу, виконання основних 
завдань, що стоять перед Збройними Силами, 
роз’яснення труднощів, із якими зіткнеться 
особовий склад при бойових діях тощо. 
Робиться це на заняттях із гуманітарної підго-
товки, на зборах і нарядах особового складу, 
під час групових та індивідуальних бесід, через 
систему суспільно-політичного інформування, 
за допомогою ЗМІ й т. п.

– використання занять із бойової підго-
товки, передусім занять практичного харак-
теру, де є можливість моделювати ситуації, 
з якими воїни можуть зіткнутися у бойовій 
обстановці, створювати перешкоди, додаткові 
навантаження, труднощі, наближати профе-
сійне навчання до бойових умов;

– вміле використання всього укладу вій-
ськової служби (чіткість, висока вимогливість, 
певна напруженість, значне навантаження 
на особовий склад тощо). Особливо важли-
вими є вартова і внутрішня служба, військові 
навчання, бойове чергування, відпрацювання 
нормативних показників, пов’язаних з бойо-
вою готовністю підрозділів і частини (навчальні 
тривоги, передислокація, вивід бойової тех-
ніки у райони розосередження й т. п.)

Завдання спеціальної психологічної підго-
товки: з урахуванням особливостей і призна-
ченням видів і родів військ, характеру профе-
сійної діяльності окремих підрозділів й частин, 
на базі досягнення і результатів загальної пси-
хологічної підготовки, використовуючи специ-
фіку і характер професійної бойової підготовки, 
наблизити та пов’язати психологічне загарту-
вання воїнів із виконанням ними своїх специ-
фічних завдань ( завдань за призначенням).

Для цього у мирний час під час проведення 
військово-навчального процесу в окремі види 
занять активно вносяться елементи, які викли-
кають додаткові навантаження на психіку осо-
бового складу, формують уміння і навички 
подолання труднощів і перешкод.

Завдання цільової психологічної підго-
товки: підготувати психіку воїнів для вирі-
шення конкретного бойового або іншого 
спеціального завдання, яке відрізняється 
значною складністю, великою відповідаль-
ністю, небезпекою для життя особового 
складу. Його виконання вимагає від військо-
вослужбовців напруження всіх сил – і фізич-
них, і морально-психологічних, не кажучи вже 
про професійну майстерність.

Прикладами таких завдань можуть бути 
бойове десантування в тил противника зі зни-
щенням якогось важливого об’єкта, марш-ки-
док на значну відстань, захоплення й утри-
мання певної висоти, бомбардування водної 
переправи противника, яка добре охороня-
ється й т.п.

Така підготовка проводиться поетапно:
1 етап – підготовчий: визначається час на 

проведення психологічної підготовки; розро-
бляється план її здійснення; до воїнів дово-
дяться суть бойового завдання, його особли-
вості та труднощі, з якими зіткнуться воїни 
при його виконанні; роз’яснюється важливість 
і необхідність попередньої професійної психо-
логічної підготовки особового складу; прово-
дяться заходи мобілізуючого характеру;

2 етап – практичний: моделюється зміст 
(механізм) бойового завдання; відпрацьову-
ються дії особового складу щодо його якісного 
і повного виконання (з позаштатними ситуаці-
ями, з підвищеним навантаженням, з несподі-
ваними перешкодами й т. п.) Класичним при-
кладом є дії О.В. Суворова перед штурмом 
Ізмаїлу;
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3 етап – аналітичний: підбиваються під-
сумки проведеної роботи; ретельно і всебічно 
аналізуються дії кожного воїна, звертається 
увага на помилки, недоліки та неточності 
в діях особового складу, даються рекоменда-
ції щодо їх усунення; робиться висновок про 
рівень професійної та психологічної готовності 
особового складу до виконання поставленого 
завдання [2–4].

За результатами проведення теоретич-
ного дослідження психологічної підготовки 
у військах і враховуючи вік ліцеїстів, ми дійшли 
висновку, що в допризовну підготовку ліцеїстів 
можна включати лише елементи загальної 
психологічної підготовки військовослужбов-
ців. Ці елементи повинні бути безпечними для 
життя та здоров’я ліцеїстів.

Враховуючи особливості допризовної під-
готовки юнаків до майбутньої служби в сило-
вих структурах, діяльність яких пов’язана 
з небезпекою, та на основі результатів про-
веденого дослідження, ми плануємо експе-
риментальне дослідження методики психоло-
гічної підготовки ліцеїстів, який містить такий 
блок методів:

– методи гетерорегуляції – ідеомо-
торні тренування (поведінка), моделювання 
стрес-факторів і відпрацьовування стратегій 
дій у емоціогенних ситуаціях, переконання 
(раціональне, непряме), метод відволікання;

– методи ауторегуляції – модифіка-
ції аутогенного тренування (психорегулю-
юче тренування), нервово-м’язові релаксації 
(НМР), дихальну гімнастику, самоконтроль, 
індивідуальні формули самонавіювання, спе-
ціальні прийоми логіки (самопереконання, 
самооцінки).

Мета методики полягає у формуванні 
оптимального рівня психічного напруження 
і подальшому його вдосконалюванні в ліце-
їстів.

Формуючий вплив на ліцеїстів здійсню-
ється через детермінанти психічного напру-
ження, що дозволяє домогтися певних змін 
у їхньому рівні. Для цього формуючий вплив 
проводиться за такими двома основними 
напрямками: спрямованим на рівневу струк-
туру з метою підвищення способу регуля-
ції ліцеїстами свого стану, і спрямованим на 
окремі модальності цієї властивості з метою 
впливу на компонентну структуру психічного 
напруження ліцеїстів. Таким чином можна 
досягнути зміни кількісно-якісних характерис-
тик психічного напруження. Так само, вихо-
дячи з типологічних характеристик нервової 
системи ліцеїстів, у ході формуючого впливу 
здійснюється індивідуальний вплив.

До завдань гетеротренінгу входить стабілі-
зація рівня психічного напруження в ліцеїстів 
на основі розвитку в них необхідних психічних 
здібностей, умінь і навичок довільної психічної 

саморегуляції, навчання самостійному твор-
чому пошукові найбільш ефективних методів 
корекції і реабілітації емоційних станів.

Завдання, що постають перед групою 
в цілому й окремо перед кожним ліцеїстом, 
завжди конкретно досяжні, адекватні їх рівневі 
підготовленості.

У процесі формування оптимального рівня 
психічного напруження в ліцеїстів врахову-
ються їх індивідуально-типологічні, психоло-
гічні, соціально-психологічні особливості.

Сформовані у простих умовах уміння і нави-
чки психічної саморегуляції потім послідовно 
удосконалюються за ускладнених емоцій-
но-напружливих умов і в емоціогенних ситу-
аціях. З цією метою в навчальному процесі 
моделювалися критичні ситуації, характерні 
для діяльності різних військових та інших спе-
ціальностей, чия діяльність пов’язана з небез-
пекою.

Серед застосованих методичних прийо-
мів вважаємо за необхідне особливо виділити 
гетеротренінг ідеомоторних тренувань, моде-
лювання стрес-факторів і відпрацьовування 
стратегій дій у емоціогенних ситуаціях.

Організація і спрямованість занять перед-
бачають поступовий перехід від гетеровпли-
вів до аутотренінгу – розвитку вмінь і навичок 
довільної психічної саморегуляції і здібності до 
творчого пошуку нових методів саморегуляції, 
до зменшення числа використовуваних при-
йомів і підвищення їхньої ефективності.

Для проведення спеціальних занять, на 
яких ліцеїсти навчаються прийомам довільної 
психічної саморегуляції, необхідно використо-
вувати години, виділені для факультативної 
роботи.

Самостійну роботу доцільно виконувати 
протягом дня. Акцент необхідно робити на 
творчому осмисленні запропонованих мето-
дів і прийомів довільної психічної саморегуля-
ції з подальшим практичним застосуванням їх 
у повсякденному житті. Методи довільної пси-
хічної саморегуляції протягом дня необхідно 
розподілити в такий спосіб:

– зранку – фізична зарядка і формування 
психологічної установки на завдання, що 
мають бути розв’язані протягом дня;

– удень – відтворення оптимальних станів 
попереднього налаштування перед початком 
будь-якої діяльності, саморегуляція емоцій 
при необхідності (на заняттях, у спілкуванні, 
під час активного відпочинку та ін.);

– увечері – нормалізація і стабілізація емо-
ційного стану, зняття психічного напруження 
і стомлення, виконання завдань з подальшого 
вдосконалення техніки довільної психічної 
саморегуляції;

– перед сном – виконання прийомів 
релаксації, формування необхідних (індивіду-
ально-значимих) установок свідомості.
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Постійний зв’язок методики з практичними 
аспектами життя ліцеїстів дозволяє їм спосте-
рігати за собою й оцінювати свій рівень психіч-
ного напруження, за поведінковими реакціями, 
емоційними проявами і ефективністю викону-
ваної діяльності. Також ліцеїсти будуть вміти 
заспокоїтися, зняти або полегшити загальне 
напруження, зняти нервову перевтому, емо-
ційну розбалансованість, самостійно регулю-
вати кровообіг, частоту серцевих скорочень 
і дихання.

Висновки з проведеного дослідження. 
Наше дисертаційне дослідження спрямовано 
на вивчення особливостей психологічної під-
готовки фахівців силових структур за сучасних 
умовах. Цей аналіз дозволить створити та вдо-
сконалити комплексну методику підготовки 
майбутніх фахівців у спеціалізованих військо-
вих ліцеях та інтернатах із посиленою військо-
во-фізичною підготовкою. До цієї методики 
повинні бути включені елементи психологічної 
підготовки силових структур, діяльність яких 
пов’язана з особливими, екстремальними 
та кризовими умовами. Обов’язковим у роз-

робці цієї комплексної методики повинно бути 
урахування віку майбутніх фахівців, їхнього 
фізичного розвитку та стану здоров’я.
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У статті розглядається актуальна про-
блема професійної дезадаптації фахівців 
соціальної сфери. Зокрема, автором пред-
ставлена програма соціально-психологіч-
ного тренінгу з профілактики й корекції про-
фесійної деформації та вигорання фахівців 
із соціальної роботи. Соціально-психологіч-
ний тренінг розглядається як ефективний 
метод психопрофілактики, що ґрунтується 
на використанні активного соціально-пси-
хологічного навчання, групової динаміки і 
зворотного зв’язку для професійного само-
визначення та розвитку особистості фахів-
ців. Програма тренінгу розрахована на регу-
лярні заняття в межах проведення супервізії 
спеціалістів соціальних служб. Метою тре-
нінгу є діагностика та самодіагностика про-
фесійних деформацій фахівців, усвідомлення 
себе як професіонала, формування практич-
них навичок протидії стресам й ефектив-
ної комунікації. Структура групових занять 
складається із трьох змістовних модулів – 
інформаційно-діагностичного, емоційно-ре-
гулюючого та рефлексивно-підсумкового. 
Змістовне наповнення тренінгу складають 
інформаційні міні-лекції, проведення психодіа-
гностики особистості й прояву професійної 
деформації та вигорання фахівців, викори-
стання професійного портфоліо. Активно 
використовуються елементи арт-терапії, 
психотехніки з формування навичок пози-
тивного ставлення, протидії стресам та 
емоційної саморегуляції. Методи активного 
самоздійснення та самореалізації, тера-
певтичні метафори, наративні методи 
та техніки інтроспективного аналізу при-
значені для розвитку професійної рефлек-
сії та самоповаги соціальних працівників. 
Змістовні модулі програми логічно пов’язані 
та становлять єдиний профілактично-ко-
рекційний комплекс. У підсумку зазначено 
оригінальність програми тренінгу, її адап-
тованість для фахівців соціальної роботи, 
передбачено можливість використання 
тренінгу та його елементів у процесі про-
фесійної діяльності та підвищення кваліфі-
кації фахівців із соціальної роботи.

Ключові слова: професійні деформації, про-
фесійне вигорання, профілактика, корекція, 
фахівці із соціальної роботи, соціально-пси-
хологічний тренінг.

The article considers the current problem of pre-
venting the phenomena of professional maladap-
tation of social workers. In particular, the author 
presents a program of psychological training for 
the prevention and correction of occupational 
deformities and burnout of social workers. Рsy-
chological training is considered as an effective 
method of psychoprophylaxis, based on the use 
of active psychological education, group dynam-
ics and feedback for professional self-determina-
tion and personal development of professionals. 
The training program is designed for regular 
classes within the supervision of social services 
specialists. The purpose of the training is to diag-
nose and self-diagnose professional deformities 
of specialists, self-awareness as a professional, 
the formation of practical skills to prevent the 
distress, and effective communication. The 
structure of group training consists of three sub-
stantive parts, including information-diagnostic, 
emotional-regulatory and reflexive-final modules. 
The content of the training consists of informative 
mini-lectures, psychodiagnostics of personality 
and manifestation of professional deformation 
and burnout, use of professional portfolio, ele-
ments of art therapy, psychotechnics for the 
formation of skills of positive attitude, stress and 
emotional self-regulation and self-realization, 
therapeutic metaphors, narrative methods and 
techniques of introspective analysis for the devel-
opment of professional reflection and self-es-
teem of social workers. The content modules of 
the program are logically connected and form a 
single preventive and corrective complex. As a 
result, the originality of the training program and 
its adaptability for social workers are showed, the 
possibility of using training and its elements in 
the process of professional practice and career 
advancement of social workers is indicated.
Key words: professional deformation, burnout, 
prevention, correction, specialists of social work, 
psychological training.

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ ПРОФІЛАКТИКИ 
Й КОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ 
ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL TRAINING FOR THE PREVENTION  
AND CORRECTION SPECIALISTS’ OF SOCIAL WORK  
PROFESSIONAL DEFORMATION AND BURNOUT

Постановка проблеми. Складні еколо-
гічні, техногенні, економічні та соціальні про-
блеми сьогодення України потребують від 
суспільства розв’язання практичних завдань 
у галузі професійної праці – підвищення 
надійності, ефективності, результативності 
та якості професійної діяльності. Насиченість 
та темп сучасного життя, зростання утилітар-
них та духовних потреб особистості призво-
дить до підвищення напруженості та важко-

сті трудового процесу працівників. І якщо ще 
вчора праця беззаперечно вважалася такою, 
що позитивно впливає на людину та його осо-
бистісні якості, сьогодні все частіше акцен-
тується на спадному характері професійного 
розвитку. Ознакою негативного впливу про-
фесії на особистість є поява різних явищ про-
фесійної дезадаптації фахівців. Системним 
ефектом зниження або інволюції ресурсів 
різних рівнів психологічної регуляції фахівця 
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є професійні деформації та вигорання фахів-
ців [1]. Особливо це стосується фахівців так 
званих соціономічних професій, чия діяль-
ність пов’язана з великою кількістю стресо-
генних та нестандартних ситуацій, високою 
когнітивною складністю міжособистісного 
спілкування, психологічною напруженістю 
через «специфічні емоції» тощо. Визначними 
представниками професій соціальної сфери 
є соціальні працівники, що відчувають значне 
психологічне та емоційне навантаження під 
час взаємодії з клієнтами, мають високу від-
повідальність за результати праці, а, відтак, 
найбільше піддаються професійної деструкції 
особистості та психічному вигоранню.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Феномени професійних деформа-
цій і вигорання фахівців активно вивчаються 
сьогодні вітчизняними та зарубіжними нау-
ковцями (С. Безносов, Н. Водопьянова, 
С. Дружилов, Е. Зеєр, О. Полякова, C. Maslach, 
S. E. Jackson, H. J. Freudenberger та інших), 
найбільш досліджуваними є професійні 
деформації та вигорання медичних фахівців, 
учителів та викладачів, співробітників ОВС, 
значно менш розглянутими є питання харак-
теристики професійних деструкцій фахівців 
із соціальної роботи (Н. Бамбурак, М. Ворон-
цова, О. Главацька). Чимала кількість тео-
ретико-прикладних досліджень присвячена 
проблематиці корекції й попередження про-
фесійної деформації та вигорання, але вони 
є несистемними та не об’єднані єдиним тео-
ретичним підґрунтям. Зокрема, практичні 
напрями організації та проведення соціаль-
но-психологічних тренінгів із метою запобі-
гання явищам професійного регресу особи-
стості соціальних працівників ще не набули 
достатньої конкретизації.

Постановка завдання. Тому метою цієї 
роботи є розроблення та обґрунтування 
програми соціально-психологічного тре-
нінгу з профілактики та корекції професійних 
деформацій фахівців із соціальної роботи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Говорячи про профілактику й пси-
хокорекцію професійної деформації та виго-
рання соціальних працівників, дослідники 
переважно звертаються до методів індиві-
дуальної та групової супервізії. Але зазвичай 
супервізія обмежена сферою «ефективного 
виконання професії», позиція супервізора 
є більш активною та оцінною, розв’язання 
особистісних проблем під час супервізії при-
пустимо тільки в тому разі, якщо вони тісно 
пов’язані з професійною діяльністю супер-
візованого. Нагальні потреби в особистіс-
но-професійному розвитку, активному пошуку 
професійної ідентифікації та самовизначення 
фахівців соціальної роботи потребують долу-
чення інших методів, зокрема, методу актив-

ного соціально-психологічного тренінгу. Важ-
ливими ресурсами цього методу є емпіричне 
навчання, під час якого учасники за допомо-
гою своїх власних взаємин і динаміки групи 
набувають досвіду міжособистісних стосунків, 
групової згуртованості й лідерства. Груповий 
зворотний зв’язок є джерелом усвідомлення 
своїх психологічних та поведінкових рис, осо-
бистісної інтуїції й розвитку, зростання само-
свідомості та, зрештою, психологічного роз-
витку й особистісного вдосконалення.

Відтак на основі теоретичного аналізу про-
фесійно важливих якостей, особливостей 
та чинників професійної деформації та емо-
ційного вигорання соціальних працівників й за 
допомогою методу психологічного тренінгу 
розроблено програму тренінгу профілактики 
та корекції професійної деформації та виго-
рання фахівців із соціальної роботи, що пра-
цюють у закладах соціальної підтримки насе-
лення.

Програма розрахована на тренінгові 
заняття тривалістю близько двох годин, 
заняття бажано проводити протягом року 
з певною періодичністю (один раз на тиждень) 
у межах проведення регулярної супервізії пра-
цівників. Зустрічі мають рахуватися частиною 
індивідуального плану соціального працівника 
та проводитися у робочий час. Зміст і резуль-
тати кожної тренінгової зустрічі протоколю-
ються або записуються на відео (за згодою 
учасників).

Метою тренінгової програми є діагностика 
та самодіагностика професійних деформацій 
фахівців, усвідомлення себе як професіонала, 
формування практичних навичок протидії 
стресам та ефективної комунікації. З огляду 
на такі цілі структура групових занять склада-
ється з трьох модулів (змістовних частин):

– інформаційно-діагностичний модуль 
(міні-лекція та психодіагностичні вправи) 
спрямований, по-перше, на розвиток уявлень 
про кризові періоди професійного розвитку 
фахівців та їхні психологічні особливості; про 
психологічні явища та феномени, що супро-
воджують процес професійного вигорання 
й професійні деформації; по-друге, на діа-
гностику особистісної та професійної рефлек-
сії, професійно-особистісних якостей, сту-
пеню професійної дезадаптації, професійного 
вигорання соціальних працівників;

– емоційно-регулюючий модуль, завдан-
нями якого є психопрофілактика та опану-
вання засобів саморегуляції в ситуаціях про-
фесійного ризику, формування здатності до 
усвідомлення й самооцінки актуальних емо-
ційних станів, оволодіння способами саморе-
гуляції особистісних ресурсів;

– рефлексивно-підсумковий модуль містить 
рефлексивно-проєктивні вправи з форму-
вання навичок професійної саморефлек-
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сії, самопрогнозування, самопроєктування, 
самопланування.

Змістовні частини програми логічно пов’я-
зані між собою й разом являють єдиний профі-
лактично-корекційний комплекс.

Інформаційно-діагностичний блок містить 
низку міні-лекцій, а саме: «Ознаки та особли-
вості професійної деформації», «Професійний 
стрес та його профілактика», «Професійне 
вигорання фахівців соціальної сфери» тощо.

У діагностичній частині тренінгу рекомендо-
вано застосовувати низку психодіагностичних 
методик у контексті з’ясування проявів про-
фесійної деформації та професійного виго-
рання: особистісні опитувальники, спеціалізо-
вані методики оцінки синдрому професійного 
вигорання, проєктивні методики.

Поміж особистісних опитувальників най-
важливіше значення мають опитувальники, 
розроблені на основі персонологічних кон-
цепцій, зокрема, З. Фрейда, К. Юнга, Б. Ган-
нушкіна, Г. Айзенка, Р. Кеттела, К. Леонгарда, 
Д. Роттера та інших. Так, можуть бути вико-
ристані особистісний опитувальник Індика-
тор типів Майерс-Брігс (MБТI), типологічний 
особистісний опитувальник Г. Айзенка для 
діагностики нейротизму, екстраверсії-інтро-
версії та психотизму особистості, опитуваль-
ник Р. Кеттелла «16 особистісних факторів» 
(16PF). Зазначимо, що останній опитувальник 
є одним із найпоширеніших і визнаних у прак-
тиці соціально-психологічної роботи. Він ґрун-
тований на великій емпіричній базі, що забез-
печує його практичність і валідність.

Аналіз проблем вивчення синдрому «про-
фесійного вигорання» призвів до розроблення 
спеціалізованих методик, які можуть бути 
використані для з’ясування розвитку профе-
сійних деформацій та синдрому вигорання 
і його окремих складників. Зокрема, для з’ясу-
вання особливостей прояву синдрому «про-
фесійного вигорання» у фахівців соціальної 
сфери використовується методика В. Бойко 
«Діагностика рівня емоційного вигорання», 
яка є найбільш комплексною та дає можли-
вість системно й детально проаналізувати 
ступінь вираженості таких компонентів, як 
напруга, резистенція та виснаження. Мето-
дика вивчення стильової саморегуляції пове-
дінки (розробники В. Моросанова, Е. Коноп; 
адаптація МПЛ «Психодіагностика») допома-
гає визначити стильові особливості саморе-
гуляції діяльності людини, а також найбільш 
істотні індивідуальні особливості управління 
зовнішньою і внутрішньою цілеспрямованою 
активністю, що стійко виявляються в про-
фесійній діяльності. Методика «Визначення 
психічного вигорання» О. Рукавішникова дає 
можливість досліджувати прояви синдрому за 
показниками психоемоційного виснаження, 
особистісного віддалення та професійної 

мотивації. Методика «Синдром вигорання 
в професіях системи «людина – людина» базу-
ється на тривимірній теорії синдрому, розро-
бленій К. Маслач і С. Джексон, і дає можливість 
визначити такі основні складники синдрому 
вигорання, як емоційне виснаження, деперсо-
налізація та редукція особистих досягнень.

Проєктивні психодіагностичні методики 
дозволяють одержати додаткову змістовну 
інформацію щодо основних показників про-
фесійної деформації та вигорання. До найві-
доміших методик належить адаптований варі-
ант методики незавершених речень. У межах 
проведення тренінгових занять активно вико-
ристовуються малюнкові методики, що ґрун-
туються на аналізі та інтерпретації графічних 
зображень, створених або пред’явлених учас-
никам. До таких методів належать методика 
«Будинок-Дерево-Людина», «Неіснуюча тва-
рина», «Тест руки», «Тест колірних переваг» 
тощо. Треба додати, що діагностика особи-
стісних передумов професійної деформації 
співробітників буде ефективною в тому разі, 
якщо слідом за нею здійснюється комплек-
сний аналіз та обговорення результатів тесту-
вання (конфіденційно або в групі).

Водночас варто враховувати, що інтерак-
тивний рівень професійної рефлексії соціаль-
ного працівника відбиває комунікативні про-
фесійні складнощі та порушення взаємодії 
в системі «фахівець – клієнт», його основним 
критерієм є ефективна професійна діяль-
ність. Цей критерій відображає реальні здо-
бутки фахівця, які є результатом його діяль-
ності та свідчать про втілення певних творчих 
задумів та ідей. Фактично цей критерій можна 
вважати реалізацією професійної компетент-
ності фахівця соціальної роботи та з огляду 
на це визначати, прогнозувати подальше 
розкриття, розвиток та збагачення професій-
но-особистісних навичок і вмінь. Для цього 
у тренінгу використовується метод професій-
ного портфоліо, яке збирається як «методична 
скарбничка», відображення поглядів людини 
на власну професію. Розділи в ньому визна-
чаються самим фахівцем, за роками роботи. 
У цьому разі фахівцеві легше простежити 
динаміку свого розвитку, зміни поглядів на 
себе і професію, методів та підходів професій-
ної діяльності [7].

В емоційно-регулюючому модулі тренінгу 
використовуються вправи з отримання нави-
чок ефективної комунікації, практичних нави-
чок протидії стресам та формування об’єктив-
ного, позитивного ставлення до себе фахівців 
із соціальної роботи. Найбільш ефективними 
в цьому блоці є арт-терапевтичні методики 
та вправи: вправа «Малюємо маски …» для 
роботи з емоціями страху, роздратування 
тощо, методика «Колесо мого життя» для 
визначення поняття здоров’я, усвідомлення 
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чинників, що впливають на здоров’я; «Роз-
фарбовуємо почуття», «Малюємо символами 
й абстракціями» для образного вираження 
власних символів професійної діяльності 
соціальної роботи та інші арт-терапветичні 
методики. Крім того, протягом усього тре-
нінгу використовується вправа «Колір мого 
настрою», що дозволяє діагностувати актуаль-
ний емоційний стан учасників або створювати 
підгрупи учасників, подібних за емоційним 
станом на цей момент.

На завершення етапу арт-терапевтичної 
роботи виконується техніка «Малюємо кола», 
що сприяє розвитку спонтанності, рефлексії, 
дає змогу прояснити особистісні особливості, 
цінності, домагання, виявляє міжособистісні 
та групові взаємини, їхню динаміку, сприяє 
формуванню групової згуртованості [3].

Для формування практичних навичок із 
саморегуляції емоційних станів та психоло-
гічного стресу використовуються класичні 
вправи аутогенного тренування І.Г. Шульца, 
що містять 6 технік («тяжкість у кінцівках», 
«тепло в кінцівках», «оволодіння ритмом сер-
цевої діяльності», «регуляція ритму дихання», 
«відчуття тепла в епігастральній області», «від-
чуття прохолоди в області лоба»). Тренування 
починається вправами з розвитку навичок 
релаксації: вправа «Самоконтроль зовніш-
нього прояву емоцій», «Розмова на незнайомій 
мові» для зняття напруження з мімічних м’язів 
та артикуляційного апарату.

Важливим резервом у стабілізації емоцій-
ного стану є вдосконалення дихання: вправи 
«Заспокійливе дихання» та «Мобілізуюче 
дихання» тренують глибокий тип дихання, що 
використовується в різних ситуаціях для змен-
шення надлишкового збудження й нервового 
напруження.

Релаксація зазвичай поєднується з мето-
дами самонавіювання. Учасники занять роз-
робляють власні формули самонавіювання 
(аффірмації) з метою подолання власних 
комплексів, внутрішніх конфліктів, стресів, 
негативних психологічних станів тощо. Напри-
клад: «В мене прекрасне (міцне) здоров’я», 
«Я симпатичний(а), енергійний(а), працьови-
тий(а), сміливий(а)…», «З кожним днем моє 
здоров’я все кращає і кращає», «З кожним 
днем моє бажання палити (пити і ін.) все мен-
шає» тощо [2]. Ефективній емоційній саморе-
гуляції також сприяє використання прийомів 
візуалізації: вправи «Лимон», «Уявляння лугу» 
[6], вправи «Крила», «Розмова з внутрішньою 
дитиною», «Храм тиші» [8] та інші.

Рефлексивно-підсумковий модуль містить 
методи і прийоми розвитку професійної 
рефлексії, описані в психолого-педагогічній 
літературі:

– методи активного самоздійснення 
та самореалізації. В основу психотехнік 

покладено методики гуманістичної психоло-
гії, що використовуються в групах психотера-
пії для корекційної роботи та особистісного 
зростання – арт-терапевтичні методи, малю-
нок, колаж, музика, інші засоби залучають 
додаткову естетичну діяльність. Створення 
умов для свободи вираження переживань 
сприятиме усвідомленню змін у собі, у своєму 
внутрішньому світі, це гарантує стабільність 
їхнього результату;

– методи мови метафор. У цьому контексті 
текстом є власне поведінка людини та резуль-
тат цієї поведінки: міф, ритуал, матеріальна 
культура, усна народна творчість, мистецтво. 
Активне використання та написання терапе-
втичної метафори здатне творити цінності 
та смисли, має великий сугестивний потен-
ціал, виступає стабілізатором психоемоцій-
ного стану людини та є потужним психотерапе-
втичним способом у пошуку нового розуміння 
й розв’язання виявлених психологічних труд-
нощів фахівців.

– ефективними методами формування 
рефлексивних здатностей майбутніх соціаль-
них працівників є також методи нарративної 
психології. Близький до наративного підходу 
прийом, спрямований на вивчення часових 
відносин та цінностей особистості, який най-
більш часто згадується в психологічній літера-
турі як метод «Лінії життя». Метод «Лінія життя» 
дає нагоду «зробити зріз» часових і смисло-
вих аспектів суб’єктивної картини життєвого 
шляху особистості. Профіль лінії життя вка-
зує на контекст, з якого здійснюється побу-
дова наявної динамічної смислової системи, 
що об’єднує в собі смисли минулого й май-
бутнього. Метод «Лінія життя» запускає про-
цеси саморозуміння та особистісної рефлексії 
суб’єкта [5];

– техніки та методи інтроспективного ана-
лізу – своєрідні техніки «дослідження себе», 
інтересу до свого внутрішнього світу, що зумов-
лює розвиток рефлексії як процесу отримання 
знання про самого себе. Ситуація, що створює 
умови для розвитку інтроспекції й рефлек-
сії, складається або через певне утруднення, 
або постановку такого питання, яке змушує 
фахівця здійснити щодо себе дослідницький 
акт. На цьому етапі тренінгу використовуються 
ігри (наприклад, «Кімната Уолта Діснея») [4], 
інтроспекції персонажів художнього твору або 
фільму з відтворенням мисленнєвої діяльно-
сті, внутрішнього емоційного стану персонажу, 
його вражень від подій навколишньої дійсності 
тощо. Під час занять використовуються творчі 
роботи на теми: «Який я фахівець?», «Саме-
саме …», «Я й мої колеги», «Мій улюблений 
клієнт» та заклики – «Послухайте себе!» («Від-
чуйте свій простір!») тощо.

Виключно корисними є завдання на роз-
виток самоповаги як прийняття себе, пози-
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тивного ставлення до себе, почуття власної 
гідності. Самоприйняття веде до справжнього 
й безумовного прийняття інших. З іншого боку, 
прийняття іншими дає можливість із більшою 
готовністю усвідомлювати власні особистісні 
якості. Ступінь розвитку здатності до рефлек-
сії визначається досить адекватним уявлен-
ням про самого себе, а також прийняттям 
позиції «У моєму житті все залежить від мене». 
Ця позиція зміцнюється, якщо людина щиро 
вірить у свої ресурси [3].

Після виконання вправ відбувається обмін 
враженнями, учасникам надається можливість 
поділитися своїми відкриттями.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, професійні деформації – це явище, яке 
повсякчасно має бути у фокусі дослідницьких 
інтересів науковців, практиків та менеджерів 
соціальної роботи. Соціально-психологічний 
тренінг має займати провідне місце в низці 
форм та технологій запобігання професійній 
дезадаптації та зниження ефективності профе-
сійної діяльності фахівців із соціальної роботи.

Оригінальна структура тренінгу, що адапто-
вана для фахівців соціальної роботи, передба-
чає можливість органічного застосування тре-
нінгу та його елементів у процесі професійної 
діяльності та підвищення кваліфікації фахів-
ців із соціальної роботи. Програма тренінгу 
є гнучкою та раціонально-стандартизованою. 
Вона складається з обов’язкових та додат-
кових елементів, які заздалегідь передба-
чаються та методично забезпечуються від-
повідно до завдань, що потрібно розв’язати 
в кожному конкретному випадку. Послідовність 
та глибина розгляду тем та вправ є довільною 
і визначається інтересами, динамікою групо-

вої роботи, особистісними актуальними про-
блемами учасників тренінгу та професійними 
можливостями фахівців, які мають проводити 
тренінг.

Перспективи подальшого дослідження 
зазначеної проблеми вбачаємо у впровадженні 
тренінгу профілактики та корекції професійних 
деформацій та вигорання в діяльність соціаль-
них служб та емпіричного обґрунтування його 
ефективності.
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У статті розглядаються якісні та кількісні 
характеристики конфліктної взаємодії у 
студентському середовищі. Окреслено 
теоретичну основу дослідження – роботи 
вчених, які розглядали соціальні конфлікти 
у студентському соціумі. Конфліктна взає-
модія розглядається як форма вираження 
суперечності, що виникає в ситуації безпо-
середньої взаємодії суб’єктів і репрезентує 
протилежно обрані цілі, образи конфлік-
тної ситуації, уявлення, усвідомлювані або 
неусвідомлювані дії учасників, спрямовані 
на вирішення або усунення суперечності. 
У роботі використано авторський опиту-
вальник рефлексивного аналізу елементів 
конфліктної взаємодії у студентському 
середовищі. Усього у дослідженні брали 
участь 119 студентів віком від 19 до 23 
років. Із них 72 юнаки, 47 юнок. Проведене 
автором опитування здобувачів вищої 
освіти дозволило виявити частоту, при-
чини, ініціаторів конфліктів і з’ясувати осо-
бливості детермінації конфліктної пове-
дінки. Виявлено, що переважна більшість 
досліджуваних сприймають конфлікт як 
негативне, деструктивне та руйнівне 
явище. Чверть досліджуваних сприймає 
конфлікт як позитивне явище, яке дозво-
ляє осмислити та вирішити проблеми, 
відстояти свою думку та себе. На основі 
аналізу емпіричних даних встановлено три 
провідні типи конфліктної взаємодії між 
студентами. Застосування авторського 
опитувальника дозволило виявити якісні 
характеристики ставлення студентів 
до конфліктної взаємодії: позиції студен-
тів щодо розгляду та врахування потреб 
та інтересів іншого учасника взаємодії; 
типовий варіант реагування у конфліктній 
ситуації; готовність студентів прогнозу-
вати можливі ризики та наслідки супереч-
ностей; готовність надавати допомогу, 
підтримувати іншого учасника конфлікту; 
прагнення зрозуміти емоційний стан, 
мотиви та ставлення до справи та до 
себе іншого учасника конфлікту; готов-
ність до пошуку додаткових шляхів і мож-
ливостей для ефективного вирішення кон-
фліктної ситуації.

Ключові слова: конфліктна взаємодія, сту-
дент, сприйняття конфлікту, ставлення до 
конфліктів, типи конфліктної взаємодії.

The article considers the qualitative and quanti-
tative characteristics of conflict interaction in the 
student environment. The theoretical basis of 
the study is outlined – the work of scientists who 
have considered social conflicts in student soci-
ety. Conflict interaction is considered as a form 
of contradiction that arises in a situation of direct 
interaction of subjects and represents oppositely 
chosen goals, images of the conflict situation, 
ideas, conscious or unconscious actions of the 
participants aimed at resolving or eliminating 
the contradiction. The author’s questionnaire of 
reflexive analysis of elements of conflict inter-
action in the student environment is used in the 
work. A total of 119 students aged 19 to 23 years 
participated in the study. From them 72 men and 
47 women. The author’s survey of higher educa-
tion seekers revealed the frequency, causes, ini-
tiators of conflicts and clarified the features of the 
determination of conflict behavior. It was found 
that the vast majority of respondents perceive 
conflict as a negative and destructive phenome-
non. A quarter of the respondents perceive con-
flict as a positive phenomenon that allows them 
to comprehend and solve problems, to defend 
their point of view and themselves. Based on the 
analysis of empirical data, three leading types of 
conflict interaction between students have been 
identified. The use of the author’s questionnaire 
revealed qualitative characteristics of students’ 
attitudes to conflict interaction: students ‘posi-
tions on considering and taking into account the 
needs and interests of another participant in the 
interaction; a typical response in a conflict situa-
tion; students’ willingness to predict possible risks 
and consequences of contradictions; willingness 
to help and to support another participant, if nec-
essary; desire to understand the emotional state, 
motives and attitudes to the case and to another 
participant in the conflict, willingness to find 
additional ways and opportunities to effectively 
resolve the conflict situation.
Key words: conflict interaction, student, percep-
tion of conflict, attitude to conflicts, types of con-
flict interaction.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF CONFLICT INTERACTION  
IN THE STUDENT ENVIRONMENT

СЕКЦІЯ 6 
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Постановка проблеми. Студентська 
молодь, для якої актуальними є формування 
власного світогляду, пізнавальних інтересів, 
актуалізація прагнення до незалежності, інди-
відуальності, оригінальності, вирішення задач 

професійного самовизначення, перебуває 
на піку суперечностей. Процес соціалізації 
сучасного студента проходить на тлі глобаль-
них перетворень у політичній, економічній, 
соціальній і духовній сферах життя суспіль-
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ства. Це підсилює суперечності між об’єктив-
ними умовами належності до соціальної групи 
та суб’єктивною думкою молодої людини про 
своє місце в соціальній структурі. Конфлікти, 
що виникають, прямо вказують як на успіх / 
неуспіх перебігу процесу соціалізації, так і на 
індивідуально-психологічні особливості осо-
бистості. Нині, вочевидь, у молодіжному 
середовищі переважають процеси диферен-
ціації. Причому фактори, що диференціюють, 
виявляються більш яскраво, аніж ті, які інте-
грують. Це пов’язано насамперед із тим, що за 
умов радикального перетворення суспільства 
відбуваються глибокі зміни в його соціальній 
стратифікації [6].

Істотною характеристикою студентського 
життя є функціювання в ньому процесів нор-
мативної поведінки, пов’язаної з реалізацією 
групових норм. Взаємини між студентами все-
редині своєї групи відіграють важливу роль. 
Їхня складність полягає у своєрідній специфіці 
спілкування в закладі вищої технічної освіти, 
адже студент є членом певної академічної 
групи незалежно від свого бажання. Вміння 
приймати групові норми належить до числа 
тих, які молода людина набуває у процесі 
соціалізації у ЗВО. Невід’ємною частиною сту-
дентського життя є міжособистісні конфлікти, 
що накопичуються уздовж контуру особистіс-
них недоліків, які мають прихований характер 
і не завжди усвідомлюються.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній науковій літературі представлений 
чималий пласт досліджень, присвячених про-
блемі конфліктів загалом і конфліктній взає-
модії у студентському середовищі зокрема. 
У загальному контексті конфліктну взаємодію 
досліджували науковці в доволі різноманітних 
ракурсах і площинах. Як рушійну силу розвитку 
особистості, як результат взаємодії суб’єк-
тивних і об’єктивних детермінант конфлікт 
розглядали у своїх працях О. Бондаренко, 
Ф. Бородкін, Ф. Василюк, Н. Грішина, Р. Дарен-
дорф, М. Дойч, А. Ішмуратов, Л. Карамушка, 
Л. Козер, І. Коряк, Г. Ложкін, Л. Петровська, 
М. Пірен, Н. Пов’якель. Вивчення не лише еле-
ментарних, але і складних конфліктів із участю 
інтегративних суб’єктів соціальної дії різного 
ступеня спільності розробляли А. Анцупов, 
Н. Грішина, А. Донцов, Н. Дзараєва, Г. Ложкін, 
Н. Пов’якель, Т. Полозова, М. Пірен, А. Піскоп-
пель, К. Решетнікова, Б. Хасан.

Соціальні конфлікти у студентському соці-
умі проаналізовані у працях О. Гомирано-
вої, Ю. Бохонкової, Н. Дорошенко, В. Кузьмі-
ної, Н. Макарчук, І. Садової, А. Смоленцевої, 
М. Рибакова, Т. Черкасової, Т. Черняєва та ін.

До прикладу, Н. Макарчук вивчала особи-
стісні детермінанти розв’язання конфліктних 
ситуацій у пізньому юнацькому віці [4]. У своїх 
дослідженнях Т.В. Черкасова виділяє чотири 

найбільш істотні тенденції, що викликають 
конфлікти в молодіжному середовищі [7].

Дослідження Г.В. Михайлової показали, 
що причини конфліктів студентів технічного 
вишу можна розділити на чотири групи: пси-
хологічні, соціально-психологічні, організа-
ційно-педагогічні та соціально-економічні [5]. 
Особистісні особливості членів групи є най-
більш типовими причинами конфліктів. Одні 
студенти впевнені, що конфлікти є наслідком 
відмінності інтересів і життєвих цінностей, 
характерів і темпераментів, думок. Інші вважа-
ють, що конфлікти відбуваються через неба-
жання або нездатність членів групи зрозуміти 
іншого, надати допомогу, поважати чужі інте-
реси та зважати на їхні думки. Грубість, нетак-
товність, агресивність у спілкуванні, обман, 
глузування та зневага теж можуть бути причи-
нами конфліктів.

До соціально-психологічних причин виник-
нення конфліктів серед студентів можна зара-
хувати відсутність згуртованості, почуття 
антипатії, конкуренції, боротьбу за лідерські 
функції у групі та ін.

До організаційно-педагогічних причин кон-
флікту Г.В. Михайлова зараховує такі: неспра-
ведливу оцінку викладача, лояльне або упере-
джене ставлення викладача до окремих членів 
групи та ін., недоліки викладача в організації 
навчальної діяльності студентів.

Причини четвертої групи – соціально-е-
кономічні, такі як економічне становище, 
соціальний статус, згадуються рідше за інші. 
Відмінності членів навчальної групи за еко-
номічним становищем, соціальним статусом 
стають причиною конфліктів у тих випадках, 
коли «одні поважають іншого у зв’язку з мате-
ріальним станом» [5].

Період студентського віку має низку спе-
цифічних особливостей і за своєю суттю «кри-
зової насиченості» посідає одне із перших 
місць в індивідуальному розвитку людини. 
Типовими особливостями цієї вікової групи 
є потреба стати внутрішньо незалежною 
людиною, самовизначитися в навколишньому 
світі, пізнати себе, свої можливості та своє 
покликання в житті, самоствердитися. Вод-
ночас віковою особливістю є нестійкість емо-
ційної сфери, висока ситуативна тривожність. 
Найважливіші проблеми особистісного рівня 
проявляються у студентів у недостатній само-
стійності, неадекватності самооцінки та рівня 
домагань, юнацькому максималізмі та нега-
тивізмі, зайвій критичності та скептицизмі, 
несформованості навичок спілкування. Усе 
це дозволяє говорити про конфліктогенність 
студентського соціуму, тому вивчення якіс-
них характеристик конфліктної взаємодії між 
студентами, встановлення їх причин, особли-
востей, шляхів і способів регуляції не втрачає 
актуального значення.
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Постановка завдання. Мета статті – емпі-
рично дослідити якісні характеристики конфлік-
тної взаємодії у студентському середовищі.

Усього в дослідженні брали участь 119 сту-
дентів віком від 19 до 23 років, із них 72 юнаки, 
47 юнок. Основний метод дослідження – опи-
тування. Визначення сучасних трендів кон-
фліктної взаємодії у студентському серед-
овищі передбачало встановлення частоти, 
причин, ініціаторів конфліктів і з’ясування 
особливостей детермінації конфліктної пове-
дінки та способів урегулювання конфлікту. 
У роботі використано авторський опитуваль-
ник рефлексивного аналізу елементів конфлік-
тної взаємодії у студентському соціумі (Google 
form: https://forms.gle/6sY5Yx5s561rhd689), 
а також проєктивні методики «спрямованої 
проєкції» та «незавершених речень». Врахо-
вуючи відсутність спеціальних досліджень, 
спрямованих на оцінку ставлення одного 
учасника конфлікту до іншого, розроблено 
авторський опитувальник, спрямований на 
дослідження якісних характеристик конфлік-
тної взаємодії (Google form: https://forms.gle/
UFFsnjSEvV6vzqCV8).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Незважаючи на те, що «взаємодія» 
є центральною категорією соціальної психо-
логії, сьогодні потенціал конфліктної взає-
модії у студентському середовищі емпірично 
досліджено фрагментарно. Конфліктна взає-
модія є формою вираження суперечності, що 
виникає в ситуації безпосередньої взаємодії 
суб’єктів і репрезентує протилежно обрані 
цілі, образи конфліктної ситуації, уявлення, 
усвідомлювані або неусвідомлювані дії учас-
ників, спрямовані на вирішення або усунення 
суперечності [2].

Сучасні дослідження із психології конфліктів 
виокремлюють зазвичай чотири елементи кон-
фліктної взаємодії [3–6]. Будь-який конфлікт 
має свою причину, виникає щодо необхідності 
задоволення будь-якої потреби. Цінність, яка 
здатна задовольнити цю потребу та через ово-
лодіння якою виникає конфлікт, і є його причи-
ною. Причинами конфлікту можуть виступати 
різні матеріальні, соціальні та духовні цінності.

Учасниками конфлікту можуть бути окремі 
індивіди або соціальні групи. Головними учас-
никами конфлікту є протидіючі сторони, одна 
з яких відчуває дискомфорт у зв’язку з дій-
сним або уявним утиском її потреби іншою 
стороною. Взаємодія цих сторін утворює 
стрижень конфлікту. Під час виходу з про-
тиборства хоча б однієї з головних сторін 
конфлікт припиняється. Крім учасників кон-
флікту, сукупність яких становить мікросере-
довище, важливу, а іноді й вирішальну роль 
у його розвитку відіграє макросередовище 
й ті конкретні соціально-психологічні умови, 
за яких він розгортається.

Характер конфлікту залежить не тільки 
від об’єктивних умов, що створюють у групі 
почуття дискомфорту, обмеження потреб 
в учасників конфлікту, але нерідко й від суб’єк-
тивного сприйняття ними ситуації, від образу 
конфліктної ситуації. Саме ці образи, ідеальні 
картини конфліктної ситуації, а не сама об’єк-
тивна реальність часто є безпосередньою 
основою поведінки сторін у конфлікті. У цьому 
разі суперечність слід розглядати як проти-
дію, яка розгортається в певному соціальному 
просторі (конфліктній ситуації), що додає до 
свого арсеналу предметні та суб’єктні умови 
конфліктної взаємодії. Інтегральною формою 
вираження відносин, які зумовлюють спосіб 
соціальної взаємодії, є готовність особистості 
або до кооперації, або до конфронтації. Реалі-
зація конфліктної взаємодії залежить від осо-
бистісного вибору, в основі якого лежать певні 
цінності.

Цікаво було з’ясувати модальність сприй-
няття конфлікту студентами. За допомогою 
проєктивних методик «спрямованої проєкції» 
та «незавершених речень» виявлено доміну-
вання двох видів аксіологічних модальностей 
сприйняття конфлікту одночасно як негатив-
ного і як позитивного явища в життєдіяльності 
студентської молоді. Виявлено, що переважна 
більшість досліджуваних (80,4%) сприймають 
конфлікт як негативне, деструктивне та руй-
нівне явище: це крайня міра вирішення про-
блем (8,7%), зіткнення протилежних інтере-
сів і поглядів (63,0%), це стрес (8,7%). Чверть 
досліджуваних сприймає конфлікт як пози-
тивне явище, яке дозволяє осмислити та вирі-
шити проблеми (10,9%), розгорнуто катего-
ризувати предмет протидії (4,3%), відстояти 
свою думку та себе (4,3%).

На запитання: «Як часто виникають кон-
фліктні ситуації серед студентів?» половина 
опитуваних 52,2% дала відповідь «доволі 
рідко», вони мали справу із конфліктною вза-
ємодією. Вона має місце один раз на місяць 
у 10,9% опитуваних. Третина осіб студент-
ського віку щодня потрапляє або ініціює кон-
флікти (17,4% – щодня; 19,6 % – один раз на 
тиждень).

На запитання «Хто частіше за все виступає 
ініціатором конфлікту?» відповіді розподіли-
лися так: 80,4% досліджуваних вказали, що 
ініціатором конфлікту був опонент, 19,6% – що 
конфлікт був ініційований ними.

Результати опитування показали, що до 
найвагоміших психологічних чинників, які ста-
ють причинами конфліктів у студентському 
середовищі, належать такі: особистісне непо-
розуміння (28,3%); інтелектуальне супер-
ництво (13%); неврівноваженість характеру 
(10,9%); приховування важливої інформації 
(8,7%); категоричність у судженнях, пере-
бивання у діалозі (6,5%); утвердження себе 
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за рахунок знецінення іншого (6,5%); мані-
пулювання (6,5%); егоїзм (4,3%); лицемір-
ство та неприязнь (4,3%); внутрішньогрупова 
ворожнеча (2,2%); хамство (2,2%); «хворо-
блива» сприйнятливість до слів (2,2%); непра-
вильне уявлення своєї ролі у групі (2,2%); 
прояв нещирості, глузування, зневажливий 
тон (2,2%).

На основі аналізу емпіричних даних можна 
виділити три провідні типи конфліктної взає-
модії між студентами. По-перше, це конфлікти, 
що виникають у процесі навчальної діяльності 
як реакція на перешкоди в досягненні цілей. 
Цей тип конфліктів виникає під час порушення 
взаємозв’язків ділового характеру. По-друге, 
це конфлікти, які виникають у групі та пов’я-
зані з необхідністю студентів дотримуватися 
певних норм, правил і способів поведінки 
в ній. Для такого типу конфліктів характерні 
порушення взаємозв’язків рольового та ста-
тусного характеру. По-третє, це конфлікти, що 
виникають на ґрунті індивідуально-психологіч-
них особливостей характеру, темпераменту. 
Такі конфлікти виникають під час порушення 
взаємозв’язків особистого характеру. Дані 
опитування дозволили виявити, що однією 
з найістотніших ознак студентів із високим 
потенціалом конфліктності є те, що вони часто 
не усвідомлюють характер конфліктної ситуа-
ції, не контролюють свою поведінку, і це при-
зводить до конфлікту.

Аналіз стратегій індивідуального способу 
урегулювання конфлікту показав, що найбільш 
значущими для досліджуваних виявилися 
конструктивні стратегії поведінки в конфлікті 
(співробітництво, компроміс, мирне урегулю-
вання, діалог). Ці стратегії усвідомлюються 
досліджуваними як ефективні й обираються 
найчастіше.

Наступний крок емпіричного пошуку поля-
гав у виявленні ставлення студентів до інших 
учасників конфліктної взаємодії. Ставлення 
студентів до інших учасників конфліктної вза-
ємодії розуміється як комплекс емоційно 
забарвлених уявлень і оцінок, які характеризу-
ються різним степенем готовності та виража-
ють позицію особистості. Виявлено, що лише 
7,0% не готові заздалегідь розглядати потреби 
та інтереси іншого учасника конфлікту; 57,0% 
досліджуваних намагаються прояснити, уточ-
нити та врахувати потреби й інтереси, очіку-
вання іншого учасника конфліктної взаємодії. 
Третина досліджуваних намагається зайняти 
активну позицію та ініціювати обговорення 
у процесі виконання спільної справи, зміни 
спільних інтересів, потреб і очікувань.

У конфліктній ситуації, пов’язаній із невідпо-
відністю потреб, інтересів і очікувань один від 
одного, лише 4,0% досліджуваних вважають 
за доцільне припинити стосунки під час виник-
нення конфлікту. На конформістську модель 

зорієнтовані окремі студенти, які в конфлікті 
схильні поступатися та підкорятися. 68,0% 
досліджуваних готові брати участь в обгово-
ренні, намагатимуться вирішувати конфліктні 
ситуації, що виникають. 28,0% досліджува-
них готові зайняти активну позицію, шукати 
та пропонувати варіанти вирішення конфлікту 
з метою збереження взаємин.

Переважна більшість студентів зорієнто-
вана на використання конструктивної моделі 
поведінки в конфлікті. Вони прагнуть знайти 
рішення, що задовольняє всіх, через те вони 
охоче вступають у переговори та шукають 
шляхи врегулювання проблемних питань.

Вивчення ставлення студентів до учасника 
конфліктної взаємодії передбачало також 
з’ясування їх готовності до прогнозу можли-
вих ризиків і наслідків своїх дій. Антиципація 
як психологічний феномен у його різноманіт-
них формах має універсальне значення для 
всіх сторін конфліктної взаємодії. Ця її унікаль-
ність пов’язана з тим, що для особистості най-
більш типовим є не лише відображення тепе-
рішнього, не лише збереження минулого, але 
й активне оволодівання перспективою май-
бутнього. Антиципація, що базується на мож-
ливостях високоорганізованої матерії «забігти 
наперед», є проявом пізнавальної активності 
особистості, що дозволяє їй у відповідь на 
стимули-суперечності, які діють лише «тут 
і тепер», передбачати події, що ще не настали, 
використовуючи накопичений у минулому дос-
від, а отже, бути готовою до зустрічі з ними. 
Антиципаційна спроможність є здатністю осо-
бистості передбачати хід подій і власну пове-
дінку в різноманітних конфліктних ситуаціях. 
Вона уможливлює синхронізацію індивідуаль-
них дій із діями учасників конфлікту за рахунок 
постійного взаємопередбачення запланова-
них у часі та просторі кроків. За низького рівня 
антиципаційної спроможності особистість 
виключає з діяльності небажані події та вчинки, 
орієнтуючись лише на бажані, демонструє 
моноваріантний тип прогнозування та стає 
непідготовленою до взаємодії із конфліктною 
ситуацією. Вдаючись до дій «навмання», осо-
бистість об’єктивує свою невпевненість, втра-
чає перспективу отримання бажаного резуль-
тату у конфліктній взаємодії.

Аналіз даних показав, що 11,0% досліджу-
ваних прагнуть спрогнозувати можливі ризики 
та наслідки своїх дій лише для себе і спіль-
ної справи; 22% – готові прогнозувати мож-
ливі ризики, наслідки не тільки своїх дій, але 
й дії іншого учасника конфліктної взаємодії 
для себе, інших і спільної справи; і переважна 
більшість студентської молоді (67%) зазвичай 
намагається прогнозувати ризики, наслідки 
не тільки власних дій, але й дій інших для себе, 
спільної справи та інтересів іншого учасника 
конфлікту.
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Не менш важливим було виявлення готов-
ності студентської молоді до розуміння емо-
ційного стану, мотивів і ставлень до справи і до 
себе іншого учасника. За результатами опиту-
вання, 4,0% досліджуваних не прагнуть зрозу-
міти емоційний стан, мотиви іншого учасника 
конфлікту. 50,0% досліджуваних намагаються 
докласти додаткові зусилля і витратити особи-
стісні ресурси для того, щоб зрозуміти емоцій-
ний стан, мотиви іншого учасника конфліктної 
взаємодії. 46,0% досліджуваних готові докла-
дати додаткові зусилля та витрачати особи-
стісні ресурси задля розуміння емоційного 
стану іншого учасника взаємодії.

У ході аналізу з’ясовано, що 22,0% досліджу-
ваних виявили цілковиту готовність надавати 
допомогу, підтримувати, лише якщо це необ-
хідно, і, ґрунтуючись на власному уявленні про 
ситуацію, втручатися у справу партнера для 
надання йому допомоги. Половина досліджува-
них намагаються відгукуватися на прохання про 
допомогу з боку іншого учасника конфліктної вза-
ємодії, третина виявляють прагнення погоджу-
вати своє втручання у справи інших для надання 
допомоги, підтримки, сприяння. Зазвичай нама-
гаються самостійно пропонувати допомогу і під-
тримку іншому учаснику конфліктної взаємодії, 
але надавати її, лише попередньо з’ясувавши 
необхідність. Маємо ситуацію, коли особи-
стість прагне досягнути позитивного результату 
в конфліктному протистоянні, зреалізувати мету 
та зберегти позитивний характер стосунків під 
час використання стратегії кооперації.

Оскільки йдеться про взаємодію, то най-
важливішим компонентом ситуації кожного 
учасника є інший учасник конфлікту із ситуа-
цією його власного самовизначення в конфлік-
тній взаємодії. Подальший аналіз емпіричних 
даних показав, що 15,0% досліджуваних готові 
самостійно шукати додаткові шляхи, можли-
вості для ефективного вирішення конфліктної 
ситуації; 38,0% готові шукати додаткові шляхи, 
можливості для ефективного вирішення кон-
фліктної ситуації та залучити іншого учасника 
за умови його ініціативи; майже половина 
(47,0%) готові самостійно шукати додаткові 
шляхи, можливості для ефективного вирі-
шення конфліктної ситуації, залучивши для 
цього іншого учасника конфліктної взаємодії.

Чисто емпірично ця динаміка може бути 
абсолютно різною та спричиняти як збіг, так 
і подальшу розбіжність вихідних ситуацій, 
тобто до посилення або ослаблення конфлік-
тної взаємодії. За рахунок яких дій сторін вза-
ємодії таке перетворення ситуації стає мож-
ливим – питання особливе, зазвичай вони 
описуються як процес переговорів, що умож-
ливлює досягнення того чи іншого компро-
місу, угоди сторін-учасниць

Висновки з проведеного дослідження. 
Студентство є носієм основних характерис-

тик і проблем молодіжного соціуму. Невід’єм-
ною частиною студентського життя є міжосо-
бистісні конфлікти, які можуть привести як до 
негативних, так і позитивних наслідків. Міжосо-
бистісні конфлікти означають зіткнення (про-
тиборство) особистостей внаслідок розбіж-
ностей або несумісності їхніх потреб, мотивів, 
цілей, установок, поглядів, поведінки. Міжо-
собистісний конфлікт не виникає миттєво, 
йому передують приховані соціально-психо-
логічні процеси. Виявлено, що переважна біль-
шість досліджуваних сприймають конфлікт як 
негативне, деструктивне та руйнівне явище. 
Чверть досліджуваних сприймає конфлікт як 
позитивне явище, яке дозволяє осмислити 
та вирішити проблеми, відстояти свою думку 
та себе. Результати опитування показали, що 
до найбільш вагомих психологічних чинників, 
які стають причинами конфліктів у студент-
ському середовищі, належать такі: особистісне 
непорозуміння; інтелектуальне суперництво, 
неврівноваженість характеру, приховування 
важливої інформації, категоричність у суджен-
нях, перебивання у діалозі, утвердження себе 
за рахунок знецінення іншого; маніпулювання, 
егоїзм, лицемірство та неприязнь, внутріш-
ньогрупова ворожнеча, хамство, «хвороблива» 
сприйнятливість до слів, неправильне уявлення 
своєї ролі у групі, прояв нещирості, глузування, 
зневажливий тон. Аналіз стратегій індивідуаль-
ного способу урегулювання конфлікту показав, 
що найбільш значущими для досліджуваних 
виявилися конструктивні стратегії поведінки 
в конфлікті (співробітництво, компроміс, мирне 
урегулювання, діалог). Застосування автор-
ського опитувальника дозволило виявити 
позиції студентів щодо розгляду й урахування 
потреб та інтересів іншого учасника взаємо-
дії; типовий варіант реагування в конфліктній 
ситуації; готовність студентів прогнозувати 
можливі ризики та наслідки суперечностей; 
готовність надавати допомогу, підтримувати 
іншого учасника конфлікту, якщо це необхідно; 
прагнення зрозуміти емоційний стан, мотиви 
та ставлення до справи та до себе іншого учас-
ника конфлікту; готовність до пошуку додат-
кових шляхів і можливостей для ефективного 
вирішення конфліктної ситуації.

Перспектива подальших досліджень поля-
гає у вивченні особливостей ставлення сту-
дентів до конфлікту залежно від минулого дос-
віду взаємодії з іншими учасниками.
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У статті представлено результати 
теоретико-емпіричного дослідження осо-
бливостей зв’язку емоційного інтелекту 
зі схильністю до прощення на українській 
вибірці із 216 осіб (110 жінок і 106 чоловіків): 
118 студентів віком від 19 до 23 років, які 
здобувають першу вищу освіту, та 98 сту-
дентів віком від 24 до 45 років, які здобува-
ють другу вищу освіту. Проаналізовано 
підходи до визначення емоційного інте-
лекту особистості. Концепт емоційного 
інтелекту розглядається як здатність до 
розуміння, управління емоціями, є складним 
конструктом, який пов’язаний із когнітив-
ними здібностями й особистісними харак-
теристиками. Проаналізовано особливості 
структури емоційного інтелекту. Концепт 
прощення розглядається як процес свідомої 
відмови особи від образи, гніву, ненависті, 
обурення, суму, зумовлених несправедливим 
ставленням інших людей до неї, та заміни 
негативних почуттів більш нейтраль-
ними і, нарешті, позитивними, такими, як 
співчуття, жалість, що супроводжуються 
позитивними думками стосовно кривдника 
і припиненням його засудження. Виявлено 
прямі значущі кореляційні зв’язки схильності 
до прощення із внутрішньоособистісним 
інтелектом, міжособистісним інтелектом, 
розумінням своїх емоцій, розумінням чужих 
емоцій, управлінням своїми емоціями та 
контролем експресії. Особи, які більшою 
мірою схильні до прощення, здатні більшою 
мірою до усвідомлення своїх емоцій, зокрема 
до їх розпізнавання й ідентифікації, розуміння 
причин їх виникнення, вербального опису. 
Особи, які більше схильні до прощення, більш 
чуйні до внутрішніх станів інших людей, 
здатні розуміти емоційний стан людини 
на основі зовнішніх проявів емоцій та інтуї-
тивно. Особи, які більшою мірою схильні до 
прощення, здатні краще управляти своїми 
емоціями, викликати та підтримувати 
бажані емоції, тримати під контролем неба-
жані. Особи, які більшою мірою схильні до 
прощення, здатні краще контролювати зов-
нішні прояви своїх емоцій. Особи, які більше 
схильні до прощення, характеризуються 
більш розвиненим внутрішньоособистісним 
та міжособистісним інтелектом.
Ключові слова: емоційний інтелект, схиль-
ність до прощення, внутрішньоособистіс-

ний інтелект, міжособистісний інтелект, 
емоції.

The article presents the results of a theoretical 
and empirical study of the relationship between 
empathy and the tendency to forgive in the 
Ukrainian sample of 216 people (110 women and 
106 men): 118 students aged 19 to 23 who receive 
their first higher education and 98 students aged 
24 to 45 years old, receiving a second higher 
education. Approaches to determining the emo-
tional intelligence of the individual are analyzed. 
The concept of emotional intelligence is seen as 
the ability to understand, manage emotions and 
is a complex construct that involves cognitive 
abilities and personal characteristics. The pecu-
liarities of the structure of emotional intelligence 
are analyzed. The concept of forgiveness is seen 
as a process of a person’s conscious rejection of 
resentment, anger, hatred, indignation, sadness 
caused by the unfair treatment of others, and the 
replacement of negative feelings with more neu-
tral and, finally, positive, such as compassion, 
pity, accompanied by positive thoughts about the 
offender and the termination of his conviction. 
There are direct significant correlations between 
the propensity to forgive and intrapersonal intelli-
gence, interpersonal intelligence, understanding 
one’s emotions, understanding other people’s 
emotions, managing one’s emotions, and con-
trolling expression. People who are more prone 
to forgiveness are able to be more aware of their 
emotions, including their recognition and identifi-
cation, understanding the reasons for their occur-
rence, verbal description. Individuals who are 
more prone to forgiveness, are able to be more 
sensitive to the inner states of others, are able 
to understand a person’s emotional state based 
on external manifestations of emotions and intui-
tively. People who are more prone to forgiveness 
are more able to control their emotions, evoke 
and maintain desired emotions, and control 
unwanted ones. People who are more prone to 
forgiveness are able to control the external man-
ifestations of their emotions to a greater extent. 
Individuals who are more prone to forgiveness 
are characterized by more developed intraper-
sonal and interpersonal intellects.
Key words: emotional intelligence, tendency to 
forgiveness, emotional intelligence, propensity to 
forgive, intrapersonal intelligence, interpersonal 
intelligence, emotions.

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗІ СХИЛЬНІСТЮ  
ДО ПРОЩЕННЯ

PECULIARITIES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND TENDENCY TO FORGIVENESS

Постановка проблеми. В останні роки 
у вітчизняних та закордонних учених значно 
зріс дослідницький інтерес до проблеми емо-
ційного інтелекту особистості. Дослідження 
особливостей емоційного інтелекту особи-
стості є однією з актуальних проблем сучас-
ної психології. Сучасні соціально-економічні 
умови в Україні вимагають від особистості 
вмінь використовувати свої можливості та здіб-

ності в різних ситуаціях життєдіяльності. Саме 
тому феномен емоційного інтелекту заслуго-
вує на особливу увагу. У сучасних умовах для 
забезпечення ефективності міжособистісної 
взаємодії надзвичайно важливі такі індивіду-
ально-психологічні характеристики особисто-
сті, як здатність до розпізнавання та розуміння 
емоцій, управління своїми емоціями й емоці-
ями інших людей.
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Постановка завдання. Мета статті – емпі-
рично встановити особливості зв’язку емоцій-
ного інтелекту та схильності до прощення осо-
бистості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Значний внесок у дослідження емо-
ційного інтелекту зробив Р. Бар-Он [1; 2]. Уче-
ний виокремлює п’ять сфер компетентності 
особистості, які можна ототожнити з п’ятьма 
компонентами емоційного інтелекту, кожна 
з яких складається з декількох субкомпонен-
тів: 1) інтраперсональні (пізнання себе): само-
спостереження, емоційна самосвідомість, 
наполегливість, самоствердження, незалеж-
ність, самоповага, самоактуалізація; 2) інтер-
персональні (навички міжособистісного 
спілкування): емпатія, соціальна відповідаль-
ність, міжособистісні взаємини; 3) управління 
стресом: толерантність до стресу, контроль 
імпульсивності; 4) здатність до адаптації, гнуч-
кість, вирішення проблем; 5) оцінка загаль-
ного настрою: оптимізм, щастя.

П. Селовей (Р. Salovey) і Дж. Мейер 
(J. Mayer) уважають, що емоційний інтелект 
доцільно визначати як підструктуру соціаль-
ного інтелекту, яка включає здатність відсте-
жувати власні та чужі почуття й емоції, роз-
різняти їх та використовувати цю інформацію 
для спрямування мислення і дій [18]. Дослід-
никами запропоновано найбільш відому 
в науковій психології модель емоційного інте-
лекту. На думку вчених, емоційний інтелект, як 
складний конструкт, складається зі здібнос-
тей трьох типів, як-от: 1) ідентифікація і вираз 
емоцій; 2) регуляція емоцій; 3) використання 
емоційної інформації в мисленні і діяльно-
сті [18, с. 192]. П. Селовей і Дж. Мейер після 
низки теоретико-емпіричних досліджень 
дійшли висновку, що емоційний інтелект 
є здатністю переробляти інформацію, яка 
міститься в емоціях: визначати значення емо-
цій, зв’язки емоцій, використовувати емо-
ційну інформацію як основу для мислення 
й ухвалення рішень. Дослідники вважають, 
що емоційний інтелект включає такі ментальні 
здібності: 1) здатність безпомилково сприй-
мати, оцінювати і виражати емоції включає 
низку пов’язаних одна з одною здібностей, 
як-от сприйняття емоцій, їх ідентифікація, 
адекватне вираження, розрізнення справжніх 
емоцій і їх імітації; 2) здатність мати доступ 
і викликати почуття, щоб підвищити ефек-
тивність мислення, включає здатність вико-
ристовувати емоції для спрямування уваги на 
важливі події, викликати емоції, які сприяють 
вирішенню завдань, використовувати коли-
вання настрою як засіб аналізу різних погля-
дів на проблему; 3) здатність до розуміння 
емоцій, емоційного пізнання – здатність розу-
міти комплекси емоцій, зв’язки між емоціями, 
переходи від однієї емоції до іншої, причини 

емоцій, вербальну інформацію про емоції; 
4) здатність до усвідомленої регуляції емоцій, 
управління емоціями, підвищення рівня емо-
ційного й інтелектуального розвитку – здат-
ність до контролю за емоціями, зниження 
інтенсивності негативних емоцій, усвідом-
лення своїх емоцій, зокрема і неприємних, 
здатність до вирішення емоційно навантаже-
них проблем без придушення пов’язаних із 
ними негативних емоцій.

Д. Гоулман (Daniel Goleman) [4] змінив, 
популяризував першу модель емоційного 
інтелекту П. Селовея і Дж. Мейера. На думку 
Д. Гоулмана, емоційний інтелект є здатністю 
людини тлумачити власні емоції й емоції ото-
чення, щоб використовувати отриману інфор-
мацію для реалізації власних цілей [4]. Цікаво, 
що Д. Гоулман розглядає емоційний інтелект 
з позиції соціального та лідерського інте-
лекту. Дослідник уважає, що структура емо-
ційного інтелекту включає набір різноякісних 
і навіть різноспрямованих параметрів, як-от: 
ідентифікація та називання емоційних ста-
нів, розуміння взаємозв’язків між емоціями, 
мисленням і дією; управління емоційними 
станами – контроль емоцій і заміна небажа-
них емоційних станів адекватними; здатність 
входити в емоційні стани, що сприяють досяг-
ненню успіху; здатність читати емоції інших 
людей, бути чутливим до них і керувати емо-
ціями інших; здатність вступати в міжособи-
стісні стосунки з іншими людьми і підтриму-
вати їх [4, с. 127].

Структура емоційного інтелекту Д. Гоулмана 
є ієрархічною. Ідентифікація емоцій є пере-
думовою управління ними. Водночас одним 
з аспектів управління емоціями є здатність 
продукувати емоційні стани, що приводять 
до успіху. Ці три здібності, звернені до інших 
людей, є детермінантою четвертої, принци-
пово важливої: входити в контакт і підтриму-
вати добрі взаємини [4].

Після низки теоретико-емпіричних дослі-
джень Д. Гоулман допрацював структуру 
емоційного інтелекту. На думку дослідника, 
у структурі емоційного інтелекту доцільно 
виокремити дві групи навичок, які складаються 
із двох компонентів: 1. Особистісні навички, 
у які входять самосвідомість і самоконтроль. 
2. Соціальні навички, які складаються із соці-
альної чуйності (емпатії) і власне соціальних 
навичок.

На думку Д. Гоулмана, самосвідомість 
і самоконтроль визначають, наскільки добре 
ми розуміємо себе, уміємо управляти собою 
і контролювати свої почуття. Соціальна 
чуйність і управління відносинами, згідно 
з Д. Гоулманом, відображають нашу здат-
ність розпізнавати емоції оточення, управляти 
ними, на цій основі налагоджувати взаємини 
з людьми [4, с. 78].
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Цікаво, що серед структурних компонен-
тів емоційного інтелекту, які виокремлюються 
Д. Гоулманом, можна виявити не тільки емо-
ційні здібності, а й вольові якості, характе-
ристики самосвідомості, соціальні вміння 
та навички. Дослідник уважає, що в успішній 
управлінській діяльності когнітивній складовій 
частині належить другорядна роль. Д. Гоулман 
уважає, що під час ухвалення рішень в екстре-
мальній ситуації емоції характеризуються знач-
ною силою і підпорядковують собі розумову 
діяльність. Значною заслугою Д. Гоулмана 
є стимулювання людей до розвитку особистіс-
них якостей, які сприяють досягненню успіхів 
у тих чи інших сферах діяльності. Д. Гоулман 
наочно продемонстрував, як саме емоційний 
інтелект може бути корисним в управлінських 
структурах [4].

Значний внесок у дослідження зв’язку емо-
цій та мислення зробив О.К. Тихомиров [9]. 
У центрі уваги вченого перебувало поняття 
«емоційне мислення». Дослідник уважає, що 
з мисленнєвою діяльністю пов’язані всі емо-
ційні процеси – афекти, емоції та почуття. 
О.К. Тихомиров зазначає, що емоційна регу-
ляція мисленнєвої діяльності й емоційна акти-
вація є необхідними умовами продуктивної 
інтелектуальної діяльності.

Досить цікавий погляд на емоційний інте-
лект був запропонований І.М. Андрєєвою [1], 
яка вважає, що емоційний інтелект не є само-
стійною психологічною категорією. Учена 
визначає емоційний інтелект як системний 
вияв інтелектуальних здібностей до аналізу, 
обробки та використанню емоційної інформа-
ції. На думку дослідниці, емоційний інтелект 
є властивістю особистості та компонентом 
інтелектуальної сфери особистості й пов’я-
заний з особистісними характеристиками. 
У структурі емоційного інтелекту І.М. Андрєєва 
виокремлює внутрішньоособистісний та міжо-
собистісний емоційний інтелект.

Е.Л. Носенко та Н.В. Коврига [8] зазнача-
ють, що емоційний інтелект як аспект вияв-
лення внутрішнього світу особистості відо-
бражає міру розумності ставлення людини 
до світу, до інших та до себе як суб’єкта жит-
тєдіяльності. На думку дослідників, емоцій-
ному інтелекту властиві внутрішні (диспозиці-
йні) та зовнішні (ті, що виявляються в ознаках 
перебігу емоційного процесу) компоненти, які 
зумовлюють стресозахисну й адаптивну функ-
ції цієї інтегральної особистісної властивості.

Д.В. Люсін [7] запропонував повну і розгор-
нуту теорію емоційного інтелекту. Дослідник 
розглядає емоційний інтелект як здатність до 
розуміння й управління емоціями, яка може 
бути спрямована і на власні емоції, і на емоції 
інших людей. На думку вченого, здатність до 
розуміння емоцій означає, що людина може 
розпізнати емоцію, тобто встановити факт 

наявності емоційного переживання в себе або 
іншої людини; може ідентифікувати емоцію, 
тобто встановити, яку саме емоцію відчуває 
вона сама або інша людина, знайти для неї 
словесне вираження; розуміє причини, що 
викликали цю емоцію, і наслідки, до яких вона 
приведе. Здатність до управління емоціями 
означає, що особистість може контролювати 
інтенсивність емоцій, передусім приглушати 
досить сильні емоції; може контролювати 
зовнішнє вираження емоцій; може за необ-
хідності викликати ту чи іншу емоцію [7, с. 32]. 
Д.В. Люсін висловлює припущення, що здат-
ність до розуміння емоцій і управління ними 
дуже тісно пов’язана із загальною спрямова-
ністю особистості на емоційну сферу, тобто 
з інтересом до внутрішнього світу людей (до 
власного також), схильністю до психологіч-
ного аналізу поведінки, із цінностями.

Отже, емоційний інтелект як здатність до 
розуміння й управління емоціями є складним 
конструктом, який пов’язаний, з одного боку, 
з когнітивними здібностями, а з іншого – з осо-
бистісними характеристиками.

Ми припускаємо, що існує позитивний зв’я-
зок між схильністю до прощення й емоційним 
інтелектом особистості.

Л.К. Ходжсон (L.K. Hodgson) і Е.Х. Верт-
хайм (E.H. Wertheim) зазначають, що здатність 
прощати вважається важливою для успішного 
збереження стосунків [16].

Р. Енрайт (R. Enright) зауважує, що про-
щення передбачає відмову скривдженої 
людини від гніву й образи [14, с. 114].

Р. Енрайт (R. Enright) [14] і Е. Гассін [3] 
висловлюють думку, що прояв прощення 
в міжособистісних стосунках доцільно визна-
чити як рішення, по-перше, відмовитись від 
негативних думок, емоцій і поведінкових про-
явів у відношенні кривдника, який незаслу-
жено образив особу, по-друге, заохочувати 
позитивні думки, поведінкові прояви й емоції 
щодо того ж кривдника.

Е.В. Хілл (E.W. Hill) характеризує прощення 
як складний психологічний процес, який є рад-
шше відкриттям, ніж актом волі [15].

Р. Еммонс (R. Emmons) зазначає, що про-
щення є особистісним конструктом високого 
рівня, за якого особи мають такі характери-
стики: можливість бути сприйнятливим до 
обставин, які зменшують гнів; наявність нави-
чок контролювання емоцій; емпатію; смирен-
ність; доброзичливість і прагнення перебувати 
в гармонійних стосунках [13, с. 162].

На нашу думку, прощення доцільно роз-
глядати як процес свідомої відмови особи 
від образи, гніву, ненависті, обурення, суму, 
зумовлених несправедливим ставленням 
інших людей до неї, та заміни негативних 
почуттів більш нейтральними, нарешті, пози-
тивними, такими, як співчуття, жалість, що 
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Таблиця 1
Взаємозв’язок схильності до прощення з емоційним інтелектом

Показники Коефіцієнт кореляції К. Пірсона Рівень значущості
Міжособистісний інтелект 0,32 р < 0,01
Внутрішньоособистісний інтелект 0,34 р < 0,01
Розуміння чужих емоцій 0,34 р < 0,01
Управління чужими емоціями 0,29 р < 0,01
Розуміння своїх емоцій 0,35 р < 0,01
Управління своїми емоціями 0,32 р < 0,01
Контроль експресії 0,31 р < 0,01

супроводжуються позитивними думками сто-
совно кривдника і припиненням його засу-
дження.

У нашому дослідженні взяли участь 
216 осіб – українські студенти (110 жінок 
і 106 чоловіків): 118 студентів віком від 19 до 
23 років, які здобувають першу вищу освіту, 
та 98 студентів віком від 24 до 45 років, які здо-
бувають другу вищу освіту.

Вибірка респондентів була сформована 
з 5-и українських університетів: Київського 
університету імені Бориса Грінченка, Наці-
онального педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, Університету економіки 
і права «КРОК», Київського національного 
лінгвістичного університету, Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка.

Участь респондентів у дослідженні була кон-
фіденційною та добровільною. Дослідження 
було проведено з дотриманням етичних прин-
ципів та кодексів поведінки Американської 
психологічної асоціації (2010 р.).

З метою визначення особливостей зв’язку 
емоційного інтелекту та схильності до про-
щення нами застосовувались такі психодіа-
гностичні методи: 1) методика «Діагностика 
емоційного інтелекту» (автор Д.В. Люсін [6]); 
2) опитувальник «Шкала прощення як риси 
характеру» (автори: Дж.В. Беррі (J.W. Berry), 
E.Л. Вортингтон (E.L. Worthington), Л.Е. О’Кон-
нор (L.E. O’Connor), Л. Парротт (L. Parrott), 
Н.Г. Вейд (N.G. Wade)) [11].

Емпірично визначено кореляційні зв’язки 
емоційного інтелекту зі схильністю до про-
щення (див. табл. 1).

Нами емпірично встановлено позитивні 
значущі кореляційні зв’язки показника схиль-
ності до прощення із внутрішньоособистісним 
інтелектом (r = 0,34, р < 0,01), міжособистіс-
ним інтелектом (r = 0,32, р < 0,01), розумінням 
своїх емоцій (r = 0,35, р < 0,01), розумінням 
чужих емоцій (r = 0,34, р < 0,01), управлінням 
своїми емоціями (r = 0,32, р < 0,01) та контр-
олем експресії (r = 0,31, р < 0,01). Отримані 
результати свідчать, що особи з високою 
схильністю до прощення мають більш розви-
нений внутрішньоособистісний та міжособи-
стісний інтелект.

Учені Х. Ан (H. Ahn), Ю. Сун (Y. Sung), 
М. Друмрайт (M. Drumwright) виявили, що 
особи з низьким рівнем емоційного інтелекту, 
які стикаються з конфліктами, образами у сто-
сунках, частіше реагують на них деструктивно, 
ніж ті, хто мають високий рівень емоційного 
інтелекту [10].

У нашому емпіричному дослідженні [5] 
встановлено, що особи, які більшою мірою 
схильні до прощення, характеризуються 
більш розвиненим умінням розв’язувати 
міжособистісні проблеми та мають сформо-
вані сценарії поведінки у складних, конфлік-
тних ситуаціях.

Д. Карвальо (D. Carvalho), Ф. Нето (F. Neto) 
та С. Мавровелі (S. Mavroveli) емпірично вста-
новили, що показники емоційного інтелекту 
негативно пов’язані із тривалим обуренням 
і негативним афектом і позитивно пов’язані із 
прощенням та позитивним афектом [12].

Е.В. Хілл (E.W. Hill) [15] виявив, що про-
щення позитивно пов’язано з емпатією й емо-
ційним інтелектом. А. Макаскілл (A. Macaskill), 
Дж. Малтбі (J. Maltby) та Л. Дей (L. Day) [17] 
емпірично встановили, що людям із більш 
високим рівнем емпатії легше простити інших.

Л.К. Ходжсон (L.K. Hodgson) і Е.Х. Вертхайм 
(E.H. Wertheim) виявили, що здатність керу-
вати емоціями передбачає більшу готовність 
прощати [16].

Висновки з проведеного дослідження. 
Особи, які більшою мірою схильні до про-
щення, здатні більшою мірою до усвідомлення 
своїх емоцій, зокрема їх розпізнавання й іден-
тифікації, розуміння причин їх виникнення, 
вербального опису.

Особи, які більшою мірою схильні до про-
щення, більш чуйні до внутрішніх станів 
інших людей, здатні розуміти емоційний стан 
людини на основі зовнішніх проявів емоцій 
та інтуїтивно.

Особи, які більше схильні до прощення, 
здатні більшою мірою управляти своїми емоці-
ями, викликати та підтримувати бажані емоції, 
тримати під контролем небажані.

Особи, які більшою мірою схильні до про-
щення, здатні більшою мірою контролювати 
зовнішні прояви своїх емоцій.
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Особи, які більшою мірою схильні до про-
щення, характеризуються більш розвиненими 
внутрішньоособистісним та міжособистісним 
інтелектом.

Практична цінність дослідження полягає 
в тому, що отримані результати можуть бути 
використані у процесі подальшого дослі-
дження проблеми зв’язку емоційного інте-
лекту та схильності до прощення, у психоло-
гічній консультації та психотерапії.

Перспективу дослідження вбачаємо 
в подальшому теоретико-емпіричному дослі-
дженні особливостей зв’язку схильності до 
прощення з емоційним інтелектом.
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Інтернет розглянуто як унікальний ресурс 
розвитку громадянської компетентності 
кіберпокоління – покоління з необмеженими 
можливостями отримання інформації, 
знань, комунікації, спілкування, свободою 
вибору системи цінностей, моделей пове-
дінки, типу і форм взаємодії у віртуаль-
ному просторі. Звертається увага на те, 
що вплив інформаційно-комунікаційного 
середовища мережі Інтернет може бути 
прихованим від публічного дискурсу, а його 
наслідки – руйнівними для людини і суспіль-
ства, оскільки нівелюють традиційні цін-
ності та моральні норми. Підкреслюється, 
що інтернетизація, з одного боку, постає 
як глобалізаційний та деіндивідуалізацій-
ний процес, з іншого – посилює прив’яза-
ність людини до території, регіону, рідних 
місць, де вона реалізує свої громадянські 
права. Повагу до прав людини визначено 
як основу громадянської компетентно-
сті. Громадянська компетентність роз-
глядається як готовність особистості 
активно, відповідально й ефективно реа-
лізовувати комплекс громадянських прав і 
обов’язків у демократичному суспільстві, 
застосовувати свої знання й уміння на 
практиці. Охарактеризовано особливості 
становлення та розвитку громадянської 
компетентності кіберпокоління: станов-
лення громадянської компетентності 
відбувається на різних вікових етапах у 
результаті цілеспрямованої інтелекту-
альної та практичної діяльності індивіда в 
певному соціальному середовищі, зокрема 
в інтернет-середовищі; інтернет-середо-
вище впливає на процес становлення та 
розвитку громадянської компетентності 
прямо й опосередковано; становлення та 
розвиток громадянської компетентності 
відбувається протягом життя в соціумі 
з певною системою цінностей, ідеалів, 
моральних норм і правил; опосередкована 
інтернет-технологіями інтерсуб’єктна 
взаємодія користувачів активізує грома-
дянську інтернет-участь. Представлено 
матрицю розвитку громадянської компе-
тентності у віртуальному інтернет-про-
сторі.

Ключові слова: інтернет-технології, гро-
мадянська компетентність, громадянська 
інтернет-участь, конвенційні форми інтер-
нет-участі, матриця, інтернет-комунікація.

The Internet is seen as a unique resource for the 
development of civic competence of the cyber 
generation – the generation with unlimited oppor-
tunities to obtain information, knowledge, com-
munication, companionship, freedom of choice 
of values, behavior model, type and forms of 
interaction in cyberspace. Attention is drawn to 
the fact that the influence of the information and 
communication environment of the Internet can 
be hidden from public discourse, and its conse-
quences – destructive for man and society, as 
they level the traditional values and moral norms. 
It is emphasized that internetization, on the one 
hand, appears as a globalization and deindivid-
ualization process, on the other – strengthens 
a person’s attachment to the territory, region, 
homeland where he exercises his civil rights. 
Respect for human rights is defined as the basis 
of civic competence. Civic competence is seen 
as the willingness of the individual to actively, 
responsibly and effectively implement a set of 
civil rights and responsibilities in a democratic 
society, to apply their knowledge and skills in 
practice. The peculiarities of the formation and 
development of civic competence of the cyber 
generation are described: the formation of civic 
competence occurs at different age stages as 
a result of purposeful intellectual and practical 
activities of the individual in a particular social 
environment, including the Internet environ-
ment; the Internet environment influences the 
process of formation and development of civic 
competence directly and indirectly; the formation 
and development of civic competence occurs 
throughout life in a society with a certain system 
of values, ideals, moral norms and rules; Inter-
net-mediated intersubjective user interaction 
activates civic Internet participation. The matrix 
of development of civic competence in the virtual 
Internet space is presented.
Key words: Internet technologies, civil compe-
tence, online participation citizen participation, 
matrix, conventional forms of internet participa-
tion, internet communication.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КІБЕРПОКОЛІННЯ

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT  
OF CIVIC COMPETENCE OF CYBERGENERATION

Постановка проблеми. Інформаційно-ко-
мунікаційне середовище мережі Інтеренет, як 
нове соціальне середовище існування сучасної 
людини, має значний виховний і розвивальний 
потенціал. У віртуальному інтернет-середо-
вищі відбуваються соціалізація, ідентифікація 
молодої людини, розширюється, доповню-
ється і збагачується її соціальний досвід. Через 
опосередковану взаємодію у віртуальному 
просторі користувачі Інтернету самостійно 
обирають систему цінностей; спостерігають 

різні моделі поведінки на прикладі реальних 
людей або віртуальних образів, аналізують 
наслідки власної поведінки й автономно ухва-
люють рішення щодо її зміни; надають під-
тримку іншим членам інтернет-спільноти та, 
у разі необхідності, отримують від них емо-
ційну й інтелектуальну допомогу.

Інтернет із безмежною кількістю каналів 
і потоків інформації, як і будь-який винахід 
людства, має як позитивний, так і негативний 
вплив на людину і суспільство. З одного боку, 
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це гарант демократії, свободи слова, свободи 
думки, середовище, спрямоване на підтримку 
активного громадянства, розвиток грома-
дянської компетентності людини. Дж. Равен 
стверджує, що в інформаційному суспільстві 
є всі передумови розвитку «компетентного 
громадянина». Громадянин повинен брати 
активну участь у суспільному житті, оскільки 
«розвиток нових комунікаційних технологій 
дозволяє людині легше і швидше висловлю-
вати думку з різних питань, від питань побу-
тових до найскладніших соціальних проблем» 
[1, с. 38]. З іншого – вплив інформаційно-ко-
мунікаційного середовища мережі Інтернет 
приховано від публічного дискурсу, а його 
наслідки можуть бути руйнівними для людини 
і суспільства, оскільки нівелюють традиційні 
цінності та моральні норми [2]. Транснаціо-
нальний і транскультурний характер Інтер-
нету спричинює соціокультурну гомогеніза-
цію світу, уніфікацію цінностей, встановлення 
єдиних правил оцінювання соціокультурного 
розвитку різних народів. Географічна терито-
ріальність, регіональність уже не є головними 
принципами формування національної і гро-
мадянської ідентичності. Як реакція на куль-
турне і ментальне нівелювання зростає роль 
національної та громадянської ідентифікації, 
розгортаються процеси національного відро-
дження, громадянського опору, збільшується 
кількість акцій протесту, метою яких є захист 
прав і свобод [3, с. 150]. Отже, інтернетиза-
ція, з одного боку, постає як глобалізаційний 
та деіндивідуалізаційний процес, з іншого – 
посилює прив’язаність людини до території, 
регіону, рідних місць, де вона реалізує свої 
громадянські права [4].

Повага до прав людини є основою відпо-
відального та конструктивного ставлення 
до однієї із ключових компетентностей 
людини – громадянської компетентності. 
У науковому дискурсі громадянську компе-
тентність визначають як: готовність особисто-
сті активно, відповідально й ефективно реа-
лізовувати комплекс громадянських прав 
і обов’язків у демократичному суспільстві, 
застосовувати свої знання й уміння на прак-
тиці [5]; інтегративну характеристику особи-
стості, яка відображує суб’єктивний досвід 
людини, її готовність усвідомлено й ефективно 
здійснювати соціально значущу громадянську 
діяльність; систему взаємопов’язаних і вза-
ємозалежних компетенцій, зокрема право-
вої, соціальної, предметної, дослідницької, 
моральної, культурно-історичної, комуніка-
тивної [6]; готовність і здатність нести особи-
стісну відповідальність за власне благополуччя 
і добробут суспільства [7]; здатність особи 
до політичного аналізу й судження, навички 
пошуку й усвідомлення інформації, викори-
стання медіазасобів і комунікації для участі 

в публічних дискусіях і процесах, здатність 
до демократичного ухвалення рішень, дії [8]. 
Вітчизняні дослідники визнають, що грома-
дянська компетентність ґрунтується на грома-
дянських цінностях, які уналежнюють ідеали, 
переконання і відповідну моральну позицію 
особистості [9]. На переконання Т.М. Сма-
гіної, громадянська компетентність особи 
кореспондує її громадянську відповідальність, 
уміння спільно з іншими виробляти рішення 
й реалізовувати його, виявляти толерантність, 
гармонійно поєднувати особисті інтереси 
з потребами суспільства, брати участь у функ-
ціонуванні демократичних інститутів, виявляти 
потребу в актуалізації й реалізації свого осо-
бистісного потенціалу [10, с. 39–40].

Отже, аналіз наукових джерел показує, що 
дефініцію «громадянська компетентність» 
визначають через «здатність особи до гро-
мадянської діяльності». У психології катего-
рію «здатність» розкривають як «готовність до 
діяльності» – такий психічний стан актуалізації 
інтелектуальних, вольових і мотиваційних яко-
стей психіки (потреби, інтереси, емоції, пере-
конання, цінності), зумовлених конкретною 
діяльністю. У контексті нашого дослідження, 
готовність громадянина до діяльності у грома-
дянській сфері вважаємо основою компетент-
ності, а інтернет-середовище розглядаємо 
як унікальний ресурс розвитку громадянської 
компетентності нового кіберпокоління – поко-
ління з необмеженими можливостями отри-
мання інформації, знань, комунікації, спілку-
вання, свободою вибору системи цінностей, 
моделей поведінки, типу і форм взаємодії 
у віртуальному просторі.

Постановка завдання. Мета статті – 
визначити особливості розвитку громадян-
ської компетентності кіберпокоління в інфор-
маційно-комунікаційному середовищі мережі 
Інтернет

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Засадами нашого дослідження 
є положення Рамкової програми оновлених 
ключових компетентностей для навчання 
протягом життя, схваленої Європейським 
парламентом і Радою Європейського Союзу 
[11]. Згідно із програмою, громадянська ком-
петентність – це здатність людини діяти як 
відповідальний громадянин і повною мірою 
брати участь у соціальному житті, розуміння 
базових ідей, пов’язаних з індивідуумами, 
групами, організаціями, суспільством, еко-
номікою та культурою; включає усвідомлення 
цілей, цінностей та політики соціальних і полі-
тичних рухів.

На нашу думку, громадянська компе-
тентність формується на різних вікових ета-
пах у результаті цілеспрямованої інтелек-
туальної та практичної діяльності індивіда 
в певному соціальному середовищі, зокрема 
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й в інтернет-середовищі, розвивається про-
тягом життя; соціальне середовище впливає 
на процес становлення та розвитку грома-
дянської компетентності прямо (через наявні 
норми, обмеження) і опосередковано (через 
формулювання понять, уявлень); становлення 
громадянської компетентності відбувається 
в соціумі з певною системою цінностей, ідеа-
лів, моральних норм та правил; розвиток гро-
мадянської компетентності передбачає вдо-
сконалення знань і уявлень про взаємозв’язок 
громадян і держави, стосунків між людьми, 
практичних умінь у сфері громадської уча-
сті. Участь громадян у вирішенні актуальних 
питань на місцевому та державному рівнях 
дозволяє ефективно реалізовувати свої права 
(та / або інтереси цільових груп), безпосеред-
ньо або опосередковано впливати на ухва-
лення соціально значущих рішень.

Концепт громадянської участі в інтернет-се-
редовищі є важливою базовою характеристи-
кою сучасного суспільства. Хоча є чимало 
проблем у визначенні поняття, функцій, форм 
громадянської інтернет-участі, цей структур-
ний компонент компетентності вважаємо про-
відним. Компетентність людини є синтезом 
когнітивного, мотиваційно-ціннісного і діяль-
нісного компонентів. Громадянську інтер-
нет-участь визначаємо як опосередковану 
інтернет-технологіями інтерсуб’єктну взає-
модію громадян із метою впливу на ухвалення 
рішень, розв’язання проблем окремих індиві-
дів і груп, прямої участі в суспільно-політичних 
процесах. Досвід інтерсуб’єктної взаємодії, 
отриманий у віртуальному інтернет-середо-
вищі, на нашу думку, сприятиме розвитку гро-
мадянської компетентності кіберпокоління. 
У формулюванні гіпотези нашого дослідження 
спираємося на результати наших попередніх 
досліджень впливу інтернет-середовища на 
становлення громадянськості української 
молоді, усвідомлення нею відповідальності 
за країну, бажання брати участь у суспіль-
но-політичному житті, виявляти ініціативність 
у вирішенні значущих проблем суспільства. 
Дослідження показали, що кіберпокоління 
оцінює вплив інтернет-середовища (кон-
тент інтернет-сайтів та соціальних мереж) на 
рівні впливу неполітичних соціальних суб’єк-
тів (родина, близькі друзі, викладачі, засоби 
масової інформації) і значно вище, ніж вплив 
політичних суб’єктів (політичні партії, державні 
інститути); інтерсуб’єктна взаємодія в соціаль-
них мережах впливає на бажання брати участь 
у суспільному житті більше, ніж інформаційний 
контент інтернет-сайтів [12]. Пояснюємо це 
тим, що у процесі взаємодії з іншими людьми 
збуджується, актуалізується внутрішнє 
і набуває реальності зовнішнє. Як стверджує 
В.О. Васютинський, «саме в інтерсуб’єктній 
взаємодії зовнішнє і внутрішнє об’єднуються 

в цілісну суб’єктивну реальність і <…> індивід, 
урешті-решт, розставляє внутрішнє і зовнішнє 
по місцях» [13, с. 377]. Отже, вплив інтернету 
здійснюється на рівні макро-, мезо- і мікросе-
редовища, що дає підстави вважати інфор-
маційно-комунікаційне середовище мережі 
Інтернет метасередовищем, у якому молоді 
громадяни країни не тільки отримують інфор-
мацію, спілкуються, а й виявляють готовність 
діяти: обстоювати свої права і свободи; обго-
ворювати шляхи вирішення проблем суспіль-
ства, країни; брати участь у демократичному 
ухваленні рішень на всіх рівнях – від місцевого 
до європейського та міжнародного.

Готовність молоді діяти заради вирішення 
актуальних питань суспільства, країни, захи-
сту своїх прав або прав інших громадян акти-
візує її громадянську активність і сприяє 
розвитку компетентності. Кіберпокоління 
реалізує суб’єкт-суб’єктну модель взаємодії, 
прагне посилення горизонтальних зв’язків, 
горизонтальної інтеграції, виявляє громад-
ські ініціативи, створює платформи, групи 
в соціальних мережах, пропонує проєкти 
вирішення соціальних проблем, проблем 
навколишнього середовища. Але влада поки 
що не готова втратити функції контролера 
і діє за старою адміністративно-управлін-
ською моделлю. Прикладів партнерської вза-
ємодії щодо вирішення проблем українського 
суспільства не так багато, тому говорити 
про зміну адміністративної моделі взаємодії 
влади з інтернет-спільнотою на партнерську, 
суб’єкт-суб’єктну модель передчасно. Слаб-
кий розвиток діалогічних форм взаємодії 
громадян з органами державного та місце-
вого управління призводить до асиметричної 
комунікації в інтернет-просторі. Це пригнічує 
ініціативу молоді, зумовлює її відчуження від 
суспільно-політичних процесів, спричиняє 
апатію та розчарування. У відповідь на тиск із 
боку влади або іншої інституції інтернет-спіль-
нота демонструє готовність застосовувати як 
конвенційні, так і неконвенційні форми грома-
дянської участі [14].

Ефективність участі громадян у суспіль-
но-політичному житті, на наш погляд, залежить 
від рівня їхньої відповідальності, компетентно-
сті, ставлення до влади, держави, а також від 
вибору форм взаємодії. Взаємодія суб’єктів 
в інтернет-середовищі може набувати різних 
форм і відбуватися як: інформування (інтер-
нет-комунікація здійснюється залежно від 
ситуації); діалогічне консультування (інтер-
нет-комунікація передбачає діалоги, консуль-
тування з метою з’ясування реакції користу-
вачів на ситуацію, подію, дії влади, ухвалені 
рішення); системне партнерство (інтернет-ко-
мунікація між суб’єктами відбувається систе-
матично, має на меті досягнення результату 
спільними зусиллями).
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Таблиця 1
Матриця розвитку громадянської компетентності в інтернет-середовищі

Е
та

п
и Типи взаємодії соціальних суб’єктів в інтернет-середовищі

Інформування Діалоги,
консультування Партнерство

1
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Суб’єкти мають вільний 
доступ до публічної інфор-
мації, результатів соціоло-
гічних опитувань, аналітич-
них матеріалів.
Додатково використову-
ють можливість отримати 
інформацію від місцевих 
та державних органів 
влади, політичних партій, 
громадських об’єднань 
(далі – ГО) та організа-
цій (далі – НГО) шляхом 
оформлення запиту на 
публічну інформацію.
Інформування інших 
користувачів щодо отри-
маної інформації від-
бувається за бажанням 
суб’єкта.

Діалоги, інтернет-опиту-
вання, обговорення в чатах, 
на форумах мають консульта-
тивний характер.
Результати підписання ел. 
петиції, розгляду ел. звер-
нень; онлайн-консультацій із 
громадянами, громадськими 
об’єднаннями й організаці-
ями щодо шляхів вирішення 
проблеми враховують част-
ково за окремими питаннями.
Діалогічна інтернет-ко-
мунікація відбувається як 
обмін думками, висловлю-
вання пропозицій. Публічні 
онлайн-консультації не є 
систематичними.

Створення спільних онлайн-
груп, рад, комітетів із метою 
вивчення проблеми, її 
всебічного обговорення та 
визначення шляхів вирі-
шення.
Співпраця з асоціаціями, 
громадами, громадськими 
об’єднаннями й органі-
заціями, створення ел. 
платформ із метою спільної 
діяльності в інтернет-про-
сторі.
Співпраця соціальних 
суб’єктів у віртуальному 
інформаційно-комуніка-
ційному середовищі має 
системний характер і 
спрямована на досягнення 
результату.
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и Пошук контенту щодо 
процедури ухвалення 
рішення. Розміщення 
інформаційних повідо-
млень щодо виконання 
ухвалених рішень на 
офіційних сайтах елек-
тронних засобів масової 
інформації, у соціальних 
інтернет-мережах.
Поширення аналітичних і 
експертних оцінок різними 
суб’єктами взаємодії; 
оприлюднення інформа-
ції офіційними органами, 
консультаційними коміте-
тами, групами, радами, ГО 
та НГО.
Кроспостинг контенту 
щодо різних варіантів, 
процедур ухваленняя 
рішень, можливих  
наслідків.
Відкритий доступ до ел. 
версій ухвалених докумен-
тів, планів та можливих 
заходів на їх виконання.

Онлайн-семінари, інтер-
нет-конференції, вебінари; 
двосторонні консультації, 
публічні онлайн-обговорення; 
круглі столи з експертами, 
аналітиками, медіаторами 
суспільства, ГО та НГО, пред-
ставниками влади.
Консультування окремих гро-
мадян з юридичних питань, 
можливих наслідків ухвалених 
рішень.
Створення і поширення 
контенту з матеріалів обго-
ворення проблем соціаль-
ного розвитку; і поширення в 
електронних засобах масової 
інформації.
Розроблення стратегій 
окремими користувачами, 
онлайн-групами, їх оприлюд-
нення.
Підготовка проєктів, докумен-
тів, рішень та планів заходів 
щодо їх реалізації.

Створення дорадчих орга-
нів за участю представників 
влади, громадян, ГО та 
НГО; підготовка і затвер-
дження проєктів, докумен-
тів, рішень, планів, дорожніх 
карт на їх виконання.
Участь у розробленні та 
реалізації державних про-
грам, місцевих бюджетів, 
заходів територіальних 
громад.
Онлайн-трансляція ел. 
публічних обговорень, 
засідань робочих груп, рад, 
комітетів, підготовка та 
широке обговорення проєк-
тів документів.
Реалізація частини держав-
них програм громадськими 
об’єднаннями й організа-
ціями, окремими громадя-
нами. Делегування владою 
частини повноважень гро-
маді, інтернет-спільнотам, 
ГО та НГО.
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Накопичення і поширення 
інформації щодо результа-
тів виконання ухвалениих 
рішень, зокрема: оцінок 
експертів, консультантів, 
аналітиків, результатів 
наукових досліджень, опи-
тувань громадської думки, 
створення баз даних, 
поширення контенту щодо 
наслідків вирішення про-
блеми.

Громадська експертиза 
реалізації ухвалених рішень. 
Урахування громадської 
думки, експертних висновків, 
результатів консультацій, 
опитувань у процесі підго-
товки заключних висновків.
Широке обговорення на різ-
них платформах соціальних 
інтернет-мереж необхідності 
внесення змін до проєктів, 
документів щодо перегляду 
ухвалених рішень.

Аналіз і обговорення 
результатів спільної діяль-
ності щодо вирішенні про-
блеми.
Обґрунтування необхідності 
внесення змін або пере-
гляду ухвалених рішень, 
розроблення нових страте-
гій співпраці.
Громадський контроль 
за виконанням ухвалених 
рішень зі змінами.
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З метою спрямування розвитку грома-
дянської компетентності й уникнення некон-
венційних дій молоді в інтернет-просторі, 
розширення уявлень молоді про конвенційні 
форми громадянської інтернет-активності, 
а також засвоєння алгоритму обрання ефек-
тивних форм взаємодії в інтернет-середовищі 
ми розробили матрицю розвитку громадян-
ської компетентності в інтернет-середовищі, 
векторами якої стали: за горизонталлю – типи 
взаємодії в інтернет-середовищі (інформу-
вання, діалогічне консультування, системне 
партнерство), за вертикаллю – етапи розв’я-
зання проблеми (див. табл. 1).

Розвиток громадянської компетентно-
сті в матриці представлено як безперервний 
багаторівневий процес соціальної взаємо-
дії різних соціальних суб’єктів у віртуальному 
інтернет-просторі. Форми інтернет-участі, які 
змістовно наповнюють матрицю, були визна-
чені лідерами молодіжних громадських об’єд-
нань і студентами столичних закладів вищої 
освіти (усього 62 особи віком 18–30 років 
взяли участь в онлайн-дослідженні).

У процесі конструювання матриці рес-
понденти визначали найпопулярніші серед 
молоді форми громадянської інтернет-участі: 
онлайн-обговорення, консультації, спільну 
проєктну діяльність, соціологічні опитування, 
голосування, підписання електронних пети-
ції щодо вирішення соціальних проблем, збір 
коштів на допомогу соціально незахищеним 
громадянам, створення ініціативних груп, гро-
мадських організацій із метою захисту та реа-
лізації прав громадян. Учасники дослідження 
виявили здатність мобілізувати спільне мис-
лення у віртуальному просторі; готовність 
створювати публічні резонанси в інформа-
ційно-комунікаційному просторі; висловили 
бажання здійснювати громадську експертизу 
ухвалених рішень, реалізовувати громадський 
контроль за виконанням ухвалених рішень; 
констатували, що вони готові взаємодіяти 
з іншими соціальними суб’єктами в суспільних 
інтересах.

Висновки з проведеного дослідження. 
Інтернет з необмеженою кількістю каналів 
інформування, потоками інформації є унікаль-
ним ресурсом розвитку громадянської ком-
петентності кіберпокоління. Особливостями 
становлення та розвитку громадянської компе-
тентності сучасної молоді є те, що інтерсуб’єк-
тна взаємодія в інтернет-просторі впливає 
прямо (через наявні норми, правила, обме-
ження в Інтернеті) й опосередковано (через 
формулювання понять, уявлень, цінностей, 
інтересів). Опосередкована інтернет-техноло-
гіями інтерсуб’єктна взаємодія користувачів, 
метою якої є вплив на ухвалення рішень щодо 
розв’язання проблем українського суспільства, 
держави, захисту прав індивідів, груп, спільнот, 

активізує громадянську інтернет-участь. Дос-
від громадянської інтернет-участі, отриманий 
у взаємодії з різними соціальними суб’єктами, 
інституціями, органами державної та місцевої 
влади, сприяє розвитку громадянської компе-
тентності кіберпокоління.

Взаємодія суб’єктів в інтернет-середовищі 
може набувати різних форм і відбуватися як 
інформування, діалогічне консультування, 
системне партнерство. Кіберпокоління реа-
лізує суб’єкт-суб’єктну, партнерську модель 
взаємодії та прагне посилення горизонталь-
них зв’язків, горизонтальної інтеграції. Проте 
українська влада діє в інтернет-просторі за 
адміністративно-управлінською моделлю. 
Слабкий розвиток діалогічних форм взаємодії 
громадян з органами державного та місцевого 
управління призводить до асиметричної кому-
нікації в інтернет-просторі. Тиск із боку влади 
спричиняє застосування інтернет-спільнотою 
неконвенційних форм громадянської участі.

Запропонований нами метод конструю-
вання матриці розвитку громадянської ком-
петентності дозволяє залучати широке коло 
користувачів Інтернету до участі в обговоренні 
та вирішенні конкретних проблем і проблем 
суспільства, розширювати досвід застосу-
вання конвенційних форм громадянської 
інтернет-участі, виявляє готовність особи вза-
ємодіяти з іншими соціальними суб’єктами 
в суспільних інтересах.

Перспективними напрямами подальшого 
дослідження нам видається створення й апро-
бація кейса ситуаційних завдань, спрямованих 
на вирішення проблем, зокрема пов’язаних із 
діями користувачів в Інтернеті.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Равен Дж. Компетентность в современном 

обществе: выявление, развитие и реализация. Пер. 
с англ. Москва : Когито-центр, 2002. 396 с.

2. Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Социально-пси-
хологические последствия внедрения новых техно-
логий : перспективные направления исследований. 
Психологический журнал. 2019. Т. 40. № 5. С. 35–47.

3. Механізми громадянської і національної само-
ідентифікації: трансформації комунікативних прак-
тик : монографія / І.В. Жадан та ін. ; за наук. ред. 
І.В. Жадан ; Національна академія педагогічних наук 
України, Інститут соціальної та політичної психології. 
Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. 192 с.

4. Запрожец О.Н., Лапина-Кратосюк Е.Г. Антро-
пология цифрового города: к вопросу о выборе 
метода. Этнографическое обозрение. 2015. № 4. 
С. 41–54.

5. Масленникова В.Ш. Педагогическая модель 
социально ориентированной личности студента : 
методическое пособие. Казань : ИСПО РАО, 2006. 
124 с.

6. Митина Е.В. Становление гражданской ком-
петентности старшеклассников в учебном про-
цессе : на материале гуманитарных дисциплин : авто-



ГАБІТУС

246 Випуск 19. 2020

реф. дис. … канд. пед. наук. Тула, 2011. 25 с. URL : 
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/
dissertaciya-stanovlenie-grazhdanskoy-kompetentnosti-
starsheklassnikov-v-uchebnom-protsesse.

7. Краевский В.В., Брежнева Е.В. Методология 
педагогики : новый этап : учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений. Москва : Акаде-
мия, 2006. 400 с.

8. Овчарук О.В. Характеристики освіти для 
демократичного громадянства : європейський кон-
текст. Постметодика. 2013. № 3. URL: http://lib.iitta.
gov.ua/1103/

9. Ремех Т.О. Сутність і структура громадянської 
компетентності учня нової української школи. Україн-
ський педагогічний журнал. 2018. № 2. С. 34–40.

10. Смагіна Т.М. Формування громадянської ком-
петентності учнів у процесі навчання правознавства 
текст : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2007. 
267 с.

11. Рамкова програма оновлених ключових 
компетентностей для навчання протягом життя. 
ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation 
on Key Competences for Lifelong Learning. URL: 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/
annex-recommendation-key-competences-lifelong-
learning.pdf.

12. Краснякова А.О. Особливості впливу інфор-
маційно-комунікаційного середовища мережі 
Інтернет на становлення громадянськості молоді. 
Науковий вісник Херсонського державного універси-
тету. Серія «Психологічні науки». 2017. № 6. Т. 2. 
С. 149–153.

13. Васютинський В.О. Інтеракційна психологія 
влади. Київ, 2005. 492 с.

14. Краснякова А.О. Конвенційні форми інтер-
нет-участі як ресурс розвитку громадянської компе-
тентності молоді. Теорія і практика сучасної психо-
логії. 2019. № 6. Т. 2. С. 188–192.



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

247

  СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

УДК 159.9;316.6
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
5208.2020.19.43

Ларіна Т.О.
к. психол. н.,
старший науковий співробітник
Інститут соціальної та політичної 
психології Національної академії 
педагогічних наук України

У статті розглядаються комунікатив-
но-ментальні ресурси конструювання 
сприятливої комунікації в часи адаптації 
до нових умов соціальної взаємодії особи-
стості. Викладається емпірична модель 
дослідження, що складається з таких 
психосемантичних характеристик кому-
нікативно-ментального світу особисто-
сті, як: коло підтримуючого спілкування у 
сферах «навчання / робота» та «дозвілля 
/ відпочинок»; характеристики співіден-
тичності партнерів з кола підтримуючого 
спілкування у сферах «навчання / робота» 
та «дозвілля / відпочинок»; комунікатив-
ний час. Дослідження проводилось у фор-
маті онлайн-опитування та мало дві хвилі, 
під час жорсткого локдауну (весна 2020) 
та під час адаптивного карантину (осінь 
2020). Отримані результати відобра-
жають динаміку адаптації особистістю 
власного комунікативного простору задля 
збереження мережі прийнятної соціальної 
взаємодії в умовах надзвичайної ситуації, 
що зумовлена пандемією COVID-19. Отже, 
в складних умовах особистість спира-
ється на ресурси комунікативно-менталь-
ного простору, що здатні підтримувати її 
життєстійкість та здатність керування 
комунікативними ризиками. Співставлення 
результатів за такими параметрами, як 
«відкритість контакту» та «вибірковість 
партнерів», в умовах адаптації до нових 
умов соціальної взаємодії вказує на важли-
вість таких характеристик партнера, 
як «турботливість-дружелюбність-ем-
патичність». Аналіз невербального пара-
метру переживань респондентів вказує, 
що є загальна тенденція до зростання 
стресового напруження. Переважання 
негативних переживань спостерігається 
як у сфері «навчання / робота», так і в 
сфері «дозвілля / відпочинок», хоча сфера 
«навчання / робота» викликає найбільше 
незадоволення респондентів. Таким чином, 
проведене дослідження дасть можливість 
враховувати структурно-динамічні особли-
вості конструювання кола підтримуючої 
взаємодії під час організації соціально-пси-
хологічної допомоги та супроводу. На нашу 
думку, соціально-психологічний супровід 
особистості у часи адаптації до нових умов 
соціальної взаємодії має забезпечувати 
стабілізацію кола підтримуючої взаємодії в 
провідних життєвих сферах особистості.

Ключові слова: комунікативний простір 
особистості, соціальна взаємодія, пандемія 
COVID-19, підтримуюча взаємодія, комуніка-
тивний ризик.

The article considers the communicative-mental 
resources of constructing favorable communica-
tion in times of adaptation to new conditions of 
social interaction of the individual. An empirical 
model of research is presented, which consists of 
such psychosemantic characteristics of the com-
municative-mental world of the individual as: the 
circle of supportive communication in the spheres 
of study / leisure / recreation; characteristics of 
identity of partners in the field of supportive com-
munication in the areas of study / work and lei-
sure / recreation; communicative time. The study 
was conducted in an online survey format and 
had two waves, during a hard lockdown (spring 
2020) and during adaptive quarantine (autumn 
2020). The obtained results reflect the dynamics 
of personal adaptation of one's own communi-
cative space in order to maintain a network of 
acceptable social interaction in the emergency 
situation caused by the COVID-19 pandemic. 
Thus, in difficult conditions, the individual relies 
on the resources of the communicative-mental 
space that are able to maintain its viability and 
the ability to manage communicative risks. Com-
paring the results on such parameters as “open-
ness of contact” and “selectivity of partners” in 
terms of adaptation to new conditions of social 
interaction indicates the importance of such 
characteristics of the partner as “caring-friendli-
ness-empathy”. Analysis of the nonverbal param-
eter of respondents’ experiences indicates that 
there is a general tendency to increase stress. 
The predominance of negative experiences is 
observed both in the field of study / work and in 
the field of leisure / recreation, although the field 
of study / work causes the greatest dissatisfac-
tion of respondents. Thus, the study will make it 
possible to take into account the structural and 
dynamic features of the construction of the cir-
cle of supportive interaction in the organization of 
social and psychological assistance and support. 
In our opinion, the socio-psychological support of 
the individual in times of adaptation to new condi-
tions of social interaction should ensure the sta-
bilization of the circle of supportive interaction in 
the leading spheres of life of the individual.
Key words: communicative space of personal-
ity, social interaction, pandemic COVID-19, sup-
portive interaction, communicative risk.

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19  
НА КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ОСОБИСТОСТІ

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON THE COMMUNICATIVE SPACE OF PERSONALITY

Постановка проблеми. Пандемія як над-
звичайна медико-епідеміологічна ситуація 
здійснює тиск як на соматичне здоров’я, так 
і на ментальне та комунікативне. Перенаван-
таження ментальної системи особистості про-
являється в поведінкових та комунікативних 
збоях, збільшенні конфліктів та тривожних 
розладів. Отже, проблема збільшення опір-

ності стресу в умовах надзвичайної медико-е-
підеміологічної ситуації стає актуальною для 
усіх фахівців допомагаючих професій. Вод-
ночас вимушена соціальна ізоляція в умовах 
запровадження карантинних обмежень поро-
джує нові комунікативні ризики для особисто-
сті. Фактор пандемії COVID-19 напряму впли-
ває на організацію життя та комунікації на всіх 
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рівнях – від загальнодержавного до міжособи-
стісного. Що таке соціальний контакт та його 
значущість, напевно зрозуміли всі, особливо 
під час жорсткого локдауну та вимушеної 
самоізоляції. Таким чином, надзвичайну ситу-
ацію щодо пандемії COVID-19, ситуацію підви-
щеного впливу емоційно-негативних та екс-
тремальних факторів на особистість можна 
розглядати крізь призму фактору ризику 
втрати соціального контакту особистості та як 
зону комунікативного ризику для особистості.

Постановка завдання. У нашому дослі-
дженні ми поставили за мету розглянути кому-
нікативно-ментальні ресурси конструювання 
сприятливої комунікації в часи адаптації до 
нових умов соціальної взаємодії особистості 
та визначити структурно-динамічні особли-
вості конструювання кола підтримуючої взає-
модії під час організації соціально-психологіч-
ної допомоги та супроводу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Небезпека комунікативного ризику 
для особистості полягає у надмірному напру-
женні наших ментальних ресурсів, які відпові-
дають за своєчасну та правильну оцінку небез-
печності інформації. Як наслідок, ми маємо 
сильно виражені негативні емоції, злість, 
крик, блокування спілкування, категоричність 
у висловлюваннях, вербальну та невербальну 
агресію [5].

У ситуації тривалого карантину, впливу 
емоційно-негативних та екстремальних фак-
торів порушується комунікація одночасно 
в усіх сферах життя людини, і це веде до під-
силення не тільки загального рівню стресу, 
а й професійного стресу, інформаційного, 
емоційного та комунікативного. Розглядаючи 
проблему регуляції стресу, науковці підкрес-
люють специфіку інформаційного стресу, 
якій виникає в умовах інформаційних пере-
вантажень та в умовах жорсткого обмеження 
у часі. Так, напруження може підсилюватись 
в ситуаціях невизначеності, коли бракує необ-
хідної інформації, дуже неочікувані та часті 
зміни інформаційних параметрів професійної 
діяльності. Емоційний стрес виникає, коли 
є реальна або уявна небезпека, у разі пережи-
вання приниження, провини, гніву та образи 
в умовах протиріч або розриву ділових відно-
син з колегами по роботі чи конфлікту з керів-
ництвом. Емоційний стрес може дуже гостро 
переживатися людиною, тому що руйнуються 
глибинні настановлення та цінності праців-
ника щодо його професії. Комунікативний 
стрес є пов’язаним з реальним проблемами 
ділового спілкування, виявляється у підви-
щеній дратівливості, невмінні захищатися від 
комунікативної агресії, нездатності відмовити 
там, де це є необхідним, незнанні спеціальних 
прийомів захисту від маніпулювання, неспівп-
адінні за темпом спілкування [4].

Отже, в умовах вимушеної соціальної ізо-
ляції імовірність втрати соціального контакту 
стає відчутною й болючою для великої кілько-
сті людей. І навіть намагаючись максимально 
контролювати власне емоційне ставлення до 
близького оточення, в умовах вимушеного 
дотримання карантинних обмежень неминуче 
більшість з нас потрапляє у зону комунікатив-
ного ризику. За висновками О.А. Страхової, 
серед основних характеристик, що вплива-
ють на успішність виходу із зони комунікатив-
ного ризику, виділяють освіченість, виховання, 
толерантність, схильність до агресії, доміну-
вання, амбіційність [5].

Необхідність адаптації до карантинних 
обмежень вимушено заводить більшість людей 
у зону комунікативного ризику, коли пору-
шення звичних правил та норм спілкування 
можуть спотворювати інтерпретацію комуніка-
тивних намірів колег, партнерів, співмешкан-
ців або членів родини. Отже, ситуація пандемії 
COVID-19 наочно демонструє механізми раці-
ональної інноваційної активності у суспільстві 
ризику (за У. Беком та С.А. Кравченко), коли 
людина практично не має вибору ризикувати 
чи ні. Виникає ситуація, коли суб’єктивно осо-
бистість начебто повинна мати прояв у сво-
боді вибору, а з іншого боку, вона жорстко 
обмежена дискурсом ризику.

У нашому дослідженні ми спиралися на 
концепцію комунікативного світу особисто-
сті, що запропонував В.І. Кабрін. Вихідним 
положенням його концепції є розуміння 
комунікативного світу (скорочення Кабріна: 
К-світ) як гармонії особистої свободи 
та взаємності, як форми особистісного спіл-
кування. Особистість розглядається автором 
як суб’єкт «зовнішнього» міжособистісного 
К-світу та внутрішнього духовного К-світу, 
де вона розвиває та підтримує комунікативні 
та ментальні структури свого «Я». Причому 
життєздатність та смисл спілкування особи-
стості визначається, на думку автора, балан-
сом вибіркованості та взаємності [3]. Таким 
чином, автором було сконструйовано метод 
моделювання комунікативних світів (ММКС). 
Цей метод є проєктивним та психосеман-
тичним за своїм змістом, що дає можливість 
для семантичного, якісного та кількісного 
аналізу отриманих даних. З огляду на його 
концепцію процес переживання комуніка-
тивного стресу відбувається у наших мен-
тальних проєкціях, на відміну від стресу 
фізіологічного [3]. Отже, взявши за основу 
метод моделювання комунікативних світів, 
ми розробили дві модифікації опитувальника 
для визначення динамічних та психосеман-
тичних характеристик комунікативно-мен-
тального світу особистості у період адаптації 
до карантинних обмежень, викликаних пан-
демією COVID-19.
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Дослідження проводилось у дві хвилі: 
перша у період дії жорсткого локдауну в Україні 
(03.05.2020 до 22.05.2020), а друга приблизно 
через 6 місяців, у період запровадження адап-
тивного карантину (10.10.2020 до 22.11.2020). 
Дослідження було проведено в режимі 
онлайн-опитування з використанням плат-
форми Google Forms. Всього у дослідженні 
взяли участь 115 осіб. У першій хвилі дослі-
джено 57 осіб, серед них 84,2% жінок та 15,8% 
чоловіків, з вищою освітою – 89,5%, та 10,5% 
склали ті, що мають незакінчену вищу або 
середньо-спеціальну освіту, середній вік опи-
туваних – 40 років. У другій хвилі взяли участь 
58 осіб, серед них 82,7% жінок та 17,3% чоло-
віків, з вищою освітою – 79%, та 21% склали 
ті, що мають незакінчену вищу або середньо 
спеціальну освіту, середній вік опитуваних – 
34 роки.

Для обробки результатів ми використову-
вали запропонований В.І. Кабріним алгоритм 
аналізу даних. За результатами контент-а-
налізу вербальних показників комунікатив-
ного простору особистості в умовах локдауну 
в Україні (весна 2020 року), було визначено 
найбільш актуальні для респондентів теми 
та проблеми. Серед них: робота, навчання, 
адаптація до дистанційної роботи та навчання 
(23,3%); здоров’я, безпека, пандемічні страхи 
(22,3%); карантинні обмеження, організація 
життя під час карантину (20,4%); саморозви-
ток, самоосвіта (17,5%); організація дозвілля 
та відпочинку (11,6%); фінансові проблеми, 
економічна криза (8,7%). Таким чином, ско-
ріше за все, така смислова структура кому-
нікативного простору у часи пандемії і буде 
зумовлювати особливості міжособистісної 
взаємодії та спілкування, вибірковість та від-
критість особистості соціальному контакту.

Подальший аналіз отриманих результатів 
було спрямовано на визначення актуального 
під час локдауну кола спілкування за критерієм 
так званої «співідентичності», відкритості кон-
кретному партнеру за конкретною темою. Ми 
ставили собі дослідницьке завдання визна-
чити структуру «відкритих» контактів у такому 
смисловому просторі К-світу особистості, як 
комфорт та безпека під час локдауну в Укра-
їні (весна 2020). Отже, найбільш привабливий 
соціальний статус для респондентів за крите-
рієм комфорту та безпеки особистості під час 
локдауну в Україні мають діти (18%), партнери, 
подружжя (18%) та друзі, приятелі (17%). 
Соціальну привабливість також мають родичі 
(12%), батьки (11%), брати та сестри (7%). 
Таким чином, можна вважати, що в умовах 
комунікативного ризику втрати соціального 
контакту діти та подружжя / партнери поряд 
із друзями / приятелями створюють зовнішній 
стабілізаційний «контур», мікропростір особи-
стісної безпеки та комфорту.

Аналізуючи переживання респонден-
тів під час жорстоко карантину (весна 2020), 
ми виявили, що респонденти демонструють 
певний баланс поміж негативними та позитив-
ними переживаннями. За отриманими резуль-
татами алгебраїчна сума різниць модальних 
оцінок переживань: («майбутнє» – «минуле») 
+ («майбутнє» – «теперішнє») + («теперішнє» – 
«минуле») дорівнює нулю. Така врівноваженість 
може вказувати на певну стійкість до К-стресу 
та керованість комунікативними ризиками. На 
нашу думку, така стійкість до К-стресу зумов-
лена пріоритетністю тем та проблем, в які були 
включені респонденти, а також інтенсивністю 
занурення в опанування нових форм праці, нав-
чання, організації дозвілля та саморозвитку. 
Також зануреність у саморозвиток та опану-
вання дистанційних форм праці й навчання 
може давати особистості час для рефлексії 
та критичного ставлення до таких ризикогенних 
тем, як втрата здоров’я, страхи щодо пандемії, 
карантинні обмеження та фінансові проблеми.

Отримані нами результати дистанцій-
ного дослідження під час жорсткого локда-
уну в Україні стали основою для виділення 
емпіричних критеріїв сприятливої саноген-
ної комунікації в часи адаптації до нових умов 
соціальної взаємодії. Тому на наступному етапі 
дослідження ми сфокусувалися на вивченні 
таких структурних компонентів комунікатив-
ного простору особистості, як работа / нав-
чання та відпочинок / дозвілля. Життєва сфера 
«робота / навчання», за відповідями респон-
дентів, стала найбільш актуальною під час 
жорсткого карантину. Зрозуміло, що вирі-
шення завдань адаптації та опанування нових 
умов взаємодії та комунікації було несподіва-
ним для усіх викликом. З іншого боку, дозвілля 
та відпочинок науковці справедливо визнача-
ють як екологічний простір взаємодії особи-
стості. Так, О.О. Вовчик-Блакитна, прихиль-
ниця екопсихологічного підходу, розглядає 
тему сімейного дозвілля як складник середо-
вища міжособистісного спілкування між дітьми 
та представниками старшого покоління. Вона 
наголошує на своєрідності міжвікової, міжпо-
колінної взаємодії, підкреслює розвивальний 
потенціал такої взаємодії, зокрема спілку-
вання дітей та бабусь, дідусів [1].

Таким чином, компонентами емпіричної 
моделі визначення ресурсів для конструю-
вання сприятливої саногенної комунікації 
в часи адаптації до нових умов соціальної вза-
ємодії сталі наступні психосемантичні харак-
теристики комунікативно-ментального світу 
особистості:

– коло підтримуючого спілкування у сфері 
«навчання / робота» (партнери з реального 
кола спілкування, з якими обговорюються 
страхи та тривоги щодо організації навчання / 
роботи в умовах адаптивного карантину);
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– коло підтримуючого спілкування у сфері 
«дозвілля / відпочинок» (партнери з реального 
кола спілкування, з якими обговорюються 
плани щодо організації дозвілля та відпочинку 
в умовах адаптивного карантину);

– комунікативний час (ретроспектива під 
час дії жорсткого карантину (весна 2020 року), 
актуальність, перспектива після завершення 
карантину);

– характеристики співідентичності парт-
нерів з кола підтримуючого спілкування 
у сфері «навчання / робота»;

– характеристики співідентичності парт-
нерів з кола підтримуючого спілкування 
у сфері «дозвілля / відпочинок».

Відповідно до визначених критеріїв було 
створено другу модифікацію опитувальника 
щодо дослідження особливостей конструю-
вання комунікативного простору в умовах 
адаптації до нових умов соціальної взаємодії.

Аналіз результатів, отриманих під час 
другої хвилі онлайн-дослідження, дозволив 
визначити коло актуального підтримуючого 
міжособистісного спілкування в умовах адап-
тивного карантину. Отже, коло підтримуючого 

спілкування у сфері «навчання / робота» за 
відсотком згадування переважно складається 
з колег / співробітників (26%); друзів / подруг 
(22%); батьків (11%); чоловіка, дружини, 
партнера (10%); сім’ї, родини (10%). Нато-
мість коло підтримуючого спілкування у сфері 
«дозвілля / відпочинок» переважно склада-
ється з друзів / подруг (31,4%); сім’ї, родини, 
родичів (21,4%); чоловіка, дружини, партнера 
(14,2%); колег / співробітників (11,4%). Ціка-
вим є те, що в бажане коло підтримуючої взає-
модії в обох життєвих сферах перш за все вхо-
дять друзі / подруги. Причому друзі / подруги 
відіграють важливу роль як у підтримці на 
роботі, так і під час організації та планування 
відпочинку.

Результати контент-аналізу вербальних 
показників комунікативного простору у сфері 
«робота / навчання» дозволили нам виді-
лити такі характеристики партнерів з кола 
підтримуючого спілкування у сфері «нав-
чання / робота». Серед них «турботливість – 
дружелюбність – емпатичність», «відповідаль-
ність – професіоналізм – організованість», 
«критичність мислення – розсудливість – обі-

Таблиця 1
Характеристики співідентичності партнерів з кола підтримуючого спілкування  

у сфері «навчання / робота»

Особистісні характеристики партнерів, «відкритих» до контакту у сфері 
«навчання / робота» % згадування

«Турботливість – дружелюбність – емпатичність»
Допомагають, турботливі, турботливість, підтримка, вміють підтримати і дати 
пораду, готовність допомогти, бажання прийти на допомогу, вміння турбуватись, 
дати якусь пораду і уміння підтримати, втішають, здатність до співпереживання, 
емпатія, співчутливість, емпатичність, співчутливі, надихають мене, доброта, 
добрі, людяність, доброзичливість

20,5%

«Відповідальність – професіоналізм – організованість»
Працьовиті, схильні до того, щоб робити все добре і на совість, відповідальні, 
трудоголіки, професіоналізм, організованість, вправність, бажання досягти своїх 
цілей, кваліфіковані фахівці, сумлінність

19,3%

«Критичність мислення – розсудливість – обізнаність»
Бачення цілі і пріоритетів, критичність мислення, знання, реально вміють оцінити 
ситуацію, розуміння куди бігти, знання реального стану речей, аналітичний склад 
розуму, аналітико-прогностичне мислення, знання ситуації, розуміння, критичне 
мислення, тверезе мислення, адекватність, мислять конструктивно, реалісти за 
світоглядом, розуміння, критичність, розсудливість, обізнані

14,7%

«Щирість – відкритість – мудрість»
Щирість, правдивість, чесність, відкритість, відвертість, люди, яким я довіряю, 
люди, які близькі мені духовно та морально, мудрі, просто близькі духом.

10,7%

«Оптимізм – почуття гумору»
Оптимістичні, оптимізм, почуття гумору, життєрадісність, позитивність, приємні 
люди, веселі, розважають, впевненість у майбутньому

10,7%

«Емоційна стабільність – толерантність»
Стійкість до стресу, адаптивність, стресостійкі не панікують, а навпаки, емоційно 
стійкі, врівноваженість, стриманість, емоційна стабільність, рішучість, сильний, 
повага, толерантність, справедливість

10,2%

«Комунікабельність»
Вміють вислухати, уміння слухати, гарні співбесідники, готовність вислухати, 
комунікативність, комунікабельність

7,3%

«Песимістичність»
Стривоженість, тривожність, песимістичність

2,8%
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знаність», «щирість – відкритість – мудрість», 
«оптимізм – почуття гумору», «емоційна ста-
більність – толерантність», «комунікабель-
ність», «песимістичність» (див. табл. 1).

Відповідно, характеристики партнерів 
з кола підтримуючого спілкування у сфері «від-
починок / дозвілля» виявились такими, як: «тур-
ботливість – дружелюбність – емпатичність», 
«критичність мислення – розсудливість – обі-
знаність», «оптимізм – почуття гумору», «від-
повідальність – професіоналізм – організо-
ваність», «щирість – відкритість – мудрість», 
«емоційна стабільність – толерантність», 
«спільні інтереси» «комунікабельність», «безі-
ніціативність» (див. табл. 2).

Співставлення результатів за такими пара-
метрами, як «відкритість контакту» та «вибір-
ковість партнерів», в умовах адаптації до нових 
умов соціальної взаємодії дає можливість від-
значити певні тенденції. Отже, для «відкрито-
сті» контакту за різними життєвими темами на 
першому місці є такі характеристики партнера, 
як «турботливість – дружелюбність – емпа-
тичність». Однак загальна структура пріори-

тетних характеристик має свою особливість 
відповідно до теми спілкування. Так, «відкри-
тість» до спілкування щодо сфери робота / 
навчання очікується з боку колег, співробітни-
ків, друзів, подруг. «Близькість» спілкування 
визначається таким характеристиками 
партнерів, як: «турботливість – дружелюб-
ність – емпатичність», «відповідальність – про-
фесіоналізм – організованість» та «критичність 
мислення – розсудливість – обізнаність».

Натомість «відкритість» до спілкування 
щодо сфери «дозвілля / відпочинок» очіку-
ється передусім з боку друзів, подруг та сім’ї, 
родини, родичів. «Близькість» спілкування 
визначається такими характеристиками парт-
нерів, як: «турботливість – дружелюбність – 
емпатичність», «критичність мислення – роз-
судливість – обізнаність», «оптимізм – почуття 
гумору».

На наступному етапі обробки було визна-
чено невербальний параметр переживань 
респондентів під час дії карантинних обме-
жень протягом 6 місяців. Таким чином, ми під-
рахували алгебраїчну суму різниць модальних 

Таблиця 2
Характеристики співідентичності партнерів з кола підтримуючого спілкування  

у сфері «дозвілля / відпочинок»

Особистісні характеристики партнерів, «відкритих» до контакту у сфері 
«дозвілля / відпочинок» % згадування

«Турботливість – дружелюбність – емпатичність»
Турботливі, добрі, підтримка, дружелюбність, любов, готовність допомогти, я 
йому довіряю, люди, які близькі мені духовно та морально, чуйність, емпатія, спів-
чутливість, добре до мене ставляться, доброзичливість.

21%

«Критичність мислення – розсудливість – обізнаність»
Обізнаність, ерудованість, винахідливість, розуміння ситуації, реально оцінюють 
ситуацію, не перебільшуючи, але й не применшуючи небезпеки захворіти, розумні 
порадники, схильність швидко приймати рішення та не боятись діяти ситуативно, 
уважність до деталей, аналітичний склад розуму, готові до всього, легкі на підйом, 
різносторонність, критичність мислення, знання, тверезий розум, розсудливість, 
сміливість, впевненість

19,8%

«Оптимізм – почуття гумору»
Веселі, компанійські, запальні, інтерес, активність, гумор, енергія, життєрадісні 
оптимісти, позитивне мислення, веселість, цінують гумор, почуття гумору

16,4%

«Відповідальність – професіоналізм – організованість»
Працьовиті, відповідальні, організовані, професіоналізм, сумлінність, уважність, 
впевненість.

9,9%

«Щирість – відкритість – мудрість»
Щирість, мудра людина, чесність, сумлінність, надійність, відвертість, справед-
ливі люди

8,2%

«Емоційна стабільність – толерантність»
Тактовність, терпіння, обережність, врівноваженість, толерантність, стабільність, 
уважність, розважливість, стійкість, делікатні люди

7%

«Спільні інтереси»
«В одному човні», мають однакові зі мною вподобання щодо дозвілля, люблять 
проводити час разом, спільні інтереси, цікавість до моїх пропозицій, спільне 
минуле, мають вільний час

7%

«Комунікабельність»
Комунікабельні, відкритість, товариськість, комунікативнісь, вміння слухати, при-
ємно спілкуватися, гарні слухачі

6,4%

«Безініціативність»
Лінощі, безініціативність, прокрастинація, тривога, немає дозвілля

2,9%
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оцінок переживань: («майбутнє» – «минуле») 
+ («майбутнє» – «теперішнє») + («тепе-
рішнє» – «минуле»). В результаті, говорячи 
про загальну задоволеність чи незадоволе-
ність, тобто переважання позитивних або 
негативних переживань, ми обрахували інте-
гральний показник співвідношення стрес- 
та транс-тенденцій. Так, у респондентів сфера 
«навчання / робота» переважно пов’язана зі 
стресом та загальною незадоволеністю («век-
тор зростання стресу» = 30).

Характеризуючи загальну спрямова-
ність переживань респондентів щодо сфери 
«дозвілля / відпочинок» за інтегральним показ-
ником співвідношення стрес- та транс-тенден-
цій, ми отримали «вектор зростання стресу» 
= 7. Отже, сумарний показник позитивних 
та негативних переживань вказує на незначне 
у порівнянні зі сферою «навчання / робота» 
переважання негативних переживань та під-
вищення рівня стресу.

Таким чином, можна зазначити, що існує 
загальна тенденція до зростання стресового 
напруження у порівнянні із стійкими тенден-
ціями, які ми спостерігали навесні (локдаун 
в Україні 2020). Переважання негативних пере-
живань спостерігається як у сфері «навчання / 
робота», так і в сфері «дозвілля / відпочинок», 
хоча сфера «навчання / робота» викликає най-
більше загальне незадоволення респондентів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене дослідження особливостей кон-
струювання комунікативного простору осо-
бистості в часи адаптації до нових умов соці-
альної взаємодії вказує на ресурси, підтримані 
життєздатністю комунікативно-ментального 
простору респондентів за рахунок мобіліза-
ції саногенних факторів керування комуніка-
тивними ризиками в складних обставинах. 
Отримані результати відображають динаміку 
адаптації власного комунікативного простору 
задля збереження мережі прийнятної соціаль-

ної взаємодії в умовах надзвичайної ситуації, 
що зумовлена пандемією COVID-19. Отже, 
проведене дослідження дасть можливість вра-
ховувати структурно-динамічні особливості 
сприйняття та надання соціальної підтримки 
під час розробки моделей соціальної-психо-
логічної допомоги та супроводу. Так, соціаль-
но-психологічний супровід особистості у часи 
адаптації до нових умов соціальної взаємодії 
має забезпечувати стабілізацію кола підтри-
муючої взаємодії в провідних життєвих сферах 
особистості.
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Статтю присвячено вивченню проблеми 
соціально-правових чинників судово-психо-
логічної експертизи суб’єктів домашнього 
насильства. Актуальність розгляду про-
блеми підкреслюється фактами, що свід-
чать про поширення насильства у сім’ї як 
наслідку негативних явищ сучасного періоду 
розвитку суспільства.
На основі аналізу нормативно-правових 
документів визначено зміст поняття 
«домашнє насильство», деякі аспекти 
його сутності та особливостей видів. 
Здійснено аналіз поглядів науковців, на 
основі яких поняття «насильство», як 
базове до розуміння «домашнього насиль-
ства», визначається як зовнішній силовий 
вплив на людину чи групу людей, пригні-
чення, шкода життю і власності, що від-
бувається всупереч волі тих, проти кого 
спрямована.
Схарактеризовано особливості напрямів 
наукового розгляду проблеми домашнього 
насильства та змістовного наповнення 
його основних видів: фізичного насильства, 
сексуального насильства, економічного 
насильства, психологічного насильства.
Визначено типологічні та індивідуаль-
но-психологічні особливості осіб, що 
постраждали від насильницької поведінки 
в сім’ї. Відповідно до завдань проведення 
судово-психологічної експертизи потер-
пілих унаслідок домашнього насильства 
підкреслено значення аналізу психоло-
гічних аспектів правової ситуації під час 
використання загальнонаукових методів, 
окремих методів психології та спеціальних 
методів дослідження.
Висвітлено соціально-правові та психо-
логічні чинники ситуації насильства та її 
суб’єктів, що мають значення для об’єк-
тивності та достовірності експертних 
висновків судово-психологічної експер-
тизи. Підкреслюється особливе значення 
вивчення змісту та особливостей психо-
логічного виду домашнього насильства, як 
такого, що має неочевидні та важко дока-
зові наслідки.
Перспективи подальшого наукового пошуку 
визначені в більш продуктивному вивченні 
змісту та механізмів психологічного виду 
домашнього насильства, методів дифе-
ренціації його наслідків у контексті завдань 
судово-психологічної експертизи.

Ключові слова: насильство, домашнє 
насильство, психологічне домашнє насиль-
ство, судово-психологічна експертиза.

The article is devoted to the study of the problem 
of social and legal factors of forensic psycho-
logical examination of subjects of domestic vio-
lence. The urgency of the problem is underlined 
by the facts that indicate the spread of domestic 
violence as a consequence of the negative phe-
nomena of the modern period of society.
Based on the analysis of legal documents, the 
content of the concept of “domestic violence”, 
some aspects of its essence and features of the 
species are determined. An analysis of the views 
of scientists, based on which the concept of “vio-
lence” as a basis for understanding “domestic 
violence” is defined as external force on a per-
son or group of people, oppression, damage to 
life and property, which occurs against the will of 
those against whom it is directed.
The peculiarities of the directions of scientific 
consideration of the problem of domestic vio-
lence and content of its main types are charac-
terized: physical violence, sexual violence, eco-
nomic violence, psychological violence.
Typological and individual psychological char-
acteristics of victims of domestic violence have 
been identified. In accordance with the tasks of 
forensic psychological examination of victims of 
domestic violence, the importance of analyzing 
the psychological aspects of the legal situa-
tion using general scientific methods, individual 
methods of psychology and special research 
methods is emphasized.
The socio-legal and psychological factors of the 
situation of violence and its subjects, which are 
important for the objectivity and reliability of the 
expert conclusions of forensic psychological 
examination, are highlighted. The special impor-
tance of studying the content and features of the 
psychological type of domestic violence as one 
that has non-obvious and difficult to prove conse-
quences is emphasized.
Prospects for further research are defined in a 
more productive study of the content and mech-
anisms of the psychological type of domestic 
violence, methods of differentiation of its conse-
quences in the context of the tasks of forensic 
psychological examination.
Key words: violence, domestic violence, psy-
chological domestic violence, forensic psycho-
logical examination.

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 
ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

DOMESTIC VIOLENCE: FORENSIC-PSYCHOLOGICAL EXAMINATION 
AND SOCIAL-LEGAL ASPECTS

Постановка проблеми. Складність сучас-
ного періоду розвитку суспільства, гострота 
його соціальних, культурних, психологічних 
та економічних протирічь зумовили поширення 
низки негативних явищ, серед яких особливе 
місто займає проблема домашнього насиль-
ства. За даними досліджень, що проведені під 
егідою ОБСЄ, 67% жінок від 16-ти років потер-

пали та потерпають в тому чи іншому ступені 
від домашнього насильства; за перше півріччя 
2020 року зафіксовано 115 000 звернень за 
фактом домашнього насильства до правоохо-
ронних органів України.

З 11 січня 2019 року в Україні набув чинності 
Закон № 5294 «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству». Згідно із законом: 
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«…домашнє насильство ↔ діяння (дії або без-
діяльність) фізичного, сексуального, психоло-
гічного або економічного насильства, що вчи-
няються в сім’ї чи в межах місця проживання 
або між родичами, або між колишнім чи тепе-
рішнім подружжям, або між іншими особами, 
які спільно проживають (проживали) однією 
сім’єю, але не перебувають (не перебували) 
у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 
не залежно від того, чи проживає (проживала) 
особа, яка вчинила домашнє насильство, 
у тому самому місці, що й постраждала особа, 
а також погрози вчинення таких діянь…» [1].

Тому сьогодні є незаперечною актуальність 
проблеми вивчення домашнього насильства, 
його сутності, змістовної наповненості видів 
та механізмів здійснення. Необхідність забез-
печити гармонію відносин особистості, подо-
лати кризисні та конфліктні явища, здійснити 
залучення до гуманістичних цінностей актуа-
лізує науковий розгляд зазначеної проблеми, 
розкриття її філософських, соціологічних, пси-
хологічних аспектів.

З-поміж величезної кількості наукових тер-
мінів сучасних гуманітарних наук категорія 
«насильство», як базова до розуміння «домаш-
нього насильства», належить до досить супе-
речливих, містить різноманітні змістові від-
тінки і використовується в різних контекстах.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В основі досліджень домашнього насиль-
ства – фундаментальні досягнення науковців 
минулого та сьогодення. Вивчення проблеми 
агресії (як основи насильства) та насильства 
відображено у дискурсі гуманітарних наук: 
філософські аспекти досліджували Г. Гегель, 
Т. Гобс, А. Гусейнов, Г. Кирєєв, Б. Спіноза, 
Г. Сковорода, А. Швейцер та інші; психологічну 
природу категорій агресії та насильства визна-
чено в наукових доробках А. Адлера, А. Бан-
дури, Л. Берковіца, К. Роджерса, Б. Скіннера, 
В. Франкла, З. Фрейда, Е. Фромма, К. Хорні, 
К. Юнга та інших. У контексті проблеми дослі-
дження особливого значення набуває висвіт-
лення насильства як кримінально-правової 
категорії в роботах С. Абельцева, М. Бажанова, 
О. Бандурки, В. Борисова, Ф. Джавадова, 
Н. Кузнєцової, В. Куца, О. Литвака, А. Наумова, 
А. Сахарова, А. Тузова, В. Тулякова, В. Філо-
нова, С. Шалгунової, О. Юхна, Я. Яковлєва 
та інших.

Наведемо погляди відомих науковців, що 
дотичні до проблеми нашого дослідження. 
У філософських поглядах Т. Гоббса головними 
чинниками насильницької поведінки визна-
чаються людські пристрасті (пихатість, нена-
висть, честолюбство, суперництво, недовіра, 
жадоба слави тощо) та деструктивні прояви 
мислення (помилкові думки, висновки, зниже-
ний інтелект тощо) [3, с. 249]. Вчені вважали, 
що люди від природи є ворогами та регулюють 

ставлення до інших афективними проявами 
(гнівом, заздрістю, любов’ю, ненавистю тощо), 
причиною будь-якої насильницької поведінки 
є слабкість духовної природи людини, неос-
віченість, неуспішність, заздрість [4, с. 192; 
8, с. 324].

Значне місце проблема агресії та насиль-
ства набула в дослідженнях З. Фрейда, 
який відстоював ідею природної агресив-
ності людини та значущості інстинкту руй-
нування. Подібні погляди на природу агресії 
та насильства визначені також у досліджен-
нях К. Лоренца, який стверджував, що агре-
сія бере свій початок з уродженого інстинкту 
боротьби живих істот за виживання. В дослі-
дженнях А. Адлера агресія ототожнюється 
з жорстокістю та визначається як реакція 
людини на перешкоди в задоволенні своїх 
потреб [5, с. 211–218].

Поділяємо думки вчених, які вважали, що 
насильство – це зовнішній, силовий вплив на 
людину чи групу людей, пригнічення, шкода 
життю і власності, яка здійснюється всупереч 
волі тих, проти кого спрямовано [2, с. 11].

Теоретичний аналіз досліджень проблеми 
домашнього насильства свідчить про те, що 
більшість наукових концепцій науковці роз-
глядають у трьох основних напрямах: соці-
ально-історичної спрямованості (Е. Фромм, 
М. Страус та інші); системно-сімейних теорій 
(Н. Смелзер. Р. Мертон, Е. Дюркгейм, Д. Гал-
тунг, Л. Берковіц та ін.); концепції індивіду-
ально-психологічної зумовленості насильства 
в сім’ї (Т. Парсонс, Е. і П. Добаш та ін.).

Постановка завдання. У нашому дослі-
дженні ми розглянули проблему соціаль-
но-правових чинників судово-психологічної 
експертизи суб’єктів домашнього насильства 
та на основі аналізу нормативно-правових 
документів визначили зміст поняття «домашнє 
насильство», деякі аспекти його сутності 
та особливостей видів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В сучасному кримінально-правовому 
полі (на основі теоретичного аналізу юри-
дичних досліджень) здійснена диференціація 
видів домашнього насильства:

– економічне насильство (форма домаш-
нього насильства, що включає умисне позбав-
лення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів 
чи документів або можливості користуватися 
ними, залишення без догляду чи піклування, 
перешкоджання в отриманні необхідних 
послуг з лікування чи реабілітації, заборону 
працювати, примушування до праці, заборону 
навчатися та інші правопорушення економіч-
ного характеру);

– психологічне насильство (форма 
домашнього насильства, що включає словесні 
образи, погрози, у тому числі щодо третіх 
осіб, приниження, переслідування, заляку-
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вання, інші діяння, спрямовані на обмеження 
волевиявлення особи, контроль у репродук-
тивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність 
викликали у постраждалої особи побоювання 
за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спри-
чинили емоційну невпевненість, нездатність 
захистити себе або завдали шкоди психічному 
здоров’ю особи);

– сексуальне насильство (форма домаш-
нього насильства, що включає будь-які діяння 
сексуального характеру, вчинені стосовно 
повнолітньої особи без її згоди або стосовно 
дитини не залежно від її згоди, або в присут-
ності дитини, примушування до акту сексу-
ального характеру з третьою особою, а також 
інші правопорушення проти статевої свободи 
чи статевої недоторканості особи, у тому числі 
вчинені стосовно дитини або в її присутності);

– фізичне насильство (форма домаш-
нього насильства, що включає ляпаси, сту-
сани, штовхання, щипання, шмагання, 
кусання, а також незаконне позбавлення волі, 
нанесення побоїв, мордування, заподіяння 
тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, 
залишення в небезпеці, ненадання допо-
моги особі, яка перебуває в небезпечному 
для життя стані, заподіяння смерті, вчинення 
інших правопорушень насильницького харак-
теру) [1]. Наш досвід експертної діяльності 
дозволяє стверджувати, що зазначені види 
насильства можуть виступати ізольовано або 
комбінуватися.

Особливої уваги в контексті нашого дослі-
дження потребує вивчення особливостей пси-
хологічного насильства.

Вчені вважають, що психологічною осно-
вою насильства є те, що злочинець (насиль-
ник, кривдник) приписує жертві (багато 
в чому несвідомо) здатність удовольнити його 
потреби і поводити себе відповідно до його 
(кривдника) уявлень про належну поведінку, 
а потім у тій чи іншій формі вимагає від жер-
тви вдоволення цих своїх потреб і відповідної 
поведінки [7, с. 164].

Отже, одним із важливих напрямів 
у вивченні проблеми домашнього насиль-
ства є дослідження індивідуально-психоло-
гічних та типологічних особливостей жертв, 
проявів до особистісної залежності людини, 
яка постраждала, та людини, що спричинила 
насильство.

Жертви насильства складають різнорідну 
спільність, яку не об’єднують ні расові, ні 
вікові, ні соціально-економічні чинники. На 
наш погляд, поведінка й особливості жер-
тви насильства значною мірою можуть бути 
наслідком життєвої ситуації, що склалась, 
і характеризується наявністю насильства. 
Об’єктом домашнього насильства можуть 
бути окремі члени сім’ї:

– батьки стосовно дітей;

– з боку одного з подружжя стосовно 
іншого;

– з боку дітей і онуків стосовно їх родичів.
Аналіз теорії та практики судової психоло-

гічної експертизи потерпілих від домашнього 
насильства свідчить про те, що є деякі уза-
гальнюючі характеристики особистостей, які 
звертаються щодо пережитого насильства: 
низька самооцінка; дотримання традиційних 
уявлень про сім’ю, роль жінки в сім’ї і суспіль-
стві, «жіноче призначення»; привласнення собі 
відповідальності за дії кривдника; почуття про-
вини та заперечування почуття гніву, яке вони 
переживають стосовно кривдника; виражені 
реакції на стрес і психофізіологічні скарги; 
віра в те, що сексуальні стосунки можуть ста-
білізувати стосунки загалом; почуття безпо-
радності, безпомічності і невіра в те, що хтось 
може їм допомогти; психологічна залежність 
від партнера.

У дослідженні І.А. Петіна вказано, що пове-
дінка жертви визначається системою само-
покарання (на основі почуття провини), яка 
керується підсвідомістю. Сприйняття потерпі-
лим домашнього насильства як утілення пока-
рання за поведінку загалом має винятково 
важливе кримінологічне та кримінально-пра-
вове значення. [7, с. 267]. Дуже важливим 
і кримінологічно значущим чинником є харак-
тер відносин між потерпілими та кривдником, 
їх соціально-побутові зв’язки на момент учи-
нення насильства.

Зазначимо, що у психологічних дослі-
дженнях домашнього насильства суб’єкти 
насильницьких дій характеризуються зазви-
чай низьким рівнем освіти. Припускається, 
що пониження освітнього рівня потерпілих 
певною мірою підвищувало їх індивідуальну 
віктимність [9, с. 192]. Загальновідомо, що 
наслідком низького рівня освіти та культури 
найчастіше є грубість, нестриманість, кон-
фліктність, нахабність, безконтрольність, 
безпорадність, безсоромність та віктимність 
поведінки.

Наведені характеристики особисто-
сті потерпілого в кожній конкретній ситуації 
домашнього насильства відображають сим-
біоз особистісних і поведінкових ознак. Їх вич-
леновування й оцінка мають важливе значення 
для об’єктивності та достовірності експертних 
висновків під час проведення судово-пси-
хологічної експертизи потерпілих унаслідок 
домашнього насильства.

Перелік питань, на які повинен відповісти 
експерт-психолог, вимагає вивчення пси-
хологічних аспектів ситуацій домашнього 
насильства, особливостей відносин потер-
пілого щодо самого себе та до кривдника, 
ступенів адаптації до впливу стресових ситу-
ацій, характеристик мотиваційного, інтелек-
туального, емоційно-вольового та поведін-
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кового складників особистості. Особливості 
проведення судово-психологічної експертизи 
відносно потерпілих унаслідок домашнього 
насильства потребують використання нау-
ково обґрунтованих методів і засобів дослі-
дження об’єкта судової експертизи, рішення 
експертного завдання в пропонованій екс-
пертній ситуації.

Об’єктами психологічного дослідження 
у справах щодо домашнього насильства 
є людина як соціальний суб’єкт, сукупність 
джерел інформації (матеріали кримінального 
провадження, продукти психічної діяльності 
тощо), що відображають відомості про пси-
хічну діяльність особи за обставин справи, що 
перебуває у провадженні органів досудового 
слідства.

До компетенції судового експерта під час 
психологічного дослідження у справах щодо 
домашнього насильства належить встанов-
лення індивідуально-психологічних характе-
ристик потерпілого, психологічних аспектів 
правової ситуації, у результаті якої у жертви 
насильства відбулися негативні зміни у пси-
хічному стані, у діяльності та соціальній актив-
ності [6, с. 203].

Під час проведення судової психологічної 
експертизи щодо домашнього насильства 
використовуються такі групи методів:

– загальнонаукові: діалектичний метод 
та методи логіки, спостереження, опис, порів-
няльний аналіз, системний аналіз, інтерпрета-
ція, індукція, синтез);

– окремі методи психології (спрямоване 
спостереження, спрямована бесіда, кон-
тент-аналіз);

– спеціальні методи дослідження у вигляді 
методик відповідно до їх реєстраційних кодів 
у Реєстрі методик проведення судових екс-
пертиз [https://rmpse.minjust.gov.ua/].

Відбір спеціальних психологічних мето-
дик, що використовує експерт, детермінова-
ний змістом поставлених на вирішення пси-
хологічної експертизи питань та завданнями 
виявлення функціонального рівня психічної 
діяльності, особистісних та емоційних про-
явів потерпілого, особливостей їх динаміки під 
впливом конкретних життєвих подій, а також 
специфічного методологічного підходу, який 
дозволяє структурувати особливості психоло-
гічних чинників.

Особливий інтерес у контексті завдань 
теорії та практики судової психологічної екс-
пертизи потребує вивчення проблеми психо-
логічного насильства у сім’ї, наслідки якого 
не очевидні та важко доказові. При цьому 
суб’єкти сімейної ситуації (чоловіки та жінки 
по відношенню один до одного або по відно-
шенню до дітей) найчастіше переконані в тому, 
що чинять правильно та на благо іншому члену 
чи членам сім’ї.

Отже, здійснений аналіз наукових джерел 
[9; 6; 2] свідчить про можливість визначити 
шість специфічних видів домашнього насиль-
ства, які можуть бути взаємопов’язані, взає-
мозалежні, взаємодоповнюючі:

– знецінення особистості і діяльності 
партнера (постійна критика, вказівка на недо-
ліки, висміювання і приниження при інших 
людях), що викликає почуття провини, втрату 
віри у партнерство та в себе, комплекси непов-
ноцінності;

– контроль поведінки (жорстка регламен-
тація діяльності партнера під час прийняття їм 
рішень, фінансових дій, взаємодії з іншими – 
зустрічі, телефонні розмови, соціальні мережі) 
з подальшим покаранням за непокору, поси-
ленням обмежень та заборон;

– шантаж і залякування (повне підкорення 
своїм бажанням та образу життя, можливо 
використання речей інтимного чи компроме-
туючого характеру) з метою викликати відмову 
жертви від особистих планів на догоду бажан-
ням насильника;

– ігнорування (емоційне відсторонення 
від почуттів, емоцій, справ партнера чи дитини, 
демонстрування байдужості), яке часто стає 
причиною почуття безвиході, радикальних 
форм залучення до себе уваги, суїцидальних 
думок;

– ізоляція (насильницьке виключення 
з життя партнера близьких, друзів, замикання 
всіх комунікацій на собі), яка основана на забо-
роні спілкування, прагненні створити повну 
емоційну залежність жертви від себе та повну 
неможливість попросити про допомогу;

– газлайтінг (відмова партнеру чи дитині 
в адекватності – заперечення подій, почут-
тів, емоцій, фактів насилля) як одна з самих 
жорстких та нестерпних форм психологічного 
насильства в сім’ї, яка призводить жертву до 
відчуття особистого божевілля.

На жаль, подібні ситуації домашнього 
насильства інколи потрапляють у правове 
поле, причиною чого є ілюзорна неочевид-
ність наслідків, недостатній рівень критичності 
мислення жертви та її невміння ідентифікувати 
свої почуття.

Очевидно, що проведення судової психоло-
гічної експертизи наслідків домашнього пси-
хологічного насильства потребує від експерта 
психолога високого рівня розвитку емпатій-
ності поведінки, володіння технікою ефектив-
ної міжособистісної взаємодії та адекватності 
підбору діагностичного інструментарію.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, складність, суперечливість та багатоп-
лановість такого явища, як «домашнє насиль-
ство», потребує результативного його 
вивчення як у психологічному, так і кримі-
нально-правовому аспектах. Проведення 
судово-психологічної експертизи відносно 
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потерпілих унаслідок домашнього насильства 
потребує визначення психологічних та соці-
ально-правових чинників ситуації насильства 
в сім’ї та її суб’єктів. Перспективи подальшого 
наукового пошуку ми бачимо в більш продук-
тивному вивченні змісту та механізмів психо-
логічного виду домашнього насильства, мето-
дів диференціації його наслідків у контексті 
завдань судово-психологічної експертизи.
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У статті розглядається проблематика 
булінгу як однієї з найактуальніших проблем 
сучасного суспільства, яка визначається 
високою поширеністю, різноманітністю 
клінічних проявів, труднощами запобігання, 
виявлення, високою ймовірністю ускладнень 
і летальних результатів.
Основний фокус уваги зосереджений на 
дослідженні теоретичних аспектів дослі-
дження прояву булінгу в шкільному колек-
тиві, а також розкриті особливості реа-
лізації експериментального дослідження 
соціально-психологічних детермінант роз-
витку булінгу.
Проблема булінгу є актуальною, оскільки 
майже не вивчена в нашій країні і з теоре-
тичних позицій, і з позиції практики. В освіт-
ньому просторі гостро постає питання 
насильства у школі. Дитяча несоціалізована 
агресія є серйозною соціальною психоло-
го-педагогічною проблемою. Цей вид агресії 
знаходить свій вихід як у фізичному, так і в 
психологічному насиллі. Вона може мати 
як одиничний, так і тривалий характер. 
Насилля є однією із причин цілої низки нега-
тивних наслідків: академічна неуспішність, 
шкільна дезадаптація, неадекватна само-
оцінка, тривожність тощо. Проблема жор-
стокого поводження з дітьми визначається 
високою поширеністю, різноманітністю 
клінічних проявів, труднощами запобігання, 
виявлення, високою ймовірністю ускладнень 
і летальних результатів.
Проблема жорстокої поведінки дітей привер-
тає увагу сучасного суспільства і знаходить 
своє відображення в зарубіжних та вітчизня-
них дослідженнях. Реальністю стало про-
пагування культу сили та жорстокості в 
ЗМІ, зниження виховного потенціалу сім’ї, 
порушення взаємодії між школою та сім’єю, 
поширення зразків асоціальної поведінки.
У дослідженні визначено соціально-психо-
логічні характеристики булінгу: соціальна 
роль дитини в колективі, показники агресив-
ності, демонстративності, тривожності, 
імпульсивності й заздрісності.
Ключові слова: булінг, цькування, підліт-
ковий вік, шкільне середовище, учнівський 

колектив, агресивність, тривожність, емо-
ційні перешкоди, заздрість, психологічний 
клімат.

The article considers the issue of bullying as one 
of the most pressing problems of modern soci-
ety, which is determined by the high prevalence, 
variety of clinical manifestations, difficulties in 
prevention, detection, high probability of compli-
cations and fatalities.
The main focus is on the study of theoretical 
aspects of the study of bullying in the school 
community, as well as the features of the imple-
mentation of experimental research of socio-psy-
chological determinants of bullying.
The problem of bullying is almost not studied in 
our country, both from a theoretical standpoint 
and from a standpoint of practice. The issue 
of school violence is acute in the educational 
space. Children’s unsocialized aggression is 
a serious social psychological and pedagogi-
cal problem. This type of aggression finds its 
way out in both physical and psychological 
violence. It can be both single and long-term. 
Violence is one of the causes of a number of 
negative consequences: academic failure, 
school maladaptation, inadequate self-es-
teem, anxiety, and so on. The problem of child 
abuse is determined by the high prevalence, 
variety of clinical manifestations, difficulties in 
prevention, detection, high probability of com-
plications and death.
The problem of child abuse attracts the atten-
tion of modern society and is reflected in foreign 
and domestic studies. The reality has been the 
promotion of the cult of power and cruelty in the 
media, the reduction of the educational potential 
of the family, the disruption of interaction between 
school and the family, the spread of patterns of 
antisocial behavior.
The study identified some socio-psychological 
characteristics: the social role of the child in the 
team, aggression, demonstrativeness, anxiety, 
impulsiveness and envy.
Key words: bullying, baiting, adolescence, 
school environment, student team, aggression, 
anxiety, emotional barriers, envy, psychological 
climate.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ БУЛІНГУ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF BULLYING IN THE SCHOOL ENVIRONMENT

Постановка проблеми. У результаті 
ускладнення ситуації в соціально-політичній, 
економічній, освітній та інших сферах суспіль-
ного життя рівень насильства в суспільстві 
сьогодні збільшився в декілька разів. Однією 
з найпоширеніших проблем у дитячому серед-
овищі зараз є булінг, який прийнято розгля-
дати як небажану агресивну поведінку дітей 
шкільного віку, що призводить до цькування 
дитини іншою дитиною або групою дітей 
з метою приниження, залякування та демон-
страції сили [1, с. 16].

За даними ВООЗ, Україна знаходиться 
в першій десятці країн Європи за його пошире-

ністю з-поміж 11–15-річних школярів. Протя-
гом останніх трьох років, за даними ЮНІСЕФ, 
67% українських дітей були або жертвами, або 
кривдниками, або свідками булінгу. Попри 
те, що явище булінгу надзвичайно поширене 
в сучасній школі, воно залишається недостат-
ньо вивченим.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у вивченні теоретичних та соціаль-
но-психологічних аспектів прояву булінгу 
в шкільному середовищі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Д. Ольвеус під булінгом розуміє 
умисну, систематично повторювану та агре-
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сивну поведінку, що включає нерівність соці-
альної влади або фізичної сили. Е. Роланд 
визначає булінг як соціальну систему, яка 
включає переслідувача, жертву, а також сто-
ронніх спостерігачів; Л. Кішлі вважає, що 
основною характеристикою булінгу є емо-
ційне приниження, образа почуттів людини, 
висловлювання принизливих оцінок щодо 
іншої людини, що призводить до виключення 
її з групи [2, с. 20].

Булінг у середовищі неповнолітніх виявля-
ється через різні акти фізичного або психоло-
гічного насильства та у вигляді утисків щодо 
одних з боку інших. Виділяють кілька різнови-
дів булінгу: фізичний, психологічний, еконо-
мічний булінг, у рамках яких можливий кібер-
булінг як субформа булінгу, безпосередній 
та непрямий булінг тощо.

З огляду на викладене вище ми пропону-
ємо розглядати окремі прояви булінгу як різ-
новид катування серед неповнолітніх. Булінг – 
це негативна агресивна поведінка умисного 
характеру, яка має високий ступінь суспільної 
небезпеки [3]. З огляду на спільність ознак 
таких діянь та особливу загрозу для життя, здо-
ров’я, волі, честі та гідності особи як благ, які 
перебувають в Україні під кримінально-право-
вою охороною, окремі прояви булінгу можуть 
підпадати під ст. 127 КК України і кваліфікува-
тись як катування [4].

У 2019 року вступили в силу норми закону 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу (цьку-
ванню)», який визначає поняття булінгу. 
Напередодні початку нового навчального 
року Міністерство юстиції України про-
довжує інформування в рамках кампанії 
#СтопБулінг [5].

Типовими ознаками булінгу є: система-
тичність (повторюваність) діяння; наявність 
сторін – кривдник (булер), потерпілий (жер-
тва булінгу), спостерігачі; наслідки у вигляді 
психічної та або фізичної шкоди, приниження, 
страху, тривоги, підпорядкування потерпі-
лого інтересам кривдника та/або спричинення 
соціальної ізоляції потерпілого [6, с. 76].

Мотивацією до булінгу може бути заздрість, 
помста, відчуття неприязні до жертви, праг-
нення підкорювати собі, боротьба за лідер-
ство, потреба у підпорядкуванні лідерові або 
нейтралізації суперника; зіткнення різних 
субкультур, цінностей, поглядів і невміння 
толерантно ставитися до них; агресивність 
і віктимність; наявність у дитини-жертви пси-
хічних і фізичних вад; відсутність предметного 
дозвілля; бажання принизити заради задово-
лення, розваги чи самоствердження; потреба 
у самоствердженні та навіть у задоволенні 
садистських потреб окремих осіб [7].

Людину, яку вибрали жертвою, намага-
ються принизити, залякати, ізолювати від 

інших різними способами. Найпоширені-
шими видами булінгу є: фізичний (штовхання, 
підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, 
нанесення тілесних пошкоджень); психоло-
гічний (принизливі погляди, жести, образливі 
рухи тіла, міміка обличчя, поширення образ-
ливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, 
жарти, маніпуляції, шантаж); економічний 
(крадіжки, пошкодження чи знищення одягу 
та інших особистих речей, вимагання грошей); 
сексуальний (принизливі погляди, жести, 
образливі рухи тіла, прізвиська та образи сек-
суального характеру, зйомки у переодягаль-
нях, поширення образливих чуток, сексуальні 
погрози, жарти); кібербулінг (приниження за 
допомогою мобільних телефонів, Інтернету, 
інших електронних пристроїв) [8].

Булінг також може виникати як компенса-
ція за невдачі у навчанні, суспільному житті, 
а також від тиску та жорстокого поводження 
батьків чи інших дорослих, за умови недостат-
ньої уваги з боку дорослих тощо; як крайня 
міра, коли учень вичерпав всі інші можливості 
для задоволення своїх потреб, і у випадках, 
коли учні протестують проти певних правил, 
виражаючи невдоволення, прагнучі зруйну-
вати дещо в своєму оточенні. Булінг у шкіль-
ному середовищі може виникати і тоді, коли 
відбувається боротьба між учнями за вищий 
статус у груповій ієрархії, задоволення своїх 
соціальних потреб, та як інструмент мані-
пулювання та контролю учнем свого мікросо-
ціуму [9].

Вчені виділяють особистісні фактори, що 
приводять дитину до проявів булінгу: запаль-
ний темперамент, імпульсивність характеру, 
брак емпатійності, егоїстичне врахування 
лише власних потреб, перевага бажання 
досягти контролю та уваги над бажанням ство-
рити дружні стосунки [8].

Отже, дослідники розрізняють передумови 
булінгу, які спричиняють агресивну чи вікти-
мну поведінку в дітей. Вони виходять з поділу 
таких факторів ризику на особистісні, сімейні, 
групові, шкільного середовища, громади чи 
району та культурні. Їхнє поєднання дає склад-
ний індивідуальний набір чинників, що зумов-
люють булінг. Також причинами виникнення 
булінгу (цькування) у міжособистісних взає-
минах можуть бути різні чинники, які можна 
поєднати у чотири групи: особистісні, сімейні, 
соціальні, оточення (середовище) [10].

Деякі жертви знущань настільки стражда-
ють, що закінчують або намагаються покін-
чити з життям самогубством. Буліцид (від 
англ. bullycide) – поняття, яке означає здійс-
нення самогубства жертвами знущань у школі 
з метою припинення страждань. Дослідження 
показують, що не тільки жертви знущань вда-
ються до самогубства, але часто і кривдники, 
причому вже в дорослому віці [10].
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Таблиця 1
Результати дослідження за методикою «Опитувальник агресивності Басса-Дарки (n=70)

Шкала Високий рівень Середній рівень Низький рівень
Фізична агресія 20% 45,71% 34, 29%
Непряма агресія 21, 43% 45, 71% 32, 86%
Роздратування 25, 71% 44, 29% 30%.
Негативізм 27, 14% 41, 43% 31, 43%
Образа 28, 57% 44, 29% 27, 14%
Вербальна агресія 25, 71% 44, 29% 30%
Підозрілість 28, 57% 44, 29% 27, 14%
Почуття провини 28, 57% 38, 57% 32, 86%

Таблиця 2
Результати дослідження за методикою «Особистісна агресивність і конфліктність» (n=70)

Шкала Високий рівень Середній рівень Низький рівень
Запальність 12, 86% 60, 00% 27, 14%
Наполегливість 21, 43% 52, 86% 25, 71%
Образливість 21, 43% 54, 29% 24, 29%
Непоступливість 20, 00% 45, 71% 34,29%
Безкомпромісність 25, 71% 50, 00% 24, 29%
Мстивість 24, 29% 50, 00% 24, 29%
Нетерплячість до думки оточуючих 25, 71% 50, 00% 24, 29%
Підозрілість 31, 43% 44, 29% 24, 29%

Отже, наслідки булінгу, окрім короткостро-
кового впливу, мають також серйозну довго-
строкову дію, що може проявлятися як у жертв, 
так і в кривдників протягом навіть дорослого 
життя. Негативного впливу зазнають і спо-
стерігачі, а також загалом навчальна атмос-
фера в класі та школі. Невіддільним наслідком 
поширення булінгу серед дитячого середо-
вища є перехід до агресивних дій, які мають 
злочинний характер, що викликає небажані 
негативні тенденції у функціонуванні молодіж-
ного середовища та суспільства загалом [11].

Спираючись на результати теоретич-
ного дослідження, нами був організований 
та реалізований констатуючий експеримент. 
Базою стала НВК: СЗШ І-ІІІ ст. № 1 м. Гайсин, 
Вінницької області. Участь у дослідженні взяли 
70 осіб віком від 11 до 17 років. Емпіричне 
дослідження було проведено протягом 2019–
2020 навчального року.

Результати першої методики – дослідження 
агресивності – представлені нижче (табл. 1).

За результатами дослідження, нами було 
визначено, що для обраної вибірки підлітків 
за результатами діагностики визначається 
переважно середній рівень показників: про-
яву фізичної агресії проти іншої особи – у 45, 
71%; непрямої агресії, тобто схильності до 
прояву агресивності в прихованій формі – 45, 
71%; роздратування (як готовності до прояву 
негативних почуттів при найменшому пору-
шенні) – 44, 29%; негативізму, опозицій-
ної манери в поведінці – 41, 43%; заздрості 

і ненависті до оточуючих за дійсні і вигадані дії 
(результати за шкалою «образа») – 44, 29%; 
вираження негативних почуттів як через форму 
(крик, вереск), так і через зміст словесних від-
повідей (прокляття, погрози) на середньому 
рівні – 44, 29%; прояву негативних реакцій (в 
діапазоні від недовіри до переконання в тому, 
що інші люди планують шкоду) – 44, 29%. 
А також був відмічений відносно рівномірний 
розподіл показників за шкалою «почуття про-
вини» на всіх трьох рівнях.

Результати діагностики за методикою 
«Особистісна агресивність і конфліктність» 
представлені нижче (табл. 2).

Для діагностики агресивності і конфліктно-
сті ми використали методику «Особистісна 
агресивність і конфліктність» Є.П. Ільїна, 
П.А. Ковальова. В результаті ми визначили, 
що: для більшості досліджуваних характер-
ний середній рівень за всіма показниками 
методики, а саме: шкалами «Запальність» – 
60, 00%; «Наполегливість» – 52, 86%; «Обра-
зливість» – 54, 29%; «Непоступливість» – 45, 
71%; «Безкомпромісність» – 50, 00%; «Мсти-
вість» – 50, 00%; «Нетерплячість до думки ото-
чуючих» – 50, 00%; «Підозрілість» – 44, 29%.

Отже, за результатами дослідження 
ми припускаємо, що конфліктна поведінка 
в шкільному середовищі може бути пов’язана 
з певними рисами та якостями особистості 
підлітка, такими як: нетерпимість до недоліків 
інших, знижена самокритичність, імпульсив-
ність до агресивної поведінки, до підпорядку-
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вання інших, неуважність до людей, користо-
любство, егоїзм.

Своєю чергою причини конфліктів можуть 
корінитися в особистісній своєрідності чле-
нів підліткового колективу, це насамперед: 
невміння контролювати свій емоційний стан, 
низький рівень сомоповаги, агресивність, 
підвищена тривожність, некомунікабельність, 
надмірна принциповість.

Наступним етапом нашого дослідження 
було вивчення тривожності за допомогою 
«Шкали тривожності» Кондаша.

Як стає зрозуміло, більшість школярів 
має підвищений рівень або високий рівень 
шкільної, самооцінної, міжособистісної 
тривожності. Тому особливої уваги потре-
бують передусім учні з високою та занадто 
високою загальною тривожністю. Як відомо, 
така тривожність є наслідком або реального 
неблагополуччя школяра у найзначущих 
галузях діяльності та спілкування, або існує 
всупереч об’єктивному благополучному 
положенню – як наслідок певних особистіс-
них конфліктів, порушень у розвитку самоо-
цінки тощо.

Для діагностики психологічного клімату 
в колективі ми використали методику «Тест 

Рис. 1. Результати дослідження за методикою «Шкала тривожності» (n=70)

Рис. 2. Результати дослідження за методикою  
«Тест оцінки психологічного клімату у колективі» (n=70)

 

оцінки психологічного клімату у колективі» 
А. Фідпера.

В результаті дослідження, нами було вияв-
лено, що більша частина учнівського колек-
тиву оцінює психологічний клімат на серед-
ньому рівні, що може вказувати на наявність 
конфліктів у шкільному середовищі.

Наступний чинник, який ми вважали доціль-
ним досліджувати в аспекті вивчення проявів 
булінгу, – показник встановлення емоційних 
контактів, який ми досліджували за допомогою 
методики «Діагностики «перешкод» у встанов-
ленні емоційних контактів» В. Бойка.

Під час аналізу результатів ми звернули 
особливу увагу на досліджуваних з високим 
показником – 27,14%, оскільки такий показник 
може вказувати на прояв труднощів у встанов-
ленні контактів з оточуючими через емоції, що 
своєю чергою може сприяти розвитку схиль-
ності піддаватись дезорганізуючим реакціям 
чи станам.

Наступним етапом дослідження була статис-
тична обробка отриманих результатів. На під-
ставі кореляційного аналізу нами була визна-
чена наявність деяких кореляційних зв’язків:

– показник оцінки психологічного клімату 
має зворотні зв’язки з показниками шкільної 
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тривожності (t=-0,594, p≤0,01), самооцінної 
тривожності (t=-0,625, p≤0,01), міжособи-
стісної тривожності (t=-0,541, p≤0,01). Отже, 
високий рівень оцінки психологічного клімату 
вказує на низькі показники шкільної, міжосо-
бистісної та самооцінної тривожності.

– показник перешкоди у встановленні 
емоційних контактів має позитивні зв’язки 
із показниками: «фізична агресія» (t=0,617, 
p≤0,01), «непряма агресія» (t=0,579, p≤0,01), 
«роздратування» (t=0,655, p≤0,01), «негати-
візм» (t=0,495, p≤0,01), «образа» (t=0,621, 
p≤0,01), «підозрілість» (t=0,631, p≤0,01), «вер-
бальна агресія» (t=0,595, p≤0,01), «почуття про-
вини» (t=0,660, p≤0,01), «запальність» (t=0,646, 
p≤0,01), «наполегливість» (t=0,556, p≤0,01), 
«образливість» (t=0,555, p≤0,01), «непосту-
пливість» (t=0,516, p≤0,01), «безкомпроміс-
ність» (t=0,529, p≤0,01), «мстивість» (t=0,522, 
p≤0,01), «нетерпимість» (t=0,557, p≤0,01), 
«підозрілість» (t=0,603, p≤0,01), а також «міжо-
собистісна тривожність» (t=0,256, p≤0,05).

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведений теоретичний аналіз дозволив нам 
виділити декілька основних характеристик, 
а саме: агресивність, тривожність, особли-
вості психологічного клімату, а також емоцій-
ний компонент. Наявність високих показників 
за зазначеними чинниками може опосередко-
вано вказувати на схильність дитини до ско-
єння булінгу.

Емпіричне дослідження зазначених критеріїв, 
а також подальший кореляційний аналіз дозво-
лив визначити наявність значущих зав’язків, які 
підтверджують гіпотезу про те, що поведінка, яка 
класифікується як булінг, може бути охарактери-
зована показниками агресивності, демонстра-
тивності, тривожності, імпульсивності, зниженої 
самокритичності, невмінням контролювати свій 
емоційний стан, заздрісності, а також соціаль-
ним статусом у групі однолітків.

Перспективу подальшого дослідження 
ми вбачаємо в розробці, реалізації та перевірці 

ефективності тренінгової програми, спрямо-
ваної на профілактику булінгу серед так званої 
«групи ризику» – дітей, які потенційно схильні 
до булінгу.
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Рис. 3. Результати дослідження за методикою діагностики 

«перешкод» у встановленні емоційних контактів (n=70)
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Стаття присвячена з’ясуванню змісту 
і структури ціннісних орієнтацій сучас-
ної студентської молоді. У загальному 
розумінні система ціннісних орієнтацій є 
складною багаторівневою та динамічною 
структурою, яка відображає зміст спря-
мованості особистості й впливає на жит-
тєвий і професійний шлях майбутнього 
фахівця. Для вивчення теоретичних аспек-
тів проблеми використані загальнонаукові 
методи (аналізу, синтезу, узагальнення), а 
для проведення емпіричного дослідження – 
методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації». 
У статті виокремлені соціально-психоло-
гічні чинники, які впливають на формування 
ціннісних орієнтацій студентської молоді, 
серед основних із них – зростання ступеня 
самостійності молоді в прийнятті рішень; 
активне самоствердження; зосередження 
уваги на обраних цінностях; домінування 
декларованих цінностей над реальними; 
юнацький максималізм, бажання змінити 
світ на краще; категоричність в оцінюванні 
діяльності інших людей і власних вчинків. 
Показано, що ціннісні орієнтації студент-
ської молоді – це особистісно-вибіркове 
ставлення студентів до актуальних мате-
ріальних і духовних суспільних цінностей, 
які формують світогляд людини, слугу-
ють орієнтиром у житті та є основою для 
самооцінювання й оцінювання різноманітних 
подій, суспільних явищ, вчинків інших людей. 
З’ясовано, що студентський вік є одним із 
найважливіших періодів трансформації сві-
тогляду та зміни ієрархії ціннісних орієнта-
цій особистості. Установлено, що система 
ціннісних орієнтацій студентської молоді є 
достатньо диференційованою і містить 
загальнолюдські духовні цінності, особи-
стісні цінності (приватного характеру й 
емоційного спрямування) та цінності про-
фесійної й соціальної самореалізації. Най-
більш значущими для студентів терміналь-
ними цінностями є продуктивне життя, 
здоров’я, матеріально забезпечене життя. 
Пріоритетними інструментальними цінно-
стями є незалежність та ефективність у 
справах. Перелік основних ціннісних орієнта-
цій студентської молоді не зазнає суттє-
вих трансформацій, водночас їх ієрархічна 
структура залежить від різних зовнішніх і 
внутрішніх чинників і постійно змінюється.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, 
студент, студентська молодь, методика 
Рокича.

The article is devoted to the clarification of the 
content and structure of value orientations of the 
modern student’s youth. In the general sense, 
the system of value orientations is a complex 
multilevel and dynamic structure that defines 
the content of the personality orientation and 
affects the life and professional path of a future 
specialist. For the studying of the theoretical 
aspects, there were used general methods (such 
as analysis, synthesis, generalization), and for 
empirical experimental research, the method of 
M. Rokeach called “Value Orientations”. In this 
article are singled out social-psychological fac-
tors that influence the formation of value orien-
tations of student youth. Among the main ones 
are increasing the degree of independence in 
decision-making; active self-affirmation; focus-
ing on the selected values; the domination of 
declared values over real ones; youth maximal-
ism, the desire to change the world for the bet-
ter; being categorical in evaluating the activities 
of other people and their actions. It is shown, 
that the value orientations of student youth are 
a person-selective attitude of students to current 
material and spiritual social values that shape the 
worldview of a person, serve as a guide in life, 
and are the basis for self-evaluation and evalu-
ation of various events, social phenomena, and 
actions of other people. It was found out, that 
the student age is one of the most important 
periods of the transformation of worldview and 
change of the hierarchy of value orientations 
of individuality. It has been established that the 
system of value orientations of student’s youth 
is rather diverse and includes universal human 
spiritual values, personal values (such as pri-
vate nature and emotional orientation), and the 
values of professional and social self-realization. 
The most important terminal values for students 
are productive life, health, and a well-off life. The 
priority instrumental values are independence 
and efficiency. The list of core value orientations 
of student’s youth does not undergo significant 
transformations, but at the same time, the hierar-
chy structure depends on different external and 
internal factors and is constantly changing.
Key words: values, value orientations, student, 
student youth, Rokich technique.

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПРЕДМЕТ  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

VALUABLE ORIENTATIONS OF STUDENT YOUTH AS AN OBJECT  
OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL RESEARCH

Постановка проблеми. Цінності й ціннісні 
орієнтації є предметом дослідження багатьох 
наук: філософії, психології, соціології, педаго-
гіки. Наявність сталих цінностей характеризує 
зрілість суспільства: вони часто є узагальне-
ним показником особистісного розвитку гро-
мадян.

Питання цінностей у свій час зацікавило 
ще античних учених. Так, Сократ уважав, 

що вище благо для людини – це досягнення 
щастя, а головними моральними цінностями 
є мудрість, справедливість, помірність і муж-
ність [26, с. 26]. Аристотель виділяв «ціновані» 
(«божественні») блага (розум, душа), схвалені 
блага (оцінені, які викликають похвалу) та «бла-
га-можливості» (влада, гроші, сила) [2, с. 300–
307]. Механізмом внутрішнього прийняття 
етичних цінностей філософії Сходу є «гуман-
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ність» (жень), яку Конфуцій уважав, з одного 
боку, любов’ю до людей, а з іншого – подолан-
ням себе та поверненням до благопристойно-
сті [33, с. 57–61].

Нині дослідження цінностей і ціннісних орі-
єнтацій набули нового звучання. Особливий 
інтерес становить їх вивчення в студентської 
молоді як однієї з найчисельніших груп суспіль-
ства, яка характеризується не лише великим 
різноманіттям світоглядних позицій, мотивів 
поведінки, рис характеру тощо, а й помітною 
динамікою їх зміни. У формуванні особистості 
студентів цінності та ціннісні орієнтації відігра-
ють особливу роль. Вони є одним із основних 
чинників при визначенні змісту психолого-пе-
дагогічного супроводу майбутнього фахівця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У психології, як і у філософії, питання ціннос-
тей особистості від самого початку посіло важ-
ливе місце. Перехід від розуміння цінностей 
як філософської категорії до психологічного 
тлумачення природи цінностей зумовив появу 
багатьох напрямів і психологічних концепцій 
ціннісної проблематики [22, с. 113].

Д. Леонтьєв [16, с. 223] виділяє три основні 
варіанти розуміння психологічної природи 
індивідуальних цінностей. Перший із них – 
трактування цінності в одному ряду з такими 
поняттями, як думка, уявлення або переко-
нання (М. Рокич, В. Брожик, А. Ручка). Так, 
наприклад, М. Рокич уважав, що цінності – це 
абстрактні ідеї, які не пов’язані з відповідним 
об’єктом чи ситуацією. Він ділив цінності на 
два класи: термінальні та інструментальні [41]. 
Термінальні цінності М. Рокич, у свою чергу, 
розділив на особистісні й соціальні, а інстру-
ментальні – на цінності моралі й цінності ком-
петентності [36, с. 279]. На думку А. Павлі-
ченка, найважливішими є термінальні цінності 
(цінності-цілі), котрі відображають довгостро-
кову життєву перспективу людини, а інстру-
ментальні цінності (цінності-засоби) виступа-
ють у ролі переконань [27, с. 104].

Друге трактування [16, с. 223] розглядає 
індивідуальні цінності як різновид або подобу 
соціальних установок (відносин) чи інтересів 
(Е. Шпрангер, С. Морріс). Зокрема, Е. Шпраг-
нер уважав, що склад душі людини не може 
бути зведений до суб’єктивних цінностей. На 
його думку, душа людини і є об’єктивними цін-
ностями [39, с. 355–356]. Нарешті, третій під-
хід [16, с. 223] зближує цінності з поняттями 
потреби й мотиву, підкреслюючи їх реальну 
спонукальну силу (А. Маслоу, Ю. Жуков, 
Ф. Василюк). А. Маслоу вважав, що обрані цін-
ності і є цінності. При цьому дійсно правильний 
вибір – це той, який веде до самоактуалізації 
особистості [18, с. 209].

Порівнюючи виділені варіанти, Д. Леонтьєв 
[16, с. 223] зазначає, що перше трактування 
цінностей виходить із асоціальної парадигми. 

Тому такі цінності не мають самостійної спо-
нукальної сили. Друге трактування є більш 
продуктивним, оскільки цінностям припису-
ється направляюча функція. Проте найбіль-
шим пояснювальним потенціалом володіє 
саме третій підхід. При цьому Д. Леонтьєв 
уважав за необхідне чітко розмежовувати 
поняття «потреби» та «цінності». На його думку 
[16, с. 223], якщо потреби діють «тут-і-тепер», 
то цінності становлять у структурі мотивації 
стабільне, «вічне», яке не залежить від зовніш-
ніх обставин, абсолютне [10, с. 28].

Серед різноманітності визначень поняття 
«цінності» Л. Долинська та Н. Максимчук виді-
ляють такі підходи: цінності як сукупність мате-
ріальних і духовних об’єктів, здатних задо-
вольнити потреби, бажання, інтереси, цілі 
суб’єкта; цінності, що відображають характер 
ставлень суб’єкта до об’єкта або їх взаємовід-
носин; цінності як ідеали суспільної та особи-
стої діяльності; цінність як специфічне явище 
свідомості, спосіб поведінки [9, с. 15].

Існує чимало інших поглядів на сутність цін-
ностей. Так, Г. Оллпорт зазначав, що джере-
лом більшості цінностей особистості є мораль 
суспільства, хоча на деякі з них (допитливість, 
ерудиція, спілкування тощо) суспільство не 
впливає [25, с. 133]. На думку І. Беха, особи-
стісне зростання залежить від того, наскільки 
певна особистість поєднується із загально-
прийнятою системою духовних цінностей, 
якою мірою зміцнюється її духовна свідомість 
[4, с. 10]. Цінності, виступаючи в ролі смис-
лоутворювальних структур, впливають на 
суб’єктивне визначення особистістю поточної 
ситуації, так що деякі об’єкти, дії чи їх очікувані 
результати набувають статусу мети [7, с. 89]. 
А. Павліченко наголошує, що цінність – будь-
який об’єкт, що має життєво важливе зна-
чення для суб’єкта. У широкому розумінні 
в ролі цінностей можуть виступати й конкретні 
матеріальні блага. У більш вузькому значенні 
прийнято розглядати цінності як духовні ідеї 
[27, с. 99].

У сучасній західній соціології найчастіше 
зустрічаються визначення, у яких цінностями 
називаються як усвідомлені, так і неусвідом-
лені уявлення про бажане, що виявляються 
в ситуації вибору [36, с. 277]. Так, Т. Парсонс 
розуміє цінності як «концептуалізації бажа-
ного» [29, с. 28]. Н. Смелзер зазначає, що 
цінності – це загальноприйняті переконання 
стосовно цілей, до яких людина має праг-
нути [34, с. 50]. Р. Будон уважає, що значення 
цінностей є функцією структури процесу 
[5, с. 221]. На думку Е. Андерсона, поняття «цін-
ність» сьогодні має багато змістових напов-
нень, серед яких, зокрема, головне благо, до 
якого послідовно прагнуть протягом усього 
життя; основний критерій вибору; головний 
стандарт поведінки тощо [40].
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Єдиної класифікації цінностей у сучасних 
наукових дослідженнях не існує. Найчастіше 
дослідники класифікують цінності за такими 
ознаками: 1) за об’єктом засвоєння – мате-
ріальні, морально-духовні; 2) за метою – его-
їстичні, альтруїстичні; 3) за рівнем узагальне-
ності – конкретні, абстрактні; 4) за способом 
вияву – ситуативні, стійкі; 5) за роллю в діяль-
ності людини – термінальні, інструментальні; 
6) за змістом діяльності – пізнавальні, предмет-
но-перетворювальні; 7) за належністю – осо-
бистісні, групові, колективні, суспільні, загаль-
нонародні, загальнолюдські [19, с. 28–29].

В. Франкл виділяє такі три основні групи цін-
ностей: 1) цінності творчості; 2) цінності пере-
живання; 3) цінності ставлення [37, с. 193]. 
П. Горностай зазначає, що цінності можуть 
бути позитивні й негативні (добро та зло), 
реальні й ідеальні, природні та штучно створені, 
матеріальні та духовні, предметні та суб’єктні, 
суспільні й особистісні [31, с. 146]. Цінності 
також можна розмежувати на колективістські 
та індивідуалістські [24, с. 29]. Із точки зору 
пріоритетності індивідуальні цінності людини 
превалюють над суспільними [19, с. 30]. Часто 
виділяють декларовану та реальну систему 
цінностей [9, с. 12]. З точки зору соціокультур-
ного підходу виділяють традиціоналістські цін-
ності й сучасні цінності [36, с. 281].

З поняттям «цінність» тісно пов’язане 
поняття «ціннісна орієнтація», що увійшло 
до соціологічної науки завдяки У. Томасу 
та Ф. Знанецькому, які під ціннісними орієн-
таціями особистості розуміли соціальні уста-
новки, що регулюють її поведінку [36, с. 277]. 
У загальному розумінні ціннісні орієнтації – від-
носно стійка система спрямованості інтересів 
і потреб особистості на певну ієрархію життє-
вих цінностей, схильність надавати перевагу 
певним цінностям у різних життєвих ситуа-
ціях, спосіб розрізнення особистісних явищ 
та об’єктів за рівнем їх значущості для людини 
[11, с. 991]. У сучасній психології ціннісні орі-
єнтації розглядаються як відносно стійке, 
соціально обумовлене, вибіркове ставлення 
людини до сукупності матеріальних і духовних 
суспільних благ та ідеалів, які розглядаються 
як предмети, цілі або засоби для задоволення 
потреб життєдіяльності [9, с. 12].

Ціннісні орієнтації відображають фунда-
ментальні суспільні інтереси особистості 
та власні потреби й тим самим визначають її 
соціальну позицію, світобачення, моральні 
принципи та світогляд загалом [27, с. 111]. 
Я. Запека вважає, що ціннісні орієнтації є важ-
ливим регулятором потребнісно-мотивацій-
ної сфери, у якій резюмується весь життєвий 
досвід [12, с. 132]. У сучасному трактуванні 
[23, с. 93] внутрішню організацію ціннісних 
орієнтацій утворюють когнітивний (смисло-
вий), емотивний (емоційно-оціночний) і кона-

тивний (поведінковий, діяльнісний, вольовий) 
компоненти, які взаємодіють між собою, є вза-
ємозалежними та діють як одне ціле.

У роботах багатьох соціологів (В. Бакі-
рова, Є. Головахи, В. Піддубного, А. Ручки, 
В. Хмелька та ін.) увага акцентується на тому, 
що ціннісні орієнтації – це завжди процес 
і результат «відбиття» цінностей як соціальних 
феноменів у свідомості особистості або групи 
[36, с. 278]. Так, В. Бакіров під ціннісними орі-
єнтаціями розуміє системно пов’язані ціннісні 
уявлення, що реально детермінують вчинки 
й дії людини [3, с. 118].

У гуманістичній психології типологія цінніс-
них орієнтацій збігається з типологією потреб 
(за А. Масловим), до яких зараховують віталь-
но-біологічні вартості, вартості безпеки, іден-
тифікації, індивідуалізації, самоактуалізації 
[27, с. 119]. Ціннісні орієнтації в структурі осо-
бистості є своєрідним центром координації, 
що визначає поведінку й ставлення до соціаль-
ного середовища [9, с. 22]. Вони конкретизу-
ються в життєвих цілях і планах [9, с. 23]. Спо-
чатку особистість набуває досвіду попередніх 
поколінь, отримуючи схвалені стереотипи 
поведінки, а потім власного досвіду [19, с. 29].

У сучасній психології цінності й ціннісні 
орієнтації не ототожнюють. На думку А. Пав-
ліченка, ціннісні орієнтації – основні форми 
функціонування цінностей, що характеризу-
ють момент переходу останніх у діяльність 
[27, с. 105]. Є. Головаха вважає, що в ієрар-
хії ціннісних орієнтацій особистості віддзер-
калюється вибіркова спрямованість на певні 
цінності, представлені у свідомості людини 
[8]. Якщо цінності, на думку Л. Долинської 
та Н. Максимчук, розглядаються як форма 
відношень між суб’єктом та об’єктом, то цін-
нісні орієнтації виступають як засіб диферен-
ціації особистістю об’єктів довкілля за їх зна-
чущістю [9, с. 16]. Л. Сокурянська зазначає, 
що цінність більшою мірою належить до кате-
горіального апарату філософії й соціології, 
а ціннісні орієнтації – соціології й соціальної 
психології [36, с. 278].

Отже, ціннісні орієнтації студентської 
молоді – це особистісно-вибіркове ставлення 
студентів до актуальних на цей час матері-
альних і духовних суспільних цінностей, які 
формують (визначають) світогляд (світоба-
чення) людини, слугують орієнтиром у житті 
та є основою для самооцінювання й оціню-
вання різноманітних подій, суспільних явищ 
і вчинків інших людей.

Постановка завдання. Незважаючи на 
великий обсяг теоретичних і практичних 
досліджень, проблема визначення змісту 
й структури ціннісних орієнтацій студентської 
молоді залишається відкритою для подаль-
ших пошуків. Така ситуація склалася як через 
недостатність комплексних і системних соці-
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ально-психологічних досліджень, так і через 
надмірний вплив різноманітних зовнішніх, 
у тому числі політичних, чинників. Тому зараз, 
як ніколи, важливо з’ясувати сутність цінніс-
них орієнтацій студентської молоді, виявити 
тенденції щодо можливих змін ієрархії цін-
ностей студентів. Це дасть змогу сформувати 
в них громадянсько значущі ціннісні орієнта-
ції, які можуть проявитися в будь-яких сферах 
діяльності. Такий результат можливий лише 
за умови комплексного вивчення сутності 
та складових компонентів ціннісних орієнтацій 
студентів і створення сприятливих умов для їх 
формування.

Тому метою статті є з’ясування змісту 
і структури ціннісних орієнтацій студентської 
молоді.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Студентський вік є одним із найваж-
ливіших періодів інтенсивного формування 
основних ціннісних орієнтацій, які впливають 
на подальший професійний, громадянський 
та життєвий шлях майбутніх фахівців. Це 
пов’язано з активним розвитком у цей період 
понятійного мислення та досягненням пев-
ного статусу у суспільстві. Багато дослідни-
ків (С. Максименко, Б. Ананьєв, М. Боришев-
ський, Н. Іванцев, Н. Максимчук та інші) при 
цьому підкреслюють важливість саме універ-
ситетського етапу становлення особистості.

Студентська молодь постійно перебуває 
в епіцентрі посиленої уваги суспільства, адже 
саме вона обґрунтовано розглядається як 
інтелектуальний потенціал нації. Період вну-
трішньої трансформації світогляду студентів, 
зміна їхньої мотивації та формування цінніс-
них орієнтацій у поєднання з досить великою 
чисельністю робить студентську молодь важ-
ливим об’єктом впливу та предметом посиле-
ної уваги з боку політичних партій і громадських 
об’єднань. Студенти є найбільш активним 
учасниками волонтерського руху, що також 
є потужним фактором впливу на процес фор-
мування їхніх ціннісних орієнтацій.

Існує досить поширена точка зору, що сту-
денти є людьми самостійними й дорослими, 
що їхні соціокультурні орієнтації вже визначені. 
Студент дійсно несе із собою власний духов-
ний світ, проте цей світ є відкритим і здатним 
як до збагачення й розвитку, так і до руйнації чи 
навіть, деградації [10, с. 27]. Саме в цьому віці 
починає окреслюватися стійке коло інтересів, 
відбувається їх переключення з приватного 
й конкретного на відсторонене й загальне, 
спостерігається зростання зацікавленості сві-
тоглядними питаннями [27, с. 101].

Складником ядра особистості студента 
поряд із цінностями є ціннісні орієнтації 
[32, с. 17], під якими розуміють їх ставлення до 
матеріальних і духовних цінностей, що визна-
ються як загальні світоглядні орієнтири, стра-

тегічні життєві та професійні цілі [13, с. 22]. 
Психологічною основою є процес засвоєння 
цінностей життя та їх перетворення в змістовні 
елементи ціннісних уявлень [17, с. 15]. У цей 
період розширюється життєвий простір кон-
тактних груп, зростає вибірковість соціальної 
взаємодії [27, с. 102]. Ціннісні орієнтації молоді 
формуються в процесі виховання й навчання, 
яке в тому числі має на меті відтворити куль-
турні й історичні нормативи [10, с. 30]. В освіт-
ній діяльності перед студентами ставиться не 
одна, а комплекс цілей, що мають вагоме зна-
чення у формуванні їхніх світоглядних принци-
пів [27, с. 110]. Через виховання здійснюється 
трансляція ціннісних орієнтацій від покоління 
до покоління як на вербальному, так і на невер-
бальному рівнях [10, с. 30].

У соціальному плані моральні орієнтири 
студентів у процесі навчання неподільні 
з моральними процесами, які відбуваються 
в суспільстві [27, с. 110], а розвиток цінніс-
них орієнтацій прямо залежить від особистіс-
них факторів [32, с. 18]. Наявність сформо-
ваної системи ціннісно-моральних орієнтацій 
забезпечує гармонію внутрішнього світу осо-
бистості, сприяє систематизації її знань, норм 
і стереотипів поведінки [15, с. 49]. У. Михай-
лишин засвідчує наявність тенденції у студен-
тів до роз’єднаності та індивідуалізму, а також 
до послаблення наступності між поколіннями 
[20, с. 135]. Тому в кризові періоди систему 
ціннісних орієнтацій молоді можуть утворю-
вати не вищі духовні цінності, а система еле-
ментарної економічної й біологічної мотивації 
[20, с. 134]. У цей час, на думку О. Лавренко, 
у студентської молоді відбувається пере-
осмислення таких понять, як держава, еконо-
міка, свобода, гроші, особистість, демократія 
тощо [15, с. 49].

Л. Романюк побудувала модель психоло-
гічних чинників формування й розвитку цінніс-
них орієнтацій особистості студента. Її ядром 
є механізм рефлексії, у центрі якого – інтерес, 
оцінка та самооцінка [32, с. 12–13]. Н. Анто-
нова також уважає, що в системі ціннісних 
орієнтацій існує «ядро» з декількох базових 
цінностей, що є відносно більш стійкими до 
впливу соціальних і психологічних чинників. 
Цінності середнього статусу – «структур-
ного резерву» – найбільш піддатливі змінам 
[1, с. 16]. На думку Л. Сокурянської, у молодо-
сті ціннісне «ядро» особистості розширюється 
максимально, завдяки чому зникає більш-
менш чіткий розподіл на «ядро», «домінуючі» 
цінності, «периферію» та «хвіст» [35, с. 28].

Важливими для студентської молоді 
є професійно-ціннісні орієнтації, під якими 
В. Галузяк розуміє компоненти мотиваційної 
сфери студентів, що визначають спрямова-
ність їх спілкування, вибіркову орієнтацію на 
певні аспекти професійної діяльності [7, с. 89]. 
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Професійно-ціннісні орієнтації відображають 
уявлення майбутніх фахівців про найбільш 
важливі, значущі цілі й завдання професійної 
діяльності. Як і генералізовані мотиви, вони 
впливають на суб’єктивне визначення особи-
стістю поточних ситуацій професійної взаємо-
дії, зумовлюють формування когнітивно-емо-
ційних оціночних структур [6, с. 7]. Емпіричним 
шляхом В. Галузяк виокремив чотири типи 
професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх 
учителів: дидактичний, особистісний, статус-
ний і дисциплінарний [7, с. 91].

Особливості системи ціннісних орієнта-
цій особистості кожного студента зумовлені 
впливом об’єктивних (стать, рівень матері-
ального забезпечення, місце проживання, 
друзі) і суб’єктивних (спрямованість на май-
бутнє, рівень самоактуалізації, рівень профе-
сійно-педагогічної спрямованості) чинників 
[17, с. 16]. Ураховуючи ці обставини, можна 
виділити низку психологічних (соціаль-
но-психологічних) чинників, які впливають 
на формування ціннісних орієнтацій студент-
ської молоді.

На початку навчання в закладі вищої освіти 
студенти стикаються з помітною, іноді карди-
нальною зміною соціокультурного, матері-
ального та комунікаційного середовища. Це 
призводить до стрімкого зростання (іноді вір-
туального) ступеня самостійності в прийнятті 
рішень, наслідком чого в багатьох випадках 
є непродумані вчинки, а іноді і явно конфлік-
тні дії.

Студенти є дуже активною частиною 
суспільства. Зазвичай їхнє навчання поєдну-
ється з іншими видами діяльності: науковою 
роботою, участю в спортивних секціях, мис-
тецьких гуртках і колективах, а на старших 
курсах – епізодичною роботою. Тому в сис-
темі ціннісних орієнтацій студентів переважає 
діяльнісний компонент. Як наслідок, студент-
ська молодь зосереджує свою увагу на досить 
обмеженому переліку цінностей, які, на її 
думку, є актуальними сьогодні.

У здобувачів вищої освіти, особливо молод-
ших курсів, декларовані цінності помітно домі-
нують над реальними. На їхню думку, існує 
великий ризик, що реальні цінності можуть 
не збігатися із цінностями їхньої соціаль-
ної групи. Необхідність самоствердження 
в новому середовищі є однією з основних при-
чин непоступливості й надмірної категорично-
сті в дискусіях, у яких зваженість і здатність до 
компромісу часто сприймається як слабкість 
позиції та недостатність вольових якостей.

Для більшості студентів характерний низь-
кий рівень сформованості диференційованої 
структури ціннісних орієнтацій, унаслідок чого 
студенти відчувають труднощі у визначенні 
для себе конкретних цілей життя, виборі від-
повідних засобів для їх досягнення [17, с. 16]. 

Водночас у них простежується активне форму-
вання когнітивно-емоційних оціночних струк-
тур. Поєднання цих двох факторів часто при-
зводить до поспішних і категоричних оцінок 
різноманітних подій, явищ, дій і вчинків інших 
людей і часто до діаметральних оцінок особи-
стих вчинків і власної ролі у своєму професій-
ному й соціальному середовищі та суспільстві 
загалом.

Молоді люди зазвичай дуже гостро відчува-
ють несправедливість і бажання змінити своє 
життя й суспільство загалом на краще. Тому 
студенти є найактивнішою соціальною гру-
пою, яка бере участь у різноманітних громад-
ських організаціях, добровільних об’єднаннях, 
зокрема й у волонтерському русі. Проведе-
ний у роботі [30, с. 171] аналіз волонтерської 
практики дає підстави виокремити такі основні 
чинники формування ціннісних орієнтацій сту-
дентів-учасників волонтерського руху: освітні, 
організаційні, діяльнісні, комунікаційні, гро-
мадські, професійні, особистісні.

Ціннісні орієнтації студентської молоді 
є доволі динамічними. На думку С. Драч, сьо-
годні спостерігається тенденція до подальшої 
дегуманізації й деморалізації соціокультур-
них цінностей [10, с. 29]. Поряд із цим можна 
спостерігати також і тенденцію зростання 
інтенсивних духовних пошуків, що проявля-
ється в збільшенні інтересу до світової куль-
тури, історії своєї сім’ї, народу [10, с. 28]. За 
своїм ставленням до життя сучасне студент-
ство відрізняється від попередніх поколінь, 
але система уявлень про те, що таке «добре» 
й що таке «погано», залишається переважно 
в межах традиційної ціннісно-нормативної 
системи [14, с. 344]. У. Михайлишин ствер-
джує, що в системі студентів особистісне ядро 
цінностей переважно становлять цінності осо-
бистісного виміру [20, с. 135].

Проведені Л. Долинською та Н. Максимчук 
емпіричні дослідження показали, що в біль-
шості студентів співіснує дві системи ціннос-
тей: декларована, де переважають профе-
сійні цінності, цінності самовідданої праці, 
служіння людям, любові до дітей, і система 
приватних цінностей: матеріальна забез-
печеність, сім’я, діти, спілкування, дозвілля 
[9, с. 17]. Найбільш значущими цінностями 
вони вважають моральні, професійні, духовні, 
особистісно вдосконалювальні та матері-
альні. При цьому юнаки надають перевагу 
статусним цінностям, а дівчата – емоцій-
но-насиченим [17, с. 16]. Серед ціннісних орі-
єнтацій майбутніх учителів Н. Панчук виділив 
такі групи: професійні, самовдосконалення, 
статусні, особистісні, життєві, духовні, мате-
ріальні [28, с. 536–538].

За результатами соціологічного дослі-
дження становища молоді, проведеного 
у 2016 році Центром незалежних соціологічних 
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досліджень «ОМЕГА», до життєвих пріоритетів 
молодь насамперед зараховує сімейне щастя 
(71,7%), побудову кар’єри (48,1%), можливість 
бути вільними й незалежними у своїх рішен-
нях і вчинках (38%), мати можливість реалізу-
вати свій талант і здібності (32,1%) [38, с. 83]. 
Подібні результати отримані й у 2017 році: 
основними пріоритетами в житті для більшості 
молодих людей залишається сімейне щастя 
(63,6%), здоров’я (53,6%) і кар’єра (39,3%). 
До своїх уподобань молодь також зараховує 
можливість бути вільними й незалежними 
у своїх рішеннях і вчинках, мати можливість 
реалізувати свій талант і здібності [21, с. 64]. 
У проведеному Н. Антоновою дослідженні 
встановлено, що серед груп термінальних цін-
ностей студенти віддають перевагу цінностям 
особистого життя й матеріальним цінностям, 
а серед інструментальних – емоційним цінно-
стям. Високу значущість для них мають цінно-
сті інтелектуальні й міжособистісного спілку-
вання [1, с. 11].

У 2016 році нами проведено дослідження 
ціннісних орієнтацій майбутніх психологів – сту-
дентів 2 курсу Вінницького державного педа-
гогічного університету імені Михайла Коцю-
бинського. Обсяг вибірки становив 48 осіб. 
У процесі дослідження використана методика 
Рокича «Ціннісні орієнтації». Отримані резуль-
тати свідчать, що перше місце в списку значу-
щих термінальних цінностей для 20,83% рес-
пондентів посідає продуктивне життя; друге 
місце (16,67%) – здоров’я (фізичне і психічне); 
третє місце (10,41%) – матеріально забезпе-
чене життя та щасливе сімейне життя. Серед 
інших пріоритетів молоді – цікава робота; 
свобода; активне діяльне життя; любов; наяв-
ність хороших і вірних друзів. Серед інстру-
ментальних цінностей сучасна студентська 
молодь найвагомішими вважає незалежність 
(14,58%) та ефективність у справах (12,50%). 
Важливими для 10,41% респондентів є також 
життєрадісність; освіченість; сміливість у від-
стоювання своєї думки, поглядів, для 6,25% 
респондентів – відповідальність; раціоналізм; 
чесність; акуратність.

Палітра ціннісних орієнтацій сучасної сту-
дентської молоді є доволі широкою. Вона 
включає як загальнолюдські духовні цінно-
сті (свобода, незалежність, чесність, можли-
вість бути вільним і незалежним у рішеннях 
і вчинках), так і низку особистісних цінностей, 
серед яких можна виділити особистісні цін-
ності приватного характеру (здоров’я, діти, 
щасливе сімейне життя, матеріально забез-
печене життя) та особистісні цінності емоцій-
ного спрямування (любов, наявність вірних 
друзів, життєрадісність). Окрему та дуже важ-
ливу для студентів групу становлять цінно-
сті професійної та соціальної самореалізації, 
серед них – продуктивне життя, цікава робота, 

кар’єра, ефективність у справах, можливість 
реалізувати свій талант.

Перелік таких цінностей протягом остан-
нього часу не зазнав суттєвих змін. Проте 
їх пріоритетність не має сталого характери 
й перебуває в процесі постійного динаміч-
ного коригування залежно від зміни загальних 
настроїв суспільства, його політичного, еконо-
мічного та духовного стану. Тому зміст і струк-
тура ціннісних орієнтацій студентської молодці 
потребує постійного комплексного та систем-
ного моніторингу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Студентський вік є періодом суттєвих внутріш-
ніх трансформацій світогляду студентів, ієрар-
хічної системи їхніх ціннісних орієнтацій. Ця 
система являє собою складну багаторівневу 
та динамічну структуру, визначає змістовий 
аспект спрямованості особистості й впливає 
на життєвий і професійний шлях майбутнього 
фахівця.

Ціннісні орієнтації студентської молоді – це 
особистісно-вибіркове ставлення студентів до 
актуальних на цей час матеріальних і духовних 
суспільних цінностей, які формують (визнача-
ють) світогляд (світобачення) людини, слугу-
ють орієнтиром у житті та є основою для само-
оцінювання й оцінювання різноманітних подій, 
суспільних явищ і вчинків інших людей.

Формування ціннісних орієнтацій сту-
дентської молоді залежить від багатьох пси-
хологічних чинників, серед яких – активне 
самоствердження; зростання ступеня само-
стійності молоді в прийнятті рішень; зосере-
дження уваги на обраних цінностях; доміну-
вання декларованих цінностей над реальними; 
юнацький максималізм, бажання змінити світ 
на краще; категоричність в оцінюванні діяль-
ності інших людей і власних вчинків.

Дослідження свідчать, що найбільш значу-
щими для студентів термінальними цінностями 
є продуктивне життя, здоров'я, матеріально 
забезпечене життя. До пріоритетних інстру-
ментальних цінностей належать незалежність 
та ефективність у справах. Загалом система 
ціннісних орієнтацій студентської молоді 
є доволі різноманітною, містить як загаль-
нолюдські духовні цінності, так й особистісні 
цінності (приватного характеру й емоційного 
спрямування). Важливе місце в цій системі 
посідають цінності професійної та соціальної 
самореалізації.

Варто зазначити, що перелік основних 
цінностей студентської молоді практично не 
зазнає суттєвих трансформацій. Водночас їх 
важливість залежно від різних зовнішніх і вну-
трішніх чинників постійно змінюється. Усе це 
є додатковим підтвердженням необхідності 
проведення постійного моніторингу змісто-
вого наповнення та ієрархії ціннісних орієнта-
цій студентської молоді.
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У статті описано результати емпіричного 
дослідження структурних компонентів осо-
бистісного відчуження людей похилого віку. 
Проаналізовано основні концепції соціаль-
ного відчуження та виділено основні критерії 
його виникнення. Визначено сутність особи-
стісного відчуження людей похилого віку як 
складного процесу поступового руйнування 
(зменшення) соціально-психологічних кон-
тактів між особистістю й оточуючим її 
соціумом, що супроводжується підвищеною 
тривожністю, переживанням самотності, 
соціальною дистантністю, низькою само-
оцінкою, схильністю до самозвинувачення, 
проблемами в міжособистісному спілкуванні, 
внутрішньоособистісним конфліктом між 
усвідомленням своєї ізольованості, недові-
рою, очікуванням негативного ставлення 
до себе з боку інших людей і потребою в 
опорі, захисті, соціальній підтримці. Уста-
новлено особливості впливу особистісного 
відчуження на втрату суб’єктності людьми 
похилого віку й визначено соціально-психо-
логічні чинники виникнення особистісного 
відчуження в людей похилого віку, серед яких 
провідними є зміна соціального статусу, 
збільшення кількості незайнятого часу, 
зменшення або ж руйнування соціальних 
контактів, зниження рівня соціальної актив-
ності. Розкрито соціальні та психологічні 
чинники особистісного відчуження, до соці-
альних чинників зараховані відмова від уча-
сті в справах соціуму, зниження соціальної 
відповідальності й соціальна дистантність. 
До психологічних чинників особистісного 
відчуження ввійшли відособленість, дезадап-
тивність, послідовність у досягненні цілей, 
життєві цілі, інтерес до життя, усвідом-
лена самотність, емоційне неприйняття 
сучасного, негативна оцінка минулого і 
тривожність. Здійснено факторний аналіз 
соціальних і психологічних чинників особи-
стісного відчуження людей похилого віку. 
Визначено та інтерпретовано основні ком-
поненти особистісного відчуження людей 
похилого віку.

Ключові слова: відчуження, особистість, 
похилий вік, фактор, літні люди, самот-
ність, спілкування, старість, міжособи-
стісна взаємодія, ізоляція.

The article describes the results of an empirical 
study of the structural components of personal 
alienation of the elderly. The basic concepts of 
social alienation are analyzed and the main 
criteria of its emergence are highlighted. The 
essence of personal alienation of the elderly as 
a complex process of gradual destruction (reduc-
tion) of socio-psychological contacts between the 
individual and the surrounding society, accompa-
nied by increased anxiety, loneliness, social dis-
tance, low self-esteem, propensity to self-blame, 
internal problems, conflict between awareness 
of their isolation, distrust, expectation of nega-
tive attitudes towards themselves by other peo-
ple and the need for support, protection, social 
support. Personal alienation is negatively expe-
rienced by the individual on a deeply emotional 
level. The peculiarities of the influence of per-
sonal alienation on the loss of subjectivity in the 
elderly are established and the socio-psychologi-
cal factors of personal alienation in the elderly are 
determined, among which the leading ones are 
the change of social status, increase of unem-
ployed time, reduction or destruction of social 
contacts. activity. The article reveals the social 
and psychological factors of personal alienation, 
social factors included: refusal to participate in 
society, reduction of social responsibility and 
social distance. The psychological factors of 
personal alienation included: isolation, maladap-
tation, consistency in achieving goals, life goals, 
interest in life, conscious loneliness, emotional 
rejection of the present, negative assessment of 
the past and anxiety. The factor analysis of social 
and psychological factors of personal exhaustion 
of elderly people is carried out. The main com-
ponents of personal alienation of the elderly are 
identified and interpreted.
Key words: alienation, personality, old age, 
elderly people, loneliness, communication, 
aging, interpersonal interaction, isolation.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА  
ОСОБИСТІСНОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

SOCIO-PSYCHOLOGICAL STRUCTURE  
OF PERSONAL ALIENATION OF THE ELDERLY

Постановка проблеми. У сфері аналізу 
соціального складника трансформаційних 
перетворень в Україні особливої значущості 
набувають дослідження тих соціально-психо-
логічних чинників та обставин, які дезадапту-
ють людину, перешкоджають її гармонійній 
життєдіяльності в суспільстві. Реалії сього-
дення вказують на те, що особливо актуаль-
ним є вивчення проблем людей похилого віку, 
які мають глибинні соціально-психологічні 
причини і тривалий характер. Нова суспільна 
реальність доводить, що інноваційні техноло-
гії, техніка й інші прояви прогресу не можуть 

усунути проблему особистісного відчуження 
людей похилого віку, а, навпаки, лише заго-
стрюють її. Виникнення особистісного від-
чуження в людей похилого віку в більшості 
ситуацій викликане виходом на пенсію та збіль-
шенням кількості незайнятого часу, обме-
женістю та якістю міжособистісних зв’язків, 
зміною соціального і трудового статусів, зни-
женням адаптивного потенціалу особистості 
тощо. З огляду на вищезазначене, проблема 
дослідження соціально-психологічних чинни-
ків особистісного відчуження людей похилого 
віку набуває особливого значення.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Поняття відчуження з’явилося та вивча-
лося в руслі філософії (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, 
Г. Гегель, К. Маркс. Л. Фейєрбах, М. Гесс 
та ін.). Відчуження розглядалося як процес 
деіндивідуалізації соціальних відносин, який 
виникав у зв’язку з передачею державі прав 
особистості. Г. Гегель трактував відчуження 
через специфічне ставлення людини до ство-
реної нею реальності в умовах буржуазного 
правового суспільства. Л. Фейербах розгля-
дав релігію як відчуження суті людини, при-
чина якого криється в психологічних станах 
залежності й страху.

Соціологічний підхід до дослідження осо-
бистісного відчуження розкрито в роботах 
(Е. Дюркгейма, Ф. Тенніса, О. Шпенглера, 
М. Вебера, Г. Зіммеля, Р. Мертона, Г. Маркузе 
та ін.). Видатний соціолог Е. Дюркгейм указує 
на втрату членами індустріального суспільства 
відчуття єдності та зростання в них індивіду-
алізму. Г. Зіммель, у свою чергу, акцентував 
увагу на інтелектуалізації суспільного життя 
й відчуженні індивіда від соціальних і культур-
них новоутворень. М. Вебер особливу увагу 
приділяв бюрократизації соціальної органі-
зації, що супроводжується втратою людини її 
індивідуальної свободи.

Психологічний аспект відчуження роз-
крито в дослідженнях Е. Фромма, К. Ясперса, 
М. Хайдеггера, М. Сімена, Дж. Рея, С. Мадді, 
З. Фрейда, С. Рубінштейна, А. Леонтьєва, 
Д. Леонтьєва, К. Абульханової-Славської. 
Видатний представник франкфуртської школи 
та гуманістичного психоаналізу Е. Фромм ува-
жав відчуження головним фактором капіта-
лістичного суспільства, якого ніколи не існу-
вало раніше [4]. За К. Ясперсом, технічне 
відчуження стало центральним тому, що тех-
ніка все більше заповнює предметне буття 
людини. Він наголошував, що вихід лежить 
у площині розвитку комунікації, в індивідуаль-
ному та інтимному спілкуванні, протистоянні 
будь-якому фанатизму. У свою чергу, роз-
різняючи «справжнє» та «несправжнє» буття, 
М. Хайдеггер розглядає відчуження як форму 
існування людини в знеособленому світі 
повсякденності. За М. Сіменом, відчуження – 
це стан індивіда в суспільстві, який характери-
зується соціальною ізольованістю, іноді само-
відстороненням, апатією до соціального буття 
[3]. Проблема особистісного відчуження не 
є новою для психологічної науки. Розглянута 
категорія активно вивчається, проте чіткої 
структури соціально-психологічних компо-
нентів особистісного відчуження людей похи-
лого віку виділено не було.

Постановка завдання. Мета статті – опи-
сати результати емпіричного дослідження 
структурних компонентів особистісного від-
чуження людей похилого віку; проаналізувати 

основні концепції соціального відчуження 
та виділити основні критерії його виникнення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відчуження є загальною характе-
ристикою суспільства, яка визначає відір-
ваність його членів один від одного й від 
суспільства загалом. Зокрема, Е. Дюркгейм 
та Ф. Тенніс акцентують увагу на втраті чле-
нами індустріального суспільства відчуття 
спільності, зростанні в них індивідуалізму, 
на відміну від представників традиційного 
суспільства. Цей підхід ліг в основу роз-
витку концепції аномії, що описує стан від-
чуження, породженого індустріалізацією [1]. 
За О. Шпенглером, відчуженість наростає 
по мірі перетворення культури в цивілізацію, 
у якій господарює бездушний інтелект, безо-
собистісні форми соціальних зв’язків, котрі 
пригнічують творче начало особистості. Ана-
логічні процеси описав й М. Вебер, який при-
ділив особливу увагу формалізації соціальної 
організації, її бюрократизації, що супрово-
джувалася втратою людини її індивідуаль-
ної свободи. Г. Зіммель акцентував увагу на 
інтелектуалізації суспільного життя й відчу-
женні індивіда від соціальних і культурних 
утворень, його переході в раціональну одно-
вимірність. Р. Мертон розвинув концепцію 
аномії Е. Дюркгейма та використав її для ана-
лізу відхилень у поведінці (девіантної пове-
дінки). Веберівська теорія отримала друге 
життя в працях представників франкфурт-
ської школи [2]. Франкфуртська школа вба-
чає причину відчуження в домінуванні раці-
ональності, яка стала ідеологією панування 
людини й над природою, і над людиною. Шлях 
подолання відчуження представники школи 
бачили в поширенні такого світогляду, який 
був би заснований на критичному мисленні 
та викривав би різні форми хибної свідомо-
сті. Екзистенціалісти розглядали головним 
джерелом відчуження перетворення техніки 
в самостійну силу, яка існує за власними зако-
нами. Вивчаючи «справжнє» та «несправжнє» 
буття, М. Хайдеггер розглядає відчуження як 
форму існування людини в знеособленому 
світі повсякденності. На його думку, відчуже-
ність проявляється у виконанні індивідом соці-
альних ролей, у підкоренні його суспільним 
нормам поведінки, мисленні, мові [6]. На соці-
альний складник відчуження звертали увагу 
B. Hancock і P. Sharp, які досліджували взає-
мозв’язок відчуження, задоволеності життям 
і структури суспільства. Науковці зазначають, 
що відчуження, принаймні частково, є суспіль-
ною функцією й залежить від задоволеності 
життям. Високий рівень задоволеності життям 
і суспільний статус значно рідше сприяють 
виникненню відчуження. Однак висока оцінка 
задоволеності життям і низький соціальний 
статус більшою мірою сприяють розвитку від-
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чуження, ніж низький рівень задоволеності 
життям і високий соціальний статус. На думку 
вчених, генезис проблеми особистісного від-
чуження особливо для людей похилого віку 
полягає в обмеженнях, які висуває умовно 
сформована структура суспільства.

У свою чергу, низка науковців трактує від-
чуження виключно з психологічного погляду 
і стверджує, що це поняття має мало спіль-
ного із соціальною структурою суспільства 
[5]. Психологічний аналіз цього феномена 
змушує змістити центр уваги з особливос-
тей соціальної взаємодії відчуженої особи-
стості на її внутрішній світ. За М. Сименом, 
відчуження – це стан індивіда в суспільстві, 
який характеризується соціальною ізольова-
ністю, іноді самовідстороненням, апатією до 
соціального буття [3]. Проте відчуження не 
завжди може супроводжуватися соціальною 
ізоляцією особистості. Можна перебувати 
серед людей, взаємодіяти з ними й водночас 
відчувати себе безсилим, психологічно відо-
кремленим, непричетним до того, що відбува-
ється. Ця проблема загострюється відчуттям 
утрати своєї індивідуальності, усвідомленням 
внутрішньої самотності в суспільстві й водно-
час залежності від нього. Ситуація відчуження 
суттєво трансформує рівень самооцінки осо-
бистості, адаптивні можливості психіки, кому-
нікативні здібності, світосприйняття, життєвий 
досвід, сприйняття особистості оточенням. 
Перебуваючи в процесі особистісного відчу-
ження, особистість переживає перебудову 
багатьох базисних психологічних конструктів. 
Іншим психологічним конструктом, на який 
впливає відчуження, як уважає І. Мілюска, 
є процес самоідентифікації. Людина є склад-
ником і частиною суспільства, тому тільки 
через суспільну взаємодію вона може про-
явити себе, реалізувати свій інтелектуальний, 
творчий потенціал, набути життєвого досвіду. 
М. Кордуелл, говорячи про відчуження людей 
похилого віку, подає таке трактування: від-
чуження – це поступове заглиблення в себе 
та відхід від справ зовнішнього світу, які 
супроводжують природний процес старіння; 
факт відчуження особистості від суспільства, 
його проблем і шаленого ритму життя є гар-
монійним і цілком виправданим із мораль-
но-етичного погляду [3]. Отже, часткова або 
повна соціальна ізоляція сприймається як 
закономірний крок онтогенезу. Феномен від-
чуження як утрата сенсу життя розглядається 
в роботах А. Леонтьєва, С. Рубінштейна та їхніх 
послідовників (Д. Леонтьєва, К. Абульхано-
вої-Славської та ін.). Так, А. Леонтьєв називає 
відчуженою таку діяльність, у якій збережено 
лише спонукальні мотиви, а С. Рубінштейн 
підкреслює можливість подолання відчуження 
ідеалу шляхом його реалізації, що призво-
дить до подолання відчуження людини від 

людини й до автентичного життя. В екзистен-
ціальній психології поняття відчуження добре 
співвідноситься з поняттям екзистенціаль-
ного вакууму (В. Франкл) і використовується 
в роботах такими науковцями, як Е. ван Дор-
цен, А. Ленглі та ін. С. Мадді, спираючись на 
роботи Ж.-П. Сартра й Е. Фромма, описує 
відчуження як екзистенціальне нездужання, 
сутність якого полягає у відмові людини від 
творчого вибору на користь невизначеності, 
пов’язаної зі здійсненням унікального сенсу 
власного життя, у результаті чого остання 
набуває конформістського характеру, стає 
здійсненням біологічних потреб і соціальних 
ролей. З. Фрейд пов’язував феномен від-
чуження з патологічним розвитком особи-
стості, для якої соціальна культура є чимось 
далеким, ворожим її природному середо-
вищу. Самовідчуження, за З. Фрейдом, при-
зводить або до невротичної втрати власного 
«Я» – деперсоналізації, або до втрати почуття 
реальності навколишнього світу – дереаліза-
ції. Основними психологічними ознаками від-
чуження у світосприйнятті сучасної людини 
є відчуття безсилля перед долею; розуміння 
відсутності сенсу існування, неможливо-
сті досягти якими-небудь діями очікуваний 
результат; сприйняття навколишнього сере-
довища як світу, де не виконуються взаємні 
соціальні зобов’язання, зруйнована інсти-
туціолізована культура; відчуття самотності 
й виключності людини з наявних соціальних 
зв’язків; відчуття втрати «справжнього Я», 
самовідчуження [7]. Про відчуження свідчить 
і низка суб’єктивних феноменів: незадоволе-
ність життям загалом або його окремими сфе-
рами, переживання безсилля, аномія, нігілізм 
або цинізм щодо суспільних цінностей, пере-
живання ізоляції, відчуття втрати сенсу. 
Власне поняття «сенсу» дає змогу пояснити 
спектр когнітивних, емоційних і поведінкових 
феноменів, традиційно пов’язаних із відчу-
женням.

Теоретичний аналіз підходів до тракту-
вання феномена відчуження та емпіричне 
дослідження особливостей особистісного 
відчуження людей похилого віку дали мож-
ливість виокремити фактори, що сприяють 
виникненню й розвитку особистісного відчу-
ження в людей похилого віку. На основі цих 
розробок і розвідок нами побудована модель 
виникнення особистісного відчуження в людей 
похилого віку, представлена на рис. 1.

У моделі відображено специфічні для 
людей похилого віку соціально-психологічні 
проблеми: зміну соціального статусу, збіль-
шення кількості незайнятого часу, зменшення 
або ж руйнування соціальних контактів і змен-
шення соціальної активності. Указані чинники 
посилюються фізіологічними особливостями 
цього вікового періоду та спричиняють пере-
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живання невідповідності соціальним нормам 
і стандартам. Невідповідність соціальним нор-
мам, у свою чергу, спричиняє глибокі психо-
логічні зміни в структурі особистості людини 
похилого віку (замкнутість, надмірна тривож-
ність, зокрема, за своє здоров’я, недовірли-
вість, підозрілість, часом невластива раніше 
агресивність), що призводить до неусвідом-
люваного прояву обмежень у власних мож-
ливостях і ресурсах: «Я стомився чи стоми-
лася», «Мені потрібно відпочити», «Я того вже 
не зможу», «Мені не вистачить сил», «Я не 
встигаю» тощо. Унаслідок соціальних, психо-
логічних і фізіологічних вікових змін за умови 
зниженої адаптивності, коли пристосуватися 
до нових умов складно, людина похилого віку, 
часто не помічаючи того, починає обмежувати 
свою активність, поступово втрачаючи зв’язки 
та суб’єктність, що, у свою чергу, призводить 
до виникнення особистісного відчуження.

Особистісне відчуження людей похилого 
віку розглядається нами як складний процес 
поступового руйнування (зменшення) соціаль-
но-психологічних контактів між особистістю 
й оточуючим її соціумом, що супроводжується 
підвищеною тривожністю й переживанням 
самотності, соціальною дистантністю, низь-
кою самооцінкою і схильністю до самозвинува-
чення, проблемами в міжособистісному спіл-
куванні, внутрішньоособистісним конфліктом 
між усвідомленням своєї ізольованості, недо-
вірою, очікуванням негативного ставлення до 
себе з боку інших людей і потребою в опорі, 
захисті й соціальній підтримці – з іншого.

Детальний аналіз кожного з аспектів дав 
змогу виділити соціальні та психологічні чин-
ники, які розкривають специфіку й особливості 
процесу відчуження особистості в похилому 
віці. До соціальних чинників ми зараховуємо 
відмову від участі в справах соціуму, зниження 
соціальної відповідальності й соціальну дис-
тантність. До психологічних чинників особи-

стісного відчуження належить відособленість, 
дезадаптивність, послідовність у досягненні 
цілей, життєві цілі, інтерес до життя, усвідом-
лена самотність, емоційне неприйняття сучас-
ного, негативна оцінка минулого і тривожність.

Виділені соціальні та психологічні чинники 
лягли в основу розробки структурної моделі 
особистісного відчуження людей похилого 
віку, яка представлена на рис. 2.

Аналізуючи представлену структурну 
модель особистісного відчуження людей 
похилого віку, варто відзначити, що сукупність 
і взаємовплив соціальних і психологічних чин-
ників особистісного відчуження призводить до 
втрати суб’єктності людьми похилого віку, що 
є особливо важливим для організації та осво-
єння свого життєвого простору. Утрата суб’єк-
тності спричинює скорочення соціальних кон-
тактів, що, у свою чергу, підсилює можливість 
виключення з груп і зменшення спілкування. 
Скорочення соціальних контактів людей похи-
лого віку призводить до психологічного від-
чуження, яке, перебуваючи в тісному взаємо-
зв’язку з особистісним відчуженням, посилює 
переживання негативних психоемоційних ста-
нів досліджуваних.

Емпіричне дослідження виділених соціаль-
них і психологічних чинників дало можливість 
описати фактори, які найбільше впливають 
на переживання особистісного відчуження 
людьми похилого віку. На етапі емпіричного 
дослідження нами виявлена вибірка людей 
похилого віку, що переживають особистісне 
відчуження. Відібрано 67 досліджуваних, які 
внаслідок переживання особистісного відчу-
ження переживають негативні психоемоційні 
стани. Важливим етапом емпіричного дослі-
дження стала факторизація вихідних даних 
з метою виявлення структури особистісного 
відчуження людей похилого віку. Вихідним 
емпіричним фактажем для факторизації даних 
стали соціальні та психологічні чинники.
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Рис. 1. Модель виникнення особистісного відчуження  
людей похилого віку
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Факторизація методом головних компо-
нентів (Principal Components) з наступним 
варимакс-обертанням із нормалізацією Кай-
зера (Varimax normalized) матриці соціальних 
і психологічних чинників дала змогу отримати 
факторну модель характеристик (інтегральних 
особистісних факторів) особистісного відчу-
ження людей похилого віку (таблиця 1).

Як видно з таблиці, перший фактор пояс-
нює 24,2% дисперсії ознак з найбільшою фак-
торною вагою. До цього фактора ввійшли такі 
соціальні та психологічні чинники:

– «емоційний комфорт» (0,766) – відобра-
жає психологічний чинник «емоційне неприй-
няття сучасного», що визначається емоційною 
комфортністю, тобто наскільки людина похи-

Рис. 2. Структурна модель особистісного відчуження людей похилого віку
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Таблиця 1
Повернута матриця компонентів особистісного відчуження людей похилого вікуa

Компонент
1 2 3

Емоційний комфорт ,766 ,199 -,030
Дифузна ,734 -,001 ,058
Тривожність ,686 -,087 ,358
Результат життя ,626 -,125 ,109
Шкала суб’єктивного благополуччя ,575 -,230 -,329
Шкала суб’єктивного переживання самотності ,507 -,378 -,032
Цілі життя -,192 ,770 -,037
Інтерес до життя -,080 ,751 ,084
Відчужена -,079 ,674 ,486
Загальний фон настрою ,144 ,498 -,077
Сума ІЖЗ -,155 ,460 -,059
Знеособленість -,042 -,260 ,258
Методика суб’єктивного відчуття самотності -,007 ,204 ,712
Послідовність у досягненні цілей ,199 -,160 ,710
Комунікабельність ,471 -,252 ,634
Адаптивність ,297 -,412 -,454
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лого віку емоційно комфортно переживає свій 
новий соціальний статус і становище;

– «дифузна самотність» (0,734) – харак-
теризує зниження соціальної відповідально-
сті, переживання зниження почуття власної 
значимості, потрібності, функціональності як 
члена суспільства, як наслідок, переживання 
самотності;

– «тривожність» (0,686) – характеризує 
рівень і переживання тривожності людьми 
похилого віку;

– «результат життя» (0,626) – «негативна 
оцінка минулого», тобто задоволеність людини 
похилого віку прожитою частиною життя, 
оцінка пройденого нею відрізку життя, відчуття 
того, наскільки продуктивним та осмисленим 
воно було;

– «шкала суб’єктивного благополуччя» 
(0,575) – якість емоційних переживань суб’єкта 
в діапазоні від оптимізму, бадьорості й упев-
неності в собі до пригніченості, дратівливості 
й відчуття самотності;

– «шкала переживання самотності» 
(0,507) – поведінка людини похилого віку, коли 
через власні суб’єктивні переконання літня 
людина відмовляється від виконання частини 
або ж усіх покладених на неї соціальних ролей.

Узагальнивши соціальні та психологічні чин-
ники, що ввійшли до першого фактора, можна 
виділити спільну особливість: усі вони тією чи 
іншою мірою характеризують емоційну сферу 
особистості. Отже, змістовно узагальнюючи 
чинники, які ввійшли до першого фактора, 
ми інтерпретуємо його як «емоційний компо-
нент особистісного відчуження».

Другий фактор, пояснюючи 21,3% диспер-
сії ознак, має такий склад:

– «цілі життя» (0,770) – цілеспрямованість 
особистості й наявність або відсутність у її 
житті цілей у майбутньому, які в похилому віці 
будуть надавати життю осмисленості, спрямо-
ваності й хоча й тимчасової, але перспективи;

– «інтерес до життя» (0,751) – ступінь 
ентузіазму, захопленого ставлення до звичай-
ного повсякденного життя;

– «відчужена самотність» (0,674) – ког-
нітивне усвідомлення власної самотності, 
яке проявляється в збудливості, тривожно-
сті, циклотимності характеру, низькій емпатії 
та протиборстві в конфліктах;

– «загальний фон настрою» (0,498) – 
рівень оптимізму й задоволеності життям;

– «сума ІЖЗ» (0,460) – загальне уявлення 
людини про психологічний комфорт.

Узагальнивши зміст психологічних чинни-
ків, що ввійшли до другого фактора, констату-
ємо, що більшість із них тією чи іншою мірою 
характеризують усвідомлення та розуміння 
власних життєвих результатів, станів і пози-
цій. Отже, змістовно узагальнюючи психоло-
гічні чинники, які ввійшли до другого фактора, 

ми інтерпретуємо його як «когнітивний компо-
нент особистісного відчуження».

Третій фактор пояснює 15,8% дисперсії 
ознак. Зміст цього фактору визначають:

– «методика суб’єктивного відчуття 
самотності» (0,712) – рівень самотності, а саме 
те, наскільки людина відчуває себе самот-
ньою;

– «послідовність у досягненні цілей» 
(0,710) – спрямованість людини похилого віку 
на досягнення цілей або ж на пасивне прими-
рення із життєвими невдачами, покірне при-
йняття всього того, що приносить життя;

– «комунікабельність» (0,634) – здатність 
людини до спілкування, до встановлення соці-
альних зв’язків, контактів, до плідної взаємодії 
з іншими людьми;

– «адаптивність» (-0,454) – природжена 
та набута здатність до адаптації, тобто при-
стосування до всієї багатоманітності життя за 
будь-яких умов.

Отже, з урахуванням узагальнень, зро-
блених у ході змістової інтерпретації соціаль-
них і психологічних чинників, що ввійшли до 
третього фактору, ми інтерпретуємо його як 
«поведінковий компонент особистісного від-
чуження».

Підводячи підсумки, зазначимо, що резуль-
тати факторного аналізу дали змогу виділити 
компонентну модель факторів особистісного 
відчуження людей похилого віку, структуру 
якої визначають «емоційний компонент осо-
бистісного відчуження», «когнітивний компо-
нент особистісного відчуження» та «поведін-
ковий компонент особистісного відчуження». 
Виділені компоненти характеризують специ-
фіку й особливості особистісного відчуження 
людей похилого віку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Відчуження людей похилого віку характери-
зується почуттям відірваності від соціального 
середовища й невдоволення цим; відчуттям 
морального занепаду в суспільстві; почуттям 
безсилля перед обличчям усемогутніх соці-
альних інститутів; відособленістю, дегумані-
зованістю великих, забюрократизованих соці-
альних організацій тощо.

Особистісне відчуження людей похилого 
віку має соціальну природу та походження 
й відображається в психологічній сфері особи-
стості. Виділені на основі соціальних і психоло-
гічних чинників фактори й компоненти дають 
змогу більш ретельно дослідити та проаналі-
зувати специфіку й особливості особистісного 
відчуження в людей похилого віку. Для відчу-
женої людини характерне відчуття того, що її 
власна доля вийшла з-під контролю й визнача-
ється зовнішніми силами; відчуття безглуздо-
сті існування й неможливості досягти бажа-
ного результату навіть у підсумку якої завгодно 
активної діяльності. Як результат, у процесі 
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особистісного відчуження людина власноруч 
виставляє обмеження своїм можливостями 
через невідповідність соціальним стандартам 
і вимогам соціуму, що, у свою чергу, негативно 
переживається особистістю на глибоко емо-
ційному рівні.
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Стаття присвячена проблемі шкільного 
булінгу в сучасній системі освіти та його 
проявам у підлітковому віці. Визначено 
поняття булінгу, його ознаки, різновиди 
і структуру. Проаналізовано основні при-
чини й наслідки цього негативного соці-
ально-психологічного явища. На основі 
розуміння булінгу як прояву тривалої, сис-
тематичної агресії в конкретній соціаль-
ній ситуації взаємодії в групі, що заснована 
на нерівності між агресором і жертвою, 
окреслено його форми: фізичну та пси-
хологічну. Розкрито рольову структуру 
булінгу, а саме: жертва, «булер» (агресор), 
послідовники, пасивні «булери», потенційні 
«булери», «спостерігачі» (байдужі свідки), 
«потенційні захисники», «захисники». 
У статті представлені результати 
емпіричного дослідження, а саме: визна-
чення соціальної позиції учня в колективі 
(методика «Соціометрія» Дж. Морено); 
виявлення агресивних реакцій підлітків (за 
допомогою методики діагностики показ-
ників і форм агресії А. Басса – А. Дарки); 
з’ясування акцентуацій характеру підліт-
ків (за допомогою методики К. Леонгарда –  
Г. Шмішека). Також використаний автор-
ський опитувальник для визначення про-
явів булінгу в шкільному колективі. Про-
ведене дослідження дало змогу виявити, 
що 18% досліджених учнів є неприйняті в 
класному колективі або ізольовані. Також 
ми встановили, що в 30% підлітків вияв-
ляється високий індекс агресивності й 
у 48% – високий індекс ворожості. Щодо 
результатів дослідження на виявлення 
акцентуацій, то ми виявили, що 32% учнів 
властиві часті періодичні зміни настрою, 
а також залежність від зовнішніх подій 
(циклотимний тип акцентуації). Також 
24% – мають афективно-екзальтований 
тип акцентуації, що характеризується 
бурхливим реагуванням на зовнішні події. 
Отримані результати свідчать, що гру-
бість, жарти й інші прояви булінгу з боку 
оточуючих у шкільному середовищі є 
досить вразливими для підлітків. Прове-
дене опитування також засвідчило, що, 
на жаль, лише половина респондентів 
ділиться з батьками шкільними пере-
живаннями й історіями, решта учнів не 
спілкується вдома про шкільне життя та 
можливі шкільні проблеми.

Ключові слова: булінг, рольова структура 
булінгу, агресія, акцентуація, особистість, 
підлітковий вік.

The article is devoted to the problem of school 
bullying and its manifestations among adoles-
cents. The concept of bullying, its peculiarities, 
varieties and structure have been defined. The 
main causes and consequences of this negative 
socio-psychological phenomenon have been 
analyzed. Considering bullying as a manifesta-
tion of a long-term and systematic aggression in 
a particular social situation of group interaction 
based on inequality between the aggressor and 
the victim, the author defines its forms – physi-
cal and psychological. The role structure of bul-
lying has been revealed, namely: victim, “buller” 
(aggressor), followers, passive “buller”, potential 
“buller”, “observer” (indifferent witness), “potential 
defender”, and “defender”. The article presents 
the results of empirical research, namely: deter-
mining the social position of the student in a group 
(method of “Sociometry” by J. Moreno); detection 
of aggressive reactions of adolescents (method 
of diagnosing indicators and forms of aggression 
by A. Bass – A. Dark; detection of accentua-
tions of adolescents (method of K. Leonhard –  
G. Shmishek). The author's questionnaire has 
been also used to determine the manifestations 
of bullying at school. The research revealed that 
18% of the students had not been accepted 
among classmates or isolated. We also found 
that 30% of adolescents have a high aggres-
siveness index, and 48% have a high hostility 
index. Accentuations had also been studied. We 
found that 32% of students are characterized 
by frequent periodic mood changes, as well as 
dependence on external events (a cyclothymic 
type of accentuation). 24% of students have an 
affective-exalted type of accentuation, charac-
terized by a violent reaction to external events. 
The results obtained have indicated that rude-
ness, jokes and other manifestations of bullying 
in the school environment are quite vulnerable for 
teenagers. The survey also showed that, unfortu-
nately, only half of the respondents share school 
experiences and stories with their parents. At the 
same time, the rest of the students do not com-
municate at home about school life and possible 
school problems.
Key words: bullying, role structure of bullying, 
aggression, accentuation, personality, adoles-
cence.

ПРОЯВИ БУЛІНГУ СЕРЕД УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ: 
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСНИКІВ

MANIFESTATIONS OF BULLYING AMONG ADOLESCENTS: 
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PARTICIPANTS

Постановка проблеми. Сьогодні 
в освітньому просторі гостро постає питання 
насилля. Дитяча несоціалізована агресія 
є серйозною соціальною психолого-педа-
гогічною проблемою. Цей вид агресії знахо-
дить свій вихід як у фізичному, так і психоло-
гічному насиллі й може мати як одиничний, 
так і тривалий характер. Насилля є однією 

з причин цілої низки негативних наслідків: 
академічної неуспішності, шкільної дезадап-
тації, неадекватної самооцінки, тривожності 
тощо [4, с. 179].

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ підрахував, що 
67% українських школярів стикалися з пробле-
мою булінгу, з кожним роком бійки між дітьми 
стають усе частішими та жорстокішими [2].



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

279

  СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Однак, незважаючи на крайню значимість 
проблеми булінгу, у вітчизняній науковій літе-
ратурі вона залишається мало дослідженою. 
Отже, проблема булінгу є актуальною як у прак-
тичному, так і в теоретичному відношеннях

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Перші закордонні публікації на тему 
шкільного цькування з’явилися ще в 1905 р. 
Перші систематичні дослідження проблеми 
булінгу належать скандинавським ученим, 
серед яких – Д. Олвеус, А. Пікас, Е. Роланд, 
П. Хайнеманн. Згодом інтерес до проблеми 
булінгу виник у Великобританії. Серед британ-
ських дослідників варто відзначити Д. Лейна, 
Е. Мунте. В. Ортона, Д. Таттума. Аналіз бри-
танської педагогічної літератури показав, що 
багато досліджень британських учених при-
свячено проблемі булінгу в молодшій і старшій 
середній школі. Його вивчали Н. Данкансон, 
П. Махоні, П. Рандолл, Дж. Салісбері та інші. 
У США особливу увагу до булінгу почали вияв-
ляти на початку 90-х років ΧΧ ст. Вагомий 
внесок у дослідження цього явища також зро-
били О. Глазман, Д. Соловйов, Д. Лейн [4; 6]. 
Незважаючи на велику значущість проблеми 
булінгу в закладах освіти в Україні, ця про-
блема в сучасній психолого-педагогічній науці 
є маловивченою.

Постановка завдання. У дослідженні 
ми намагалися визначити психологічну харак-
теристику учасників булінгу, установити зв’я-
зок між статусом особистості в групі, її пси-
хологічним портретом і роллю в булінгу. Для 
досягнення мети нами проведене дослідження 
мікроклімату класного колективу, рівня агресії 
та ворожості здобувачів освіти й акцентуацій 
характеру.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Булінг – це соціальне явище, розпов-
сюджене сьогодні не лише в Україні, а і у США, 
Канаді, Росії, Японії, Індії та майже всіх кра-
їнах Європи. Існують різні підходи до визна-
чення поняття «булінг». Британські дослідники 
Д. Лейн та Е. Міллер визначають булінг як дов-
готривалий процес усвідомленого жорстокого 
поводження, фізичного або психічного, з боку 
індивіда або групи щодо іншого індивіда, який 
не здатен себе захистити в цій ситуації [5]. 
Булінг («bullying», від анг. «bully» – хуліган, забі-
яка, задирака, грубіян, насильник) визнача-
ється як утиск, дискримінація, цькування; цей 
термін означає тривалий процес свідомого 
жорстокого ставлення (фізичного, психологіч-
ного тощо) з боку дитини або групи щодо іншої 
дитини або інших дітей [1, с. 44].

Законом України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо протидії 
булінгу (цькуванню)» від 18.12.2019 № 2657-VIII 
визначено, що булінг (цькування) – це «діяння 
учасників освітнього процесу, які полягають 
у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насиллі, у тому числі із застосу-
ванням засобів електронних комунікацій, що 
вчиняються стосовно до малолітньої чи непо-
внолітньої особи або такою особою щодо інших 
учасників освітнього процесу, внаслідок чого 
могла бути чи була заподіяна шкода психічному 
або фізичному здоров’ю потерпілого» [9].

Типовими ознаками булінгу (цькування), 
відповідно до Закону, є:

– систематичність (повторюваність) дій;
– наявність сторін – кривдник (булер), 

потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за 
наявності);

– дії або бездіяльність кривдника, наслід-
ком яких є заподіяння психічної та/або фізич-
ної шкоди, приниження, страх, тривога, підпо-
рядкування потерпілого інтересам кривдника 
та/або спричинення соціальної ізоляції потер-
пілого [9].

Основними учасниками булінгу є агресор, 
жертва та спостерігачі. Варто зазначити, що 
в дослідженні норвезький учений Д. Ольвеус 
широко розкрив рольову структуру булінгу [7]:

1) жертва булінгу – учень, над яким знуща-
ються;

2) учні, які здійснюють цькування, – 
«булери», або переслідувачі, агресори, кривд-
ники;

3) послідовники – учні, які позитивно став-
ляться до глузувань над жертвою, але, як пра-
вило, не є ініціаторами та не відіграють голов-
ної ролі;

4) пасивні «булери» – учні, які відкрито під-
тримують цькування, наприклад, через сміх чи 
акцентування уваги до ситуації, але не втруча-
ються в неї;

5) потенційні «булери» – учні, яким подо-
бається булінг, хоча вони не виявляють цього 
ззовні;

6) «спостерігачі» (байдужі свідки) – учні, які 
не беруть активної участі в булінгу, уважаючи, 
що їх це не стосується, тобто виявляють бай-
дужість;

7) «потенційні захисники» – ці учні нега-
тивно ставляться до цькування й розуміють, 
що повинні допомогти, підтримати, пожаліти 
жертву, проте нічого не роблять;

8) «захисники» – учні, які виявляють нега-
тивне ставлення до насилля, вони захищають 
жертву та намагаються їй допомогти.

Отже, булінг може проявлятися за допомо-
гою різних аспектів фізичного або психоло-
гічного насилля й утисків, пережитих дітьми 
з боку інших дітей. Булінг – це систематичне 
глузування з різноманітних причин: зовніш-
ній вигляд потерпілого, академічна успіш-
ність, соціальний статус у колективі одноліт-
ків, матеріальне благополуччя в сім’ї тощо. 
Жертва булінгу може стикатися з такими його 
проявами: глузування із зовнішнього вигляду, 
нав’язування ярликів, псування особистих 
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речей, заштовхування під парту, вимагання 
грошей. Головною метою агресора є при-
ниження почуття людської гідності жертви. 
Булінг – явище соціальне, властиве переважно 
організованим дитячим колективам, переду-
сім школі.

Емпіричне дослідження психологічних 
характеристик учасників булінгу проводилося 
в чотири етапи. Перший етап спрямований на 
визначення соціальної позиції учня в колективі, 
для цього ми використали методику «Соціо-
метрія» Джона Морено [8, с. 148]. На другому 
етапі ми виявили агресивні реакції підлітків 
за допомогою методики діагностики показ-
ників і форм агресії (за А. Бассом – А. Дарки) 
[8, с. 83]. Третій етап дослідження полягав 
у виявленні акцентуацій характеру підлітків за 
допомогою методики К. Леонгарда – Г. Шмі-
шека [6, с. 185]. На четвертому етапі ми вико-
ристали авторський опитувальник для визна-
чення проявів булінгу в шкільному колективі 
(в опитуванні брали участь лише ті учні, які 
набрали найбільшу негативну кількість виборів 
або не набрали жодного позитивного чи нега-
тивного виборів за результатами соціометрії, 
як найбільш уразливі щодо проявів булінгу 
в шкільному середовищі).

У дослідженні брали учать 43 підлітки 
12–14 років одного з навчальних закладів 
Лиманської районної ради Одеської області.

Для діагностики міжособистісних і міжгру-
пових відносин ми провели соціометричне 
дослідження з метою:

а) виміру ступеня згуртованості-роз’єдна-
ності в групі;

б) виявлення «соціометричних позицій», 
тобто співвідносного авторитету членів групи 
за ознаками симпатії-антипатії, де на крайніх 
полюсах виявляються «лідер» групи й «відки-
нутий»;

в) виявлення внутрішньогрупових підсис-
тем, згуртованих утворень, де можуть бути 
свої неформальні лідери [8, с. 148].

За результатами соціометрії виявлено, 
що 16% досліджуваних набрали найбільшу 
кількість негативних виборів, тобто ці учні 
є неприйняті в класному колективі, 2% – не 
набрали жодного позитивного та негативного 
вибору однокласників, що свідчить про ізольо-
ваність.

Також очевидними є мікрогрупи (3–5 осіб), 
у яких велика кількість взаємовиборів. Утво-
рення мікрогруп – явище цілком природне, яке 
демонструє утворення мікроспільнот дітей за 
їхніми інтересами, симпатіями, вподобаннями 
тощо. Але утворення мікрогруп може сприяти 
також і дестабілізації групової динаміки, тобто 
рівень загальногрупової згуртованості може 
знижуватися, що призводить до підвищення 
конфліктності, зниження ефективності діяль-
ності (як індивідуальної, так і групової), збіль-

шення стресорів, що пов’язані з внутрішньо-
груповою взаємодією учнів.

Методика виявлення форм і проявів агре-
сії А. Басса й А. Дарки дає змогу визначити 
рівень індексу агресивності та індексу воро-
жості, а також самостійні форми агресії, роз-
глянемо їх:

1. Фізична агресія – використання фізич-
ної сили, спрямованої на іншу особу (бійка, 
штовханина).

2. Вербальна агресія – вираження нега-
тивних почуттів через сварки, крики, верески, 
або через зміст словесних відповідей (про-
кляття, погрози, лайка).

3. Негативізм – опозиційна манера 
в поведінці від пасивного опору до активної 
боротьби проти встановлених правил, звичаїв 
і законів (спрямована проти авторитету або 
керівництва).

4. Непряма – агресія, що спрямована 
обхідним шляхом на іншу особу або ж ні на 
кого не спрямована (чутки, жарти).

5. Роздратування – готовність до прояву 
негативних почуттів при найменшому подраз-
ненні (запальність, грубість).

6. Підозрілість – у діапазоні від недовіри 
й обережності щодо людей – до переконання 
в тому, що інші люди планують і заподіють 
шкоду.

7. Образа – заздрість і ненависть до ото-
чуючих за дійсні й вигадані дії.

8. Почуття провини (аутоагресія) – демон-
струє можливе переконання суб’єкта в тому, 
що він є поганою людиною [8, с. 83].

Згідно з результатами діагностики за цією 
методикою, підлітки мають здебільшого 
середній рівень індексу агресивності (65%) 
і високий рівень індексу ворожості (48%) (від-
повідно рис. 1 і 2).

Найбільшим показником форми агресії 
є шкала «Почуття провини» (65% досліджува-
них). Це свідчить про те, що підлітки схильні 
звинувачувати себе у своїх проблемах, уважа-
ють себе поганими людьми, часто пережива-
ють докори сумління. Також високий показник 
за шкалою «підозрілість» (52,5 %) свідчить про 
те, що підлітки мають чітке переконання того, 
що їх хочуть увести в оману, нашкодити. Під-
літки не довіряють, убачають у гарному став-
ленні інших до себе корисливий намір, тому 
проявляють недовіру та обережність стосовно 
інших (див. рис. 3).

Узагальнивши результати рівня агресив-
ності учнів, можна дійти висновку, що учні під-
літкового віку схильні до недовіри, підозри. 
Оскільки самооцінка й поведінка підлітка зале-
жать від зовнішніх факторів, вони уважніше 
спостерігають за реакцією та діями оточую-
чих. Тому грубість, жарти й інші прояви булінгу 
з боку оточуючих у шкільному середовищі 
є досить вразливими для підлітків.
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Для визначення особливостей прояву 
акцентуацій характеру в підлітковому віці нами 
проведена методика на виявлення акцен-
туацій характеру Леонгарда-Шмішека. За 
допомогою методики визначаються такі види 
акцентуації характеру: демонстративний, 
педантичний, неврівноважений, збудливий, 
гіпертимний, дистимний, тривожно-боязкий, 
циклотимний, афективно-екзальтований, 
емотивний [6, с. 185].

За результатами проведеної методики, 
у 42% учнів не виявлено акцентуацій харак-
теру, що свідчить про їхні добре сформовані 
адаптивні можливості, визначену самоіденти-
фікацію і сформовану Я-концепцію.

Відповідно до результатів, циклотимний 
тип акцентуації має найвищий рівень серед 
респондентів (32%) (рис. 4). Їм властиві часті 
періодичні зміни настрою, а також залежність 
від зовнішніх подій. Досить високий відсоток 
підлітків (24%) має афективно-екзальтований 
тип акцентуації, що характеризується бурх-
ливим реагуванням на зовнішні події. Темп 
наростання реакцій і їх зовнішні прояви відріз-
няються надзвичайною інтенсивністю. Афек-
тивно-екзальтовані особистості однаково 
легко впадають у захват від радісних подій 
та у відчай від сумних, а також через лабіль-
ність психіки легко переходять від одного 
стану до іншого.

Рис. 1. Показники індексу агресивності  
за опитувальником Басса-Дарки

Рис. 2. Показники індексу ворожості  
за опитувальником Басса-Дарки
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Отже, у юнацькому віці відбувається «заго-
стрення» окремих рис характеру, які нази-
ваються акцентуаціями, що певним чином 
і пояснює труднощі взаємодії з оточуючими, 
особливу специфіку поведінки, спілкування 
тощо. За результатами проведеного емпі-
ричного дослідження, у більшості опитаних 
респондентів виявлено певні види акцентуа-
цій характеру. Проте виявлені типи акцентуа-
цій не характеризуються як такі, що завдають 
значного негативного впливу на формування 
особистості молодої людини та її соціальну 
адаптацію. Тобто прояв акцентуйованих рис 
характеру в поведінці особистості не є загроз-
ливим для її соціальної адаптації, самореалі-
зації та становлення. Більш суттєву роль тут 
відіграють виховання і ступінь сформованості 
психологічних новоутворень, характерних для 
цього вікового періоду, а також середовище 
та його вплив на особистість.

Учні, які набрали найбільшу кількість нега-
тивних виборів у соціометричному дослі-
дження, й учні, які, відповідно до методики, 
є «ізольовані» від класного колективу, про-
йшли авторське анкетування щодо оціню-
вання ризику булінгу в освітньому середовищі 
(18% досліджуваних). Із цієї вибірки, згідно 
з результатами анкетування, зазнавали прини-
ження, знущання в школі 87,5% респондентів. 
Цькування відбувалося через бійки, стусани 
(42,8%), розповсюдження принизливих чуток 
(62,5%), знущання однокласників у соціальній 
мережі (25%), крадіжку особистого майна або 
псування особистого майна (12,5%).

Також за допомогою анкетування нами 
виявлено, що підлітки часто стають свідками 
принижень інших, здебільшого це відбува-
ється у формі насмішок. Їхні дії в цій ситуації 
такі: негайно сповістити дорослих – 37,5%, 

зателефонувати до поліції – 37,5%, спробу-
вати втрутитися та зупинити знущання – 25%, 
стати на сторону агресора, якщо жертва не 
симпатизує, –12,5%, не буде втручатися – 
12,5%.

На питання, чи часто сам підліток провокує 
конфлікт у класі, отримано такі результати: 
так – 12,5%; ні – 75%; важко відповісти – 12,5%.

На питання, чи ділиться підліток із батьками 
шкільними історіями, проблемами, конфлік-
тами, отримали такі відповіді: так – 50%; ні – 
12,5%; важко відповісти – 37,5%.

У відповідях учні зазначили, що знають 
і розуміють, як потрібно поводити себе в ситу-
ації цькування або знущання (75%). На жаль, 
лише половина респондентів ділиться з бать-
ками шкільними переживаннями та історіями, 
решта учнів не спілкується вдома про шкільне 
життя й можливі шкільні проблеми.

Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті дослідження встановлено, що 
частина учнів стикалася з проявами булінгу 
в школі (18%). Це проявлялося у вигляді насмі-
шок один із одного, розповсюдження при-
низливих чуток. Щодо психологічних характе-
ристик підлітків, то їм притаманний високий 
ступінь ворожості, що впливає на їх взаємо-
дію з оточуючими та налагодження контакту 
з однолітками, тому учні найчастіше спілку-
ються лише у своїх мікрогрупах (3–5 осіб) і не 
бажають «відкритися» для решти одноклас-
ників. У ситуації конфлікту учні схильні звину-
вачувати себе, вони часто відчувають докори 
сумління та почуття провини.

Підлітковому віку також притаманна часта 
зміна настрою, спричинена зовнішніми факто-
рами, тому в колективі учні можуть проявляти 
себе по-іншому – більш агресивно чи спокійно 
залежно від атмосфери в групі. Прийняття 

Рис. 3. Показники форм агресії  
за опитувальником Басса-Дарки (у %)
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підлітка групою впливає на його самооцінку, 
упевненість і настрій загалом.

Лише 50% учнів мають довірливі стосунки 
з батьками, що є підтвердженням необхідності 
залучати батьків у шкільне життя дітей і підви-
щувати їхню педагогічну культуру, адже сім’я 
має найбільший вплив на формування особи-
стості підлітка.

Подолання або ж принаймні мініміза-
ція проблеми булінгу в освітньому серед-
овищі пов’язана з рішеннями на різних 
ієрархічних рівнях: на рівні держави – під-
тримка психокорекційних програм, на рівні 
школи – уведення правил, статутів тощо; на 
рівні класів – створення умов для ефектив-
ного спілкування та взаємодії дітей; на рівні 
індивідуальної поведінки вчителя – уважність 
щодо взаємодії дітей і власне позитивне 
ставлення до них, що позитивно впливає 
на їхню самооцінку та поведінку в школі; на 
рівні сім’ї – саме сім’я впливає на виховання 
моральних якостей та цінностей підлітка; на 
рівні індивідуальності підлітка – його ста-
більний емоційний стан, настрій, ціннісні орі-
єнтації, самооцінка тощо.
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У статті розглянуто основні теоретичні 
підходи до соціальної підтримки фахів-
ців в умовах виробничої діяльності. Мета 
статті полягає у визначенні сутності жит-
тєдіяльності особистості й розкритті її 
особливості в умовах трудової діяльності. 
Розроблено огляд методичних підходів до 
соціальної підтримки життєдіяльності 
фахівців і класифікацію таких підходів, 
викладено їх основні положення. Обґрунто-
вано доцільність використання психологіч-
них методів для вирішення завдань забез-
печення соціальної підтримки особистості. 
Розглянуто основні шляхи та засоби опти-
мізації й профілактики несприятливих функ-
ціональних станів, здійснення психологіч-
ного аналізу діяльності фахівців, вивчення 
досвіду застосування засобів оптимізації 
для усунення несприятливих психологічних 
станів особистості в умовах динамічних 
систем діяльності. Установлено, що реалі-
зація коригувальних впливів на функціональ-
ний стан в умовах професійної діяльності 
може бути здійснена за допомогою методів 
дослідження функціональних станів, які сьо-
годні є найбільш актуальними й перспек-
тивним психологічними засобами опти-
мізації. Зазначені методи є ефективними 
для усунення несприятливих психологічних 
станів (перевтоми, нервово-психічного 
напруження, гіперкінезії, монотонії) в умовах 
соціотехнічних систем діяльності. Їх вико-
ристання становить перспективу подаль-
ших досліджень у контексті психологічного 
забезпечення соціальної підтримки життєді-
яльності фахівців. Застосування елементів 
психологічного забезпечення професійної 
діяльності фахівців у поєднанні з організацій-
ними заходами дає можливість здійснювати 
контроль за динамікою працездатності і 
створювати більш оптимальні умови праці.
Нагальна потреба у використанні профілак-
тичних і корекційних заходів для оптимізації 
функціональних станів особистості досить 
значна, оскільки діяльність фахівців прохо-
дить в умовах впливу комплексу різнома-
нітних соціально-психологічних, технічних, 
природних та інших чинників, які призводять 
до зниження рівня працездатності. Усе це з 
особливою гостротою підкреслює необхід-
ність створення відповідної психопрофілак-
тичної системи оптимізації психологічного 
стану фахівців.

Ключові слова: психологічний підхід, психо-
логічний стан, трудова діяльність, психо-
логічне забезпечення, соціальна підтримка 
особистості.

The main theoretical approaches to social 
support of specialists in the conditions of 
production activity are considered in the arti-
cle. The purpose of the article is to determine 
the essence of the life of the individual and to 
reveal its features in terms of work. The review 
of methodical approaches to social support 
of vital activity of experts and classification 
of such approaches is developed, their basic 
positions are stated. The expediency of using 
psychological methods to solve problems of 
providing social support to the individual is 
substantiated. The main ways and means of 
optimization and prevention of adverse func-
tional states, psychological analysis of special-
ists, study of the experience of optimization to 
eliminate adverse psychological states of the 
individual in dynamic systems of activity. It is 
established that the implementation of correc-
tive effects on the functional state in terms of 
professional activity can be carried out using 
methods of studying functional states, which 
today are the most relevant and promising psy-
chological means of optimization. These meth-
ods are effective for eliminating adverse psy-
chological conditions (fatigue, mental stress, 
hyperkinesia, monotony) in socio-technical 
systems of activity. Their use is a prospect for 
further research in the context of psychologi-
cal support of social support of specialists. The 
use of elements of psychological support of 
professional activity of specialists in combina-
tion with organizational measures make it pos-
sible to control the dynamics of working capac-
ity and create more optimal working conditions.
The urgent need to use preventive and correc-
tive measures to optimize the functional state of 
the individual is quite significant, as the activities 
of specialists take place under the influence of 
a complex of various socio-psychological, techni-
cal, natural and other factors that lead to reduced 
efficiency. All this emphasizes with particular 
urgency the need to create an appropriate psy-
choprophylactic system to optimize the psycho-
logical state of professionals.
Key words: psychological approach, psycholog-
ical state, labor activity, psychological support, 
social support of personality.

ПСИХОЛОГІЧНА СПАДЩИНА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ

PSYCHOLOGICAL HERITAGE OF SOCIAL SUPPORT  
OF LIFE OF PROFESSIONALS

Постановка проблеми. Виявлення нега-
тивних функціональних станів особистості 
не лише передбачає знаходження адекват-
них способів їх оцінювання, а й має безпосе-
редньо практичну значимість. У прикладному 
аспекті це означає знаходження шляхів профі-
лактики та соціальної підтримки життєдіяль-
ності фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Існують різноманітні способи покра-
щення чи нормалізації життєдіяльності фахів-
ців соціотехнічних систем. До них належать 
такі, як розробка оптимальних режимів праці 
та відпочинку, тренування й професійна підго-
товка, нормалізація санітарно-гігієнічних умов 
[1, c. 110], а також специфічні способи, напри-
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клад, методи групової психотерапії, самона-
віювання [2, c. 65]. Важливим питанням сто-
совно зазначених підходів, на нашу думку, 
є вироблення конкретних профілактичних 
напрямів роботи й опису конкретних спосо-
бів їх реалізації. Так, у літературних джерелах 
можна знайти багато праць, які присвячених 
тому чи іншому способу оптимізації ФС і які 
трактуються в різних модифікаціях [3, c. 200]. 
Розробка різних профілактичних заходів 
велася в руслі багатьох наукових дисциплін, 
передусім медицини, фізіології, гігієни праці.

Однак тільки в останні роки почали з’яв-
лятися роботи психологів, у яких робляться 
спроби узагальнити основні напрями профі-
лактичної роботи, пов’язані з проблематикою 
соціальної підтримки життєдіяльності фахівців 
в умовах динамічних соціотехнічних систем 
діяльності [4, c. 83].

Постановка завдання. Мета статті поля-
гає у визначенні сутності життєдіяльності осо-
бистості й розкритті її особливості в умовах 
трудової діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Протягом XX століття вчені зарахо-
вували проблему підтримки життєдіяльності 
до кола глобальних проблем, вирішення яких 
зумовлює факт подальшого існування людства 
як біологічного виду. Нині в науковій спільноті 
виник новий феномен – антропологічна ката-
строфа [5], сутність якої полягає в тому, що 
кожен біологічний вид вимирає при зміні умов 
існування, до яких він був пристосований. До 
початку XX століття умови існування людства 
формувала природа, саме до цих умов орга-
нізм людини і пристосувався біологічно. Але 
з того часу, як людина охопила антропогенною 
діяльністю майже всю планету (XX століття), 
вона почала змінювати умови життєдіяльності. 
Ці зміни в останній чверті ХХ століття набули 
катастрофічного масштабу. За статистичними 
даними, підвищення показників захворювано-
сті й смертності спостерігається саме з другої 
половини XX століття, коли негативні процеси 
набули загальнопланетарного розмаху [6].

Медичний підхід визначає сталу життєді-
яльність як відсутність хвороби. За сучасними 
уявленнями життєдіяльність розглядають як 
комплексну проблему, складний феномен 
глобального значення. Тобто життєдіяльність 
визначається як філософська, соціальна, 
економічна, біологічна, медична категорії, як 
об’єкт споживання, вкладу капіталу [7].

Сам термін «життєдіяльність» являє собою 
цілісність, збереження життя. Існує багато 
спроб дати визначення поняття «життєді-
яльність». Наведено близько 80 визначень 
поняття «життєдіяльність», сформульованих 
у різних країнах світу, у різний час представни-
ками різних наукових напрямів. На його думку, 
усе різноманіття характеристик життєдіяль-

ності може бути зведене до таких концепцій, 
як медична, біомедична, біосоціальна, цінніс-
но-соціальна. Стан системи охорони здоров’я 
зумовлює в середньому лише близько 10% 
усіх впливів. Решта 90% припадає на екологію 
(20%), на спадковість (20%), на умови і спосіб 
життя (близько 50%).

Сьогодні стверджується точка зору, від-
повідно до якої життєдіяльність визначається 
взаємодією біологічних і соціальних чинників, 
тобто зовнішні впливи опосередковані осо-
бливостями функцій організму та їх регулятор-
них систем.

Існує визначення життєдіяльності як стану 
організму людини. Дискусія щодо визначення 
поняття життєдіяльності ще триває, але важ-
ливим є визнання того, що життєдіяльність 
людини не зводиться до фізичного стану, 
а передбачає психоемоційну врівноваженість, 
духовне та соціальне здоров’я.

Світова наука розробила цілісний погляд 
на життєдіяльність як феномен, що інтегрує 
принаймні чотири її сфери – фізичну, психічну 
(розумову), соціальну (суспільну) і духовну. 
Усі ці складники невід’ємні одна від одної, 
вони тісно взаємопов’язані й саме разом, 
у сукупності, визначають стан життєдіяльності 
людини. Для зручності вивчення, полегшення 
методології дослідження феномена життєді-
яльності наука диференціює поняття фізич-
ного, психічного, соціального й духовного 
здоров’я.

До фізичного здоров’я включають такі чин-
ники, як індивідуальні особливості анатоміч-
ної будови тіла, перебіг фізіологічних функ-
цій організму в різних умовах спокою, рух, 
довкілля, генетична спадщина, рівень фізич-
ного розвитку органів і систем організму.

До психічного здоров’я зараховують інди-
відуальні особливості психічних процесів 
і властивостей людини, наприклад, збудже-
ність, емоційність, чутливість. Психічна жит-
тєдіяльність індивіда складається з потреб, 
інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, 
уявлень, почуттів тощо. Вона пов’язана з осо-
бливостями мислення, характеру, здібностей. 
Усі ці складники й чинники зумовлюють осо-
бливості індивідуальних реакцій на однакові 
життєві ситуації та вірогідність стресів.

Духовна життєдіяльність залежить від 
духовного світу особистості: духовної культури 
людства – освіти, науки, мистецтва, релігії, 
моралі, етики. Свідомість людини, її менталь-
ність, життєва самоідентифікація, ставлення 
до сенсу життя, оцінювання реалізації власних 
здібностей і можливостей у контексті ідеалів 
і світогляду – усе це зумовлює стан духовної 
життєдіяльності особистості.

Соціальна життєдіяльність пов’язана з еко-
номічними чинниками, стосунками індивіда 
зі структурними одиницями соціуму – сім’єю, 
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інституціями, з якими створюються соціальні 
зв’язки, праця, відпочинок, побут, соціаль-
ний захист, охорона здоров’я, безпека існу-
вання тощо. Впливають на неї міжетнічні сто-
сунки різниця в прибутках різних соціальних 
прошарків суспільства, рівень матеріального 
виробництва, техніки й технологій, їх супере-
чливий вплив на прямі показники здоров’я. 
Ці чинники і складники створюють відчуття 
соціальної захищеності, що суттєво позна-
чається на здоров’ї. Соціальна життєдіяль-
ність детермінована характером і рівнем 
розвитку головних сфер суспільного життя 
в певному середовищі – економічному, полі-
тичному, соціальному, духовному. Зрозуміло, 
що в реальному житті всі чотири складники – 
соціальна, духовна, фізична, психічна – діють 
одночасно, їх інтегрований вплив визначає 
загальний стан життєдіяльності людини.

До основних передумов життєдіяльності 
зараховують такі чинники: мир, дах над голо-
вою, соціальна справедливість, освіта, харчу-
вання, прибуток, стабільна екосистема, сталі 
ресурси [7]. Ті з передумов, наявність яких 
можна визначити засобами опитування, від-
бивають певні індикатори.

Поняття миру розуміється ширше, аніж від-
сутність стану війни в державі. Очевидно, що 
відсутність мирних стосунків у родині, кон-
флікти з оточенням, на роботі, у громаді або 
поміж громадами (міжетнічними, міжконфе-
сійними) суттєво зашкоджують усім складни-
кам життєдіяльності.

Поняття даху над головою дещо більше, ніж 
наявність будь-якої домівки. Потрібен певний 
рівень побутових умов, сталість майнових пра-
вовідносин, наявність чинників, що створюють 
відчуття впевненості в майбутньому. Важ-
ливим є рівень розвитку соціальних інститу-
цій, функціонування яких забезпечує відчуття 
захищеності особистості та її майна (правопо-
рядку, надзвичайних ситуацій тощо).

Наявність цих передумов життєдіяльності 
гарантує однакові можливості доступу до 
послуг соціальних інституцій, рівні грома-
дянські, майнові, соціальні права, неможли-
вість обмежень законних прав та інтересів. 
Наявність цих передумов створює в людини 
відчуття впевненості в майбутньому, а також 
надає рівні потенційні можливості в реаліза-
ції потреб і здібностей, набуття гідного соці-
ального статусу незалежно від расових, наці-
ональних, релігійних, майнових, статевих, 
вікових розбіжностей. І незалежно від ступеня 
використання цих можливостей конкрет-
ними особистостями сам факт їх наявності 
в суспільстві справляє позитивний вплив на 
стан життєдіяльності людини.

Рівень життєдіяльності, як правило, без-
посередньо пов’язаний із рівнем освіти. При-
родно, що піклування про власне і громадське 

здоров’я неможливе без знання того, чому це 
необхідно та як це робити. Притому доцільно 
розуміти поняття освіти в цьому контексті не 
лише як освіту суто валеологічну, а значно 
ширше – як загальну освіту загалом.

Чим ширше знання основних природни-
чих, наукових, філософських, гуманітарних 
положень, тим більше можливостей ство-
рювати в суспільстві системне уявлення про 
проблему життєдіяльності взагалі. Крім того, 
поняття освіти потрібно розуміти комплексно: 
і як надання інформації, і як навчання методів, 
прийомів і навичок здорового способу життя, 
і як виховання в дусі безумовного пріоритету 
цінностей індивідуального і громадського 
здоров’я.

Це поняття розглядається не лише утилі-
тарно, як засіб ліквідації почуття голоду або 
мінімальної підтримки життєдіяльності орга-
нізму. Воно включає забезпечення широким 
верствам населення доступу до споживання 
якісної питної води, необхідної кількості вітамі-
нів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглево-
дів, продуктів підвищеної біологічної цінності, 
фітопродуктів, спеціальних продуктів і харчо-
вих добавок того, що поліпшує стан здоров’я.

Поведінка є однією з основних детермінант 
життєдіяльності, ступінь впливу якої переви-
щує вплив інших детермінант. Вона разом 
із біологією людини, медичною допомогою 
та навколишнім середовищем належить до 
чотирьох основних чинників, що визначають 
рівень життєдіяльності. Результати спеціаль-
них досліджень, проведених у США з метою 
кількісної оцінки впливу різних чинників на 
життєдіяльність, виявили, що група чинників, 
названих «біхевіоральними» (поведінковими), 
постійно випереджала інші. Найважчі хво-
роби в розвинутих країнах у наш час пов’язані 
з індивідуальними звичками, особливо постій-
ними, які в сукупності часто називають спосо-
бом життя.

Поведінкові чинники можуть бути як спри-
ятливими, так і шкідливими для життєдіяль-
ності, що залежить від вибору способу життя 
конкретною особою. Поведінка людини важ-
лива для життєдіяльності, оскільки впливає 
на неї безпосередньо через спосіб життя або 
опосередковано – через економічні чи соціо-
економічні умови, які, безперечно, є основ-
ною детермінантою здоров’я. Щоб вплинути 
на поведінку людини, необхідні зусилля з боку 
самої людини, сім’ї та суспільства.

З позицій викладеного розуміння феномена 
життєдіяльності людини походить визначення 
поняття здорового способу життя (ЗСЖ) – це 
все в людській життєдіяльності, що стосується 
збереження і зміцнення здоров’я, усе, що 
сприяє виконанню людиною своїх людських 
функцій через діяльність з оздоровлення умов 
життя – праці, відпочинку, побуту.
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Проблема формування здорового способу 
життя досить ретельно висвітлюється в багатьох 
соціально-філософських, педагогічних, соціо-
логічних, медичних працях. Особливої актуалі-
зації ця проблематика набула в другій половині 
XX століття як у світі загалом, так і в Україні.

Тенденції розвитку країн протягом 
80–90-х років ХХ століття змусили суспільство 
по-новому поставитися до складників життє-
діяльності й формування здорового способу 
життя. Варто підкреслити, що цим питанням 
приділяють увагу різні науки – медицина, 
гігієна, охорона здоров’я, екологія, педаго-
гіка, психологія, соціологія, фізична культура 
й валеологія.

Формуванню здорового способу життя, 
ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб 
життя, організації здорового способу життя, 
медико-біологічним і психолого-педагогічним 
основам здорового способу життя, принципам 
формування здорового способу життя при-
свячені наукові праці та посібники. У закладах 
освіти викладається курс валеології – науки 
про здоровий спосіб життя.

Уважаємо формування здорового способу 
життя молоді важливим складником соціаль-
ної державної політики. Воно передбачає, 
по-перше, вивчення уявлень про здоровий 
спосіб життя й розробку методів оцінювання 
здоров’я індивіда; по-друге, формування сві-
домості та культури здорового способу життя; 
по-третє, розробку методик навчання здо-
рового способу життя; по-четверте, упрова-
дження соціальних програм культивування 
здорового способу життя та збереження здо-
ров’я; по-п’яте, розробку й впровадження 
системи скринінгу та моніторингу здорового 
способу життя.

Викладене трактування здорового способу 
життя дає змогу більш широко висвітлили 
досвід досліджень у споріднених сферах. Як 
зазначалося, один із багатьох дослідницьких 
підходів розглядає здоров’я та благополуччя 
в контексті якості життя. Але й визначення 
поняття та складників якості життя є однією 
з дискусійних тем наукових досліджень.

На Заході поняття життєдіяльності й тур-
боти про власне здоров’я прийнято замі-
няти поняттям «wellness». На думку вчених, 
це – «крайня точка на одному кінці гіпоте-
тичного континууму, на протилежному кінці 
якого знаходиться патологія (хвороба)». 
Wellness – це «ідеальне здоров’я», що об’єд-
нує шість сфер життєдіяльності: фізичну, 
емоційну, духовну, соціальну, інтелекту-
альну та професійну. Wellness – «триваючий 
процес, який сконцентрований на виборі 
та підтримці рівноваги між цими шістьома 
сферами й на прийнятті відповідальності за 
своє благополуччя». Wellness включає такі 
складники, пов’язані із життєдіяльністю, як 

участь у здійсненні значущих для праців-
ника проектах, що відображають значні вну-
трішні цінності; насолода, одержувана від 
роботи і гри; установка здорової рівноваги 
між зазначеними видами діяльності. Отже, 
у зміст wellness входить характеристика, що 
стосується сфери життєдіяльності, що, на 
наш погляд, підтверджує необхідність виді-
лення «професійного здоров’я» в загальному 
континуумі поняття «життєдіяльність».

Варто зазначити, що сьогодні як у зарубіж-
ній, так і в українській науці немає єдиного й чіт-
кого визначення поняття професійного здо-
ров’я, не виділені його критерії. Різні автори 
висловлюють певні міркування, що вкладати 
в зміст цього поняття. У західних підходах 
термін «професійне здоров’я» пов’язують із 
«сукупністю питань, які стосуються розумо-
вого, емоційного та фізичного благополуччя 
працівників у процесі їхньої професійної діяль-
ності». Як указують вчені, цей термін «не вклю-
чає безпосередньо галузь медицини, проте 
медичні питання можуть впливати на наше 
розуміння цієї теми. Із психологічної точки зору 
професійне здоров’я охоплює взаємодію між 
трудовими й нетрудовими сферами нашого 
життя». Фундаментальна потреба у врівно-
важеності трудової та нетрудової діяльності 
часто-густо викликає стрес, а засоби досяг-
нення цієї рівноваги якраз і лежать в основі 
питань, що стосуються життєдіяльності і про-
фесійного здоров’я.

У 1950 році Міжнародна організація праці 
(International Labour Organization, ILO) спільно 
з ВООЗ (World Health Organization, WHO) на 
першій сесії Об’єднаного комітету сформу-
лювали визначення, яке уточнено в 1995 році: 
«Мета життєдіяльності – підтримка й забезпе-
чення найвищого ступеня фізичного, психіч-
ного та соціального благополуччя працівників 
у всіх видах діяльності; запобігання в праців-
ників відхиленням здоров’я, викликаних умо-
вами праці; захист працівників від факторів 
ризику, несприятливих для життєдіяльності; 
розміщення й обслуговування працівника 
в навколишньому професійному середовищі 
відповідно до його фізіологічних і психологіч-
них здібностей; адаптація роботи до людини 
й кожної людини до її роботи» [7].

Перехід від розгляду життєдіяльності в про-
фесійній діяльності до вивчення професійного 
здоров’я, що намітився в 80-90-і роки XX сто-
ліття, зумовлений, на нашу думку, такими 
обставинами:

– професійна діяльність вимагає все біль-
шого застосування фізичних, інтелектуальних 
та інших особистісних ресурсів, що призво-
дить до інформаційних, емоційних переван-
тажень, збільшення негативних наслідків 
роботи, при цьому настала пора говорити не 
лише про стреси на роботі, професійне виго-
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рання та професійні захворювання, а й про 
здоров’я працівників;

– необхідність зміщення акценту з простої 
констатації важливості здоров’я працівників 
у загальній системі наукової організації праці 
до розробки конкретних кроків з підтримки 
життєдіяльності в різних професійних групах;

– вирішення проблем організаційними 
кроками має природні обмеження, зумовлені 
тим, що ці рішення здійснюються людьми 
з властивими їм помилками, слабкостями, 
водночас пошук внутрішніх резервів співро-
бітників, продовження професійного довго-
ліття співробітників через підтримку їхньої 
життєдіяльності на оптимальному рівні дає 
більше можливостей для підвищення ефек-
тивності менеджменту;

– виведення людини як центральної ланки 
сучасного менеджменту говорить про тенден-
ції, що мають переорієнтування: якщо до цього 
на першому місці стояв власне сам менедж-
мент, а потім життєдіяльність працівників, то 
тепер – здоров’я.

Психологія професійного здоров’я на 
Заході виросла з гігієни праці та надала дві 
прикладні психологічні дисципліни (медичну 
психологію та індустріальну/організаційну 
психологію). Предметом дослідження є пси-
хосоціальні характеристики робочих місць, що 
впливають на життєдіяльність людей, а також 
способи зміни цих характеристик на користь 
життєдіяльності працюючих.

А. Велфорд сформулював «чотири мож-
ливі підходи до забезпечення співвідношення 
робочого оточення вимогам підтримки життє-
діяльності працюючих:

1) комплексний, тобто врахування при ана-
лізі людини й середовища всіх істотних, фізич-
них, психологічних, соціальних та економічних 
аспектів;

2) економічний, який акцентував взаємо-
дію цілісної особистості й цілісного середо-
вища, що включає фізичні, хімічні та психосо-
ціальні компоненти, які функціонують як єдина 
складна система;

3) кібернетичний, заснований на моніто-
рингу стану працюючого і стану компонен-
тів середовища, зі зворотним зв’язком, що 
забезпечує їх взаємну адаптацію;

4) демократичний, що дає працівникові 
можливості впливу на свою ситуацію, у т. ч. 
й щодо каналів прийняття рішень» [8].

Відзначимо, що з кінця 80-х років XX сто-
ліття питання підтримки життєдіяльності 
в професії стають актуальною темою для обго-
ворень на міжнародному рівні. У 1988 році 
Комітетом експертів ВООЗ підготовлена кон-
цепція підтримки життєдіяльності на робочому 
місці, яка є складовим елементом в Оттавській 
хартії щодо зміцнення здоров’я населення, 
прийнятої 21 листопада 1986 року на I Міжна-

родній конференції щодо зміцнення здоров’я. 
Згідно з Оттавською хартією, «у контексті під-
тримки життєдіяльність розглядалася не як 
абстрактний стан, а як засіб досягнення мети, 
що може бути виражена функціонально як 
засіб, ресурс, що дає людям змогу жити інди-
відуально неповторно і продуктивно в соціаль-
ному та економічному стосунках життям (мати 
індивідуально неповторний і продуктивний 
у соціальному й економічному стосунках спо-
сіб життя). Здоров’я є ресурсом для життєді-
яльності, а не метою існування. Здоров’я – це 
позитивна концепція, у якій за основу беруться 
соціальні, особистісні, а також фізичні можли-
вості людини» [8].

Усе різноманіття зарубіжних робіт 
з проблем життєдіяльності працюючих людей 
можна розділити на два напрями: стрес-ме-
неджмент (stress management) і менеджмент 
здоров’я (health management). Якщо перший 
напрям зосереджено на вирішенні переважно 
психологічних проблем негативного впливу 
стресу на працівників, то друге робить акцент 
на медичних питаннях підтримки здорового 
способу життя.

Головний фокус у професійному здоров’ї 
концентрується на трьох взаємопов’язаних 
завданнях:

1) забезпечення й підтримка життєдіяль-
ності працівників;

2) поліпшення виробничих умов, що сприя-
ють безпеці;

3) розвиток організації праці й робочої куль-
тури в напрямі, який підтримує життєдіяль-
ність і безпеку на роботі й позитивний соціаль-
ний клімат, збільшуючи продуктивність праці.

Висновки з проведеного дослідження. 
Аналіз наявних визначень і підходів до 
вивчення життєдіяльності дає змогу зробити 
такі висновки:

1. Проблема соціальної підтримки жит-
тєдіяльності є галуззю міждисциплінарних 
досліджень і проявляється в успішності, ефек-
тивності, надійності професійної діяльності, 
а також в узгодженості вимог професійного 
середовища й можливостей людини.

2. Сьогодні не існує спільної думки, який 
зміст поняття життєдіяльності. Вона розгляда-
ється так:

– властивість організму зберігати задані 
компенсаторні й захисні механізми, що забез-
печують працездатність у всіх умовах профе-
сійної діяльності; процес збереження й роз-
витку регуляторних властивостей організму, 
його фізичного, психічного та соціального 
благополуччя; про здатність людини до ком-
пенсаторним функцій;

– динамічний стан, що відображає ефек-
тивність процесу адаптації організму до умов 
його існування; інтегральна характеристика 
функціонального стану організму людини;
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– багаторівневе, комплексне, системне 
поняття, яке включає емоційний, когнітивний, 
поведінковий аспекти особистості; соматич-
ний, психічний, соціальний, екзистенціаль-
ний рівні;

– певний рівень характеристик здоров’я 
фахівця.
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