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СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 
 
УДК 159.947              Олена Ліщинська 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЧИННИК 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті представлені та обґрунтовані критерії створення іннформаційно-психоло-

гічної експертизи культурного продукту для визначення міри його впливу на рівень психоло-
гічної безпеки особистості. 

Ключові слова: інформаційно-психологічна експертиза, масова культура, культурна 
традиція, психологічна безпека особистості. 

 
In the article criterias of creation of informatively-psychological examination of cultural 

product for determination of measure of his influence on psychological strength of personality 
security are presented. 

Key words: informatively-psychological examination, mass culture, cultural tradition, 
psychological safety of personality. 

 
Аналіз стану сучасної культури показує, що стихійна орієнтація представ-

ників мас-медіа та шоу-бізнесу на видовищні ефекти обслуговує примітивні ін-
стинкти й слабкості людської психіки. Уведення в ранг еволюційного закону 
уявлення про необхідність конкурентної боротьби та природного відбору шля-
хом виживання найсильнішого у всіх без винятку сферах життя призвело до за-
гострення соціальних проблем, породження девіантності та делінквентності в 
таких розмірах, які вже виходять з-під контролю. Від неякісного інформаційно-
го потоку нікуди не сховаєшся. Майже сто років тому люди в Європі не знали 
куди подітися від наслідків промислової діяльності. Тоді виникли перші еколо-
гічні ідеї. Сьогодні цивілізовані держави визнають екологічне законодавство. 
Якість інформаційного простору країни – це не проблема узгодженості чи неуз-
годженості смаків населення, а проблема збереження соціально-психологічного 
балансу на користь здорових, продуктивних сил суспільства. 

Мета статті – узяти за основу інформаційно-психологічної експертизи по-
няття культурної традиції та закономірностей поширення й сприймання інфор-
мації. Нижчеподані рядки присвячені обґрунтуванню цієї пропозиції. 

Колишнє класичне суспільство спиралося на традицію, у якій усім було 
забезпечено якесь місце, сприйняте як легітимне й виправдане. Пов’язана зі сві-
товими релігіями цивілізаційна ідентичність у просторі й часі забезпечувала ре-
альну єдність великого суспільства та спадкоємність поколінь. Цінності добра, 
чесноти, істини, відданості, солідарності співпричетності виявляються непо-
трібними й шкідливими з погляду психології успіху та психології споживання. 

Хоча масова культура не має нічого спільного із природною етнічною ду-
ховною культурою, так сталося, що інформаційна епоха змінила вироблену віка-
ми систему відбору кращих життєздатних ідей і персоналій. 

Сьогодні в центрі уваги часто опиняються нікчемні люди, що несуть із со-
бою деструктивну або просто смітну інформацію. Таку діяльність важко назва-

© Ліщинська О., 2013 
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ти культурою. Е.В.Безносюк і М.Л.Князєва назвали це явище псевдокультурою і 
дали йому вичерпну характеристику. Псевдокультура спрямована на руйнуван-
ня традиційних стійких культурних форм і зв’язків між людьми, на формування 
людини, якою можна управляти засобами псевдокультури та маніпулювати за 
допомогою безлічі соціальних, психологічних й інформаційних технологій.  

Масова культура, що розвинулась як потворний прояв технократичної ци-
вілізації, заснованої на культі споживання, створює систему помилкових цінно-
стей, є псевдокультурою. Це відображає концепцію роботи ЗМІ, які фокусують-
ся на деструктивних подіях – насильстві й руйнуванні. У результаті створюєть-
ся помилкова стресогенна реальність, віртуальний трагічний світ, насичений не-
безпекою, загрозою, агресією.  

Система псевдокультури базується на таких принципах (згідно з Е.В.Без-
носюк і М.Л.Князєвою): 

1. Орієнтація на особову дисгармонію, дисбаланс, духовну й душевну 
анестезію, виражена через гасло «новизни», тобто досягається постійна нестій-
кість людини. 

2. Естетична чи інша цінність підміняється культом штучності. На пер-
ший план виходять оцінки того, скільки засобів укладено, яка техніка задіяна, 
скільки трюків виконано.  

3. Ставка на гру з дисгармонією й антиестетикою. Створюється атмосфе-
ра, коли індивід завжди буде поглинений наочним середовищем – це означає 
потребувати зовнішніх опор. Формується людина, яка постійно перебуває в 
стресовому стані, яка володіє таким поєднанням якостей, як незахищеність пе-
ред динамікою агресивного світу й постійною власною внутрішньою нестійкі-
стю. Тобто вона тривожна, недовірлива, схильна до страхів, а з іншого боку, – 
тотально байдужа й агресивна [1]. 

Б.С.Єрасов пише, що в ситуації сучасного «перехідного періоду» соціаль-
не тіло й розум стають сферою жорсткої напруженості, у якій соціальна або ін-
дивідуальна аномія – неминучий стан величезної частини населення, що вира-
жається в пасивних формах (примирення з утратою статусу й скочування на 
дно) або активних діях (відхід у кримінальні сфери), але однаково руйнівне й 
самогубне за характером відповідей на виклик прозахідної модернізації [3]. 

Деградація культури є небезпечною, бо міщанин, сформований масовою 
культурою, може стати вироком для суспільства в його екзистенціальній пер-
спективі. Створюючи безликих людей, псевдокультура готує культурно-психо-
логічне забезпечення нового глобального тоталітаризму, більш жорсткого й од-
новимірного, ніж усі попередні його форми, і разом із тим більш витонченого, 
бо здійснюватиметься всією потужністю сучасних інформаційно-технічних за-
собів, прикриваючись при цьому волею більшості (масових людей), від їх імені 
й навіть, на перший погляд, у їх інтересах. 

На нашу думку, для фахівців гуманітарних наук настав час перейти від емо-
ційного співпереживання до пошуків методики розв’язання зазначених проблем. 

Необхідно визначитися з поняттям смітної інформації, з критеріями для 
оцінювання деструктивного впливу на масову свідомість, з виробленням правил 
здорової соціальної взаємодії та екології інформаційного простору.  
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Найбільш адекватним поняттям, здатним об’єднати фахівців різних галу-
зей гуманітарних знань з метою розробки критеріїв культурно-психологічної 
експертизи, є поняття культурної традиції. 

Перш ніж говорити про проблеми традиції й традиціоналізму, варто поя-
снити, що взагалі ми розуміємо під традицією й навіщо вона потрібна. 

Повністю цей термін належить до всеосяжної культурної Традиції, тобто 
до традиції релігійного, національного або цивілізаційного типу, яка охоплює 
всі аспекти людського життя. Традиції вужчого й локальнішого характеру, ниж-
чого рангу – політична, у мистецтві, науці й так далі – є, зрештою, лише вто-
ринними відгалуженнями від могутнього дерева тотальної Традиції і, навіть 
конкретніше, – від її найактивнішої складової, релігійної традиції. Так, на по-
чатку науки і мистецтва знаходиться суто релігійна енергія руху до Бога через 
його творіння; філософія народжується як служниця теології; політика у своєму 
вищому прояві – це битва цивілізацій, битва різних проектів буття, тобто різної 
віри, яка до цього часу так і постає – у вигляді релігійних воєн. Відомий ро-
сійський традиціоналіст С.Корнєв у своїй книзі «Постмодерний фундамента-
лізм» пише, що традиція – це форма організації величезного числа індивідуаль-
ної волі в єдиний творчий проект. У будь-якій галузі, чи то культура, наука, 
економіка, політика, державне будівництво, дійсно важливі речі створюються 
зусиллями багатьох людей. Навіть генії в науці або мистецтві не приходять на 
порожнє місце, а стоять на плечах у попередніх поколінь, відштовхуються від 
зробленого ними. Традиція дозволяє зв’язати в одне ціле зусилля не тільки су-
часників, але й людей, що належать різним поколінням, налагодити спонтанну 
співпрацю й взаєморозуміння людей, які ніколи не зустрічалися й не зустрі-
нуться один з одним.  

С.Корнєв також зазначає, що традиція – це те, що знімає протилежність 
індивідуалізму й колективізму. Традиція – єдиний спосіб сумістити індивідуаль-
ну долю активної й самостійної особи з колективною самоорганізацією окремої 
волі в рамках загального проекту. Оскільки ні індивідуалізм, ні колективізм у 
своїй грубій формі для повноцінної людини не підходять, жива традиція – це 
єдина форма забезпечити повноцінне існування особи. За відсутності традиції 
можлива або стадна форма колективізму, колективізм без особи, або повний роз-
пад суспільства на окремі атоми, який, через слабкість окремої особи, неминуче 
призводить знову-таки до стадного конформізму. 

Культурна традиція діє зовсім в іншій площині й зачіпає ті культурні пла-
сти, які випадають з поля дії традиційних релігій. Одна з її цілей – збудити й 
зробити загальнодоступним той духовний імпульс, який прихований і немовби 
законсервований у традиційних релігіях. Вона дозволяє збалансувати індивіду-
альне й колективне у внутрішньому світі людини, оскільки тільки яскраві інди-
відуальності дають нам зразки для наслідування і тільки колективні культурні 
цінності надихають на творчість, дають їй сенс. 

Народження цього духовного середовища і є справжньою метою нашого 
часу. Саме тут, у сфері культури, а не у сфері політики й ідеології, знаходиться 
основне поле боротьби. Коли Україна перетвориться на могутній центр духов-
ного тяжіння, відцентрові сили зміняться доцентровими, а всі сьогоднішні полі-
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тичні й економічні проблеми відійдуть на другий план і врівноважаться  самі 
собою. І, навпаки, поки це духовне пробудження не відбудеться, ніякі суто полі-
тичні заходи не дадуть бажаного ефекту. 

Однак на шляху відродження культурної традиції слід пам’ятати важливі 
застереження. 

Критерієм інформаційно-психологічної експертизи для оцінювання якості 
культурного продукту може бути причетність його до створення симуляторів та 
псевдотрадицій. (Прикладом цього є проведення торговими марками свят, кон-
курсів, фестивалів. Особливо небезпечним є залучення дитячого творчого по-
тенціалу до обслуговування псевдотрадицій.) 

Таким чином, в основі будь-якої традиції знаходиться спонтанна, стихійна 
самоорганізація, викликана загальним позараціональним поривом або настроєм, 
у якому (з поправкою на навколишні умови й характер самих людей) уже закла-
дено те, чим ця традиція стане після. Цей порив відіграє роль каталізатора, його 
тяжіння народжує мережа ініціативних груп, які поступово захоплюють за со-
бою величезну безліч індивідуальної волі. Діяльність усіх цих людей стає відпо-
відною цьому позараціональному пориву; займаючись економікою, політикою, 
мистецтвом, вони (часто мимоволі й неусвідомлено) працюють злагоджено 
один з одним, рухаються в одному й тому ж напрямі, і їхній задум починає вті-
люватися в життя.  

Із цього робимо висновки: 
1. Традиція жива лише настільки, наскільки вона розвивається й здатна 

брати участь у сучасності. Там, де традиція мертва, де немає живої спадкоємно-
сті й розвитку, там узагалі вже не можна вести мову про «традицію», це просто 
антикваріат, купа історичного сміття, яку залишається тільки віднести в музей. 
Розвиток традиції відбувається за рахунок напруженої інтелектуальної та духов-
ної праці кращих представників народу. 

2. У традиції має сенс тільки те, над чим не владний час. Конкретні фор-
ми, у які вдягається традиція, з часом застарівають і втрачають зв’язок з енерге-
тичними потоками сучасності. За цим не потрібно жаліти, тому що головне в 
традиції – не зовнішні форми, а той духовний імпульс, який колись їх породив. 
Те саме стосується духовних цінностей, ідеалів, етичних норм, які складають 
частину культурної спадщини. Має значення не конкретний зміст цих норм і 
цінностей, а та духовна сила, тимчасовим відбитком якої вони є. Коли форми, у 
які вдягнулася традиція, починають сприйматись як штучні й відчужені, той же 
духовний імпульс, який колись їх створив, скидає їх із себе й породжує нові. 
Перед кожним учасником цього процесу постійно постає складне особисте пи-
тання відповідності та відповідальності. 

Практичні висновки: для функціонування живої культурної традиції необ-
хідно постійно ініціювати в суспільстві дискусію на найактуальніші теми. 
У зв’язку з тим, що сутнісні критерії з часом мають властивість вихолощуватися 
й доходити до рівня пустої формальності, потрібно постійно налагоджувати 
процес пошуку критеріїв суспільних норм і цінностей.  

Функції ж культурної традиції, узагальнюючи, можна звести до двох бло-
ків: 1) адаптивні; 2) захисні або збережувальні (імуногенні). Причому перші по-
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стають як механізми дії креативного, а другі – консервативного чинника тради-
цій [5]. 

В.Т.Куєвда виділяє вісім функцій традиції: 
Сепарація – відбір кращого досвіду. 
Акумуляція – накопичення цього досвіду. 
Консервація – у разі потреби захисту.  
Трансляція – у часі й просторі. 
Традиціоналізація інновацій – потік інновацій сьогодні великий, але все 

треба «брати на зуб». Вийшли за коливання норми чи ні? Що не те – відкинули.  
Формування етичного й естетичного ідеалу. 
Генеральний мотиватор – те джерело, механізм, який спрямовує діяль-

ність у тому руслі, яке найдоцільніше й перевірене віками [4]. 
Зі сказаного вище можна зробити висновки, що суспільство є цілісним ор-

ганізмом, душею якого є культурна традиція. Почуття протесту, яке виникає в 
нас час від часу стосовно окремих сучасних нововведень, не є ознакою тупості 
та обмеженості. Так на неусвідомленому рівні ми реагуємо на загрози націо-
нальній і культурній ідентичності.  

Таким чином, ще одним критерієм інформаційно-психологічної експерти-
зи культурного продукту може бути його якісна характеристика з огляду на 
сприяння розвитку культурної традиції або на її деградацію.  

У процесі досліджень механізмів соціально-психологічних впливів на лю-
дину ми прийшли до розуміння закону критичної маси інформації. Сутність 
цього закону полягає в тому, що коли накопичується певна кількість інформа-
ції, то вона розповсюджується й тиражується вже без зусиль авторів першого 
імпульсу. Наслідками таких інформаційних атак є розумові епідемії. Відомо, 
що 1886 року французький учений Поль Реньяр опублікував історико-психіа-
тричне дослідження «Розумові епідемії». У книзі описані розумові епідемії се-
редньовіччя: демонізм, сомнамбулізм, морфіноманію та ефіроманію, манію ве-
личі. Він показав позитивну дію механізму наслідування, що використовується 
під час виховання дітей і разом із цим змалював випадки наслідування зла. Уче-
ний довів, що в історії бувають моменти, коли цілою нацією немовби опановує 
недуга і вона втрачає свободу волі. Ця сильнодіюча епідемія потім потихеньку 
утихає й змінюється періодом спокою, який може тривати більш-менш довго. 
Існує і божевілля за наслідуванням. Поряд із фізичними епідеміями бувають 
епідемії розумові. Сутність їх завжди одна й та ж, обставини впливають лише 
на форми епідемій, які зумовлені середовищем, первинним імпульсом і навко-
лишніми умовами. Середньовічне епідемічне божевілля ґрунтується на тому ж 
принципі, що й наше, однак воно інше. П.Реньяр указав на соціальні умови, що 
підтримують ці розумові епідемії, серед яких головними є зовнішні обставини й 
моральність навколишнього середовища. Пануючим недоліком людей кінця 
XIX ст. він вважав егоїзм. Аналізуючи соціально-психологічні чинники виник-
нення культової залежності, можна було б і не брати до уваги думку вченого, 
що жив так давно, якби не здійснений ним прогноз щодо епідемій майбутнього 
для нього ХХ сторіччя. Прогноз виявися напрочуд точним, що підтверджує до-
цільність самих наукових досліджень. 
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Іншою історичною подією є той факт, що в кінці ХІХ ст., у результаті меди-
ко-психіатричних досліджень ученими-психіатрами В.Бехтерєвими і І.Сікорсь-
ким секти психічно хворого Кіндрата Мальованого в Київській губернії, у науко-
вий ужиток було введено поняття «психічна епідемія» та «психічне інфікування».  

Наприкінці ХІХ ст. у медичному використанні було ще одне близьке за 
змістом поняття: «етичне (моральне) божевілля», під яким розумілося «психіч-
не захворювання, за якого моральні уявлення втрачають свою силу й переста-
ють бути мотивом поведінки. При етичному божевіллі (етична сліпота, етичний 
дальтонізм) людина стає байдужою до добра і зла, не втрачаючи, проте, здатно-
сті теоретичного формального розрізнення між ними. У відособленому вигляді 
етичне божевілля розвивається на ґрунті спадкового психічного виродження і є 
невиліковним» [2]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що вже більше ста років тому в різ-
них місцях було помічено феномен розумових або психічних інфекцій, причому 
це явище прямо або побіжно було пов’язане з рівнем моральності даної спіль-
ноти. 

Критерієм якості культурного продукту для інформаційно-психологічної 
експертизи може бути його «деградаційний» потенціал, тобто міра апеляції до 
людських слабкостей, легітимізація людських вад. 

Згідно із психологічними дослідженнями, інформаційна дія набуває пато-
генного характеру й здатна призвести до масової травматизації населення у ви-
падках актуалізації страху смерті, безпорадності й почуття провини.  

У зв’язку із вищезазначеним спеціаліст із медіапсихології О.Є.Проніна 
пропонує вважати неприйнятним: 

• зйомку людини зненацька, у момент гострого горя й відчаю; 
• показ людини в ситуації приниження, що ображає її людську гідність; 
• демонстрацію тортур, морального і фізичного знущання; 
• пряме або непряме виправдання дій агресора, що стали причиною 

страждань жертви; 
• показ торжества й безкарності насильника (конкретної особи або со-

ціального суб’єкта); 
• надання слова в ефірі насильнику (побічна «легалізація» його дій); 
• пряме або непряме звинувачення чи осуд самої жертви; 
• заклики до колективного покаяння й спокутування; 
• сарказм або гумор на адресу жертви. 
Форма представлення потенційно стресогенної інформації засобами масо-

вої комунікації повинна відповідати низці умов, що забезпечують мінімальний 
рівень психологічного захисту населення: 

• конструктивне представлення проблеми (показ людей у стані активного 
опору, реальної діяльності щодо подолання ситуації, яка виникла); 

• аналіз можливих способів конструктивного подолання труднощів; 
• інформування про хід рішення проблеми, аж до її остаточного дозволу 

(про що часто забувають повідомити засоби масової інформації); 
• надання психологічної підтримки потерпілим та учасникам рятувальної 

операції (демонстрація соціального схвалення й допомоги) [6]. 
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Порушення цих правил може слугувати показником наявності мотивів, що 
не мають стосунку до вільного розповсюдження інформації, направлених на до-
сягнення емоційного та психологічного контролю над особою. 

За даними наших досліджень та на основі результатів фокус-груп, проведе-
них з різними категоріями експертів у 2005–2010 рр., деструктивними для пси-
хіки людей є критерії, розповсюджені в засобах масової інформації та в рекламі:  

1. Нагнітання тривожності й страхів. Це вибиває людину зі звичного сти-
лю життя, провокує до прийняття необґрунтованих рішень, порушує соціальну 
адаптацію. 

2. Демонстрація переживання задоволення під час споживання розрекламо-
ваної їжі закріплює цінність таких переживань і сприяє виникненню залежності. 

3. Порушення логіки, просування текстів з алогічними висновками є де-
структивним, особливо для дитячого та підліткового віку, оскільки впливає на 
процес формування когнітивної сфери. 

4. Надактивна мотивація до діяльності та успіху. Слідування стереотипам 
сучасного успіху призводить до порушення природного когнітивно-емоційного 
балансу. 

5. Створення смислового дисонансу між етнічно культурними цінностями 
й пропагованими ідеями. Порушення етнокультурної ідентичності. 

6. Зміна смислового навантаження на слова, перекодування мови. 
7. Протиставлення окремих груп людей одна одній. Створення образу во-

рога, розрив природних теплих емоційних зв’язків спільноти та громади. 
8. Відверта брехня, неточності, граматичні помилки, жаргон. 
Висновки 
Отже, назріла необхідність визначити критерії набуття інформаційною 

дією патогенного характеру, здатного викликати масову травматизацію молоді, 
а також коректних процедур застосування цих критеріїв. 

Недотримання необхідних правил психологічного захисту засобами масо-
вої комунікації призводить до широкої трансляції психотравмувальних чинни-
ків, і в результаті – до масової травматизації населення, віддалені наслідки якої, 
за наявними даними, будуть ще гіршими, ніж безпосередні емоційні реакції 
розчарування, страху чи гніву. 

Форма представлення потенційно стресогенної інформації засобами масо-
вої комунікації має відповідати низці умов, що забезпечують мінімальний рі-
вень психологічного захисту населення: 

1) конструктивне представлення проблеми (показ людей у стані активно-
го опору, реальної діяльності для подолання ситуації, що виникла); 

2) аналіз можливих способів конструктивного подолання труднощів; 
3) інформування про хід вирішення проблеми аж до його остаточного за-

вершення (про що часто забувають повідомити засоби масової інформації); 
4) надання психологічної підтримки потерпілим та учасникам рятуваль-

ної операції (демонстрація соціального схвалення й допомоги). 
Отож виникла потреба маркування шкідливої, сміттєвої інформації. Ми 

пропонуємо це робити у вигляді психологічної експертизи інформаційно-куль-
турного продукту. 
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Оскільки в людини немає генетичних програм поведінки, які ретранслю-
ються кожною особиною в процесі життєвого циклу, як у вищих ссавців, то вона 
вимушена структурувати свій простір і час відповідно до зразків, заданих соці-
ально, тобто зовнішніми стосовно індивіда умовами. Висока культурна ідентич-
ність сприяє прояву соціальної залежності в нормі. Пошана традицій, почуття 
обов’язку, наслідування національних ідеалів укріплює особу, уселяє в неї упев-
неність у правильному напрямі шляху самореалізації. А соціально-культурне се-
редовище, наповнене дезорганізуючими спонукальними стимулами, сприяє пато-
логізації психіки, у тому числі й розвитку різних форм психічної залежності. 

Міркування, висловлені в даному тексті, адресовані широкому колу чита-
чів, а не вузьким спеціалістам, оскільки не треба себе тішити, що хтось захис-
тить нас і наших дітей в умовах тотальної інформаційної агресії. Треба само-
стійно аналізувати, які культурні продукти слід споживати, а які є отрутою для 
розуму та серця. Бо людина так влаштована, що в неї є фізіологічна реакція на 
споживання неякісних продуктів, а на споживання неякісної інформації ніяких 
автоматичних запобіжників не передбачено. 
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ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ КОНСОЛІДАЦІЇ І ЗЛАГОДИ 

 
У статті розкривається сутність феноменів відношення, самовідношення, розгляда-

ється інтерсуб’єктивний  архетип виживання спільноти та індивіда. 
Ключові слова: архетип, інтерсуб’єктивний архетип, спільнота, індивід. 
 
The article reveals the essence of phenomena attitude, toward one self, is considered the 

archetype of survival community and the individual. 
Key words: archetype, intersubjective archetype, the community, the individual. 
 
Питання примирення, консолідації та психологічного взаємоприйняття 

народів, релігій і держав у наш час набуває особливої актуальності. З площини 
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політики й ідеології воно перейшло в суто практичну площину. Сьогодні люд-
ство не володіє тим рівнем психологічної культури, який міг би слугувати фун-
даментом мирного існування, взаємоприйняття та взаємодопомоги окремим лю-
дям і спільнотам, релігіям і світоглядам. Будь-яка певна система поглядів, цін-
ностей і норм, з одного боку, є самодостатньою, цілісною, саморегульованою, а 
з іншого – усього лише часткою цілісної системи сучасного людства. Будь-яка 
моносистема сама по собі не в змозі забезпечити стабільність власного духовно-
го політичного та економічного розвитку. Вона може існувати як самодостатня, 
унікальна цілісність тільки за умови порівняння себе з великим різнобарв’ям 
таких самих унікальних людських моноспільнот. 

Для формування повноцінних відношень між усіма унікальностями людсь-
кого світу необхідно не тільки зважати на існування інших (і всього іншого – цін-
ностей, смаків тощо), поважати їхню ментальність, але й шукати в них те, що 
може додати певній моносистемі сили, потужності, стабільності. Тобто шукати 
шляхи взаємодоповнення за всіма параметрами. Адже головним у формуванні 
самовідношення та відношень з іншими є усвідомлення найголовнішого факту 
психічного життя як окремої людини, так і будь-якої малої чи великої спільноти, 
факту роботи психічного у двох режимах – «МИ» і «Я».  

«Я»-режим – це інстинкт самовиживання і «МИ»-режим – інстинкт пра-
любові, пра-солідарності виживання спільноти як єдиної інформаційно-енерге-
тичної цілісності.  

«Я»-режим – це сильний режим психоінстинкту, режим інстинктивної са-
моузгодженості, проявленості, ствердження себе у зовнішньому світі і водно-
час відгородженості від усього світу, визнання головуючим свого внутрішнього 
життя, такого, що прагне власного змісту й глибини. Цей режим – адаптивно-
нелінійний, гнучкий, індивідуально-егоцентричний, енергетизований та ефек-
тивний у ситуаціях, пов’язаних із самовиживанням суб’єкта; такий режим у лю-
дини багато в чому спільний із тваринним світом: як індивіди, так і народи ма-
ють у своєму психічному різні інстинкти – «вовків», «зозуль», «лебедів», «со-
бак», «коней», «левів», «косуль» тощо. Це апарат для диференціації небезпеч-
них подразників (за відомим психобіологічним принципом економії подразнень, 
без якої жива тканина загинула б), насамперед – відношень, несумісних із жит-
тям (таких, що із часом призводять до фізичних або психічних хвороб). Голов-
ним механізмом, який регулює цей режим на індивідному рівні, є архетиповий 
метасигнал переживань, завдяки яким суб’єкт відділяє себе від інших (іншого), 
диференціює «моє – не моє»: моя цінність, моя справа, мій авторитет, мій колір 
тощо. Пограничні стани викликає сугестивний метасигнал, що може супрово-
джуватися найрізноманітнішими емоційними формами – різноманітними фру-
страціями, тривожністю, напругою, жахами, острахами, істериками, депресіями 
тощо. Страх або його відсутність – головні регулятори, що стимулюють ті чи ін-
ші психічні реакції, ту чи іншу ситуативну поведінку тощо. Але саме поява 
страху стимулює психіку миттєво відреагувати на нього, запустити механізм 
миттєвих нелокальних зв’язків усього з усім, тобто механізм перекодування 
внутрішніх психосмислів, ціннісних пріоритетів для того, щоб подолати стан 
дезорганізації, відчуття руйнації внутрішього стрижня життя. Подолання погра-
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ничного стану відбувається начебто поза часом, поза набутим досвідом, як мит-
тєве обертання психосмислу. Цей механізм, за виразом Леві-Стросса, є маши-
ною, яка заперечує час. Пограничні стани з’являються тим частіше, чим сильні-
ше суб’єкт опирається змінам і смислам, які є адекватними його власній психо-
формі, але суперечать чужим (референтним) ідентичностям, до яких індивід 
прагне себе підтягнути. Подібна боротьба із самим собою найінтенсивніша в 
підлітковому віці суб’єкта (як людини, так і спільнот), коли він пізнає світ усус-
пільнених ролей та ідентичностей.  

Однак варто пам’ятати, що будь-якому суб’єкту притаманний ще і Групо-
вий Розум, що є носієм не завжди проявленого (активованого) зв’язку з усім 
Людством. Залежно від багатьох факторів рівень цієї проявленості різний, різне 
і вище «Я» того чи іншого суб’єкта. Режим «МИ» – це генетично спільний для 
всіх чинник виживання. Режим «МИ» – це режим психоекологічної узгоджено-
сті із земною природою, космосом, іншими людьми, цінностями, державами; це 
вищий режим спільних цінностей, у якому зберігаються архетипові аспекти 
шляху й досвіду; вищий, але, на жаль, слабкий. 

Слабкий не тільки тому, що пов’язаний із «проблемою Вавілонської вежі», 
проблемою встановлення еквівалентних відношень між різними «мовами», мен-
тальностями, цінностями тощо. Слабкий тому, що розвиток спільнот, народів і 
соціумів на Землі йде нерівномірно й характеризується різними психосоціальни-
ми станами на горизонтальному зрізі історії. Сучасні держави, народи, спільноти, 
наприклад, живучи в одному часі, але в різних психосоціальних просторах, ма-
ють на цьому зрізі всі тональності – від апатії й аномії до екстремального енту-
зіазму. А різні стани посилюють проблему взаєморозуміння між народами.  

К.Кастанеда, який разом із доном Хуаном побував у власному енергетич-
ному тілі в якомусь місті, потім спитав у Хуана, де він знаходився. Хуан відпо-
вів: «Поза цим світом», але додав при цьому, що «подорож була реальністю, ти 
бачив місто, я бачив енергію. Ні ти, ні я не були праві. Ні ти, ні я не помиляли-
ся. Наші версії різні тому, що на той момент ми з тобою мали різні характери-
стики однорідності та внутрішньої зв’язаності. А я тобі вже говорив про те, що 
саме ці характеристики і є ключем до сприйняття» (К.Кастанеда). 

Режим «МИ» слабкий ще й тому, що міститься на периферії психіки, 
освоєння якої відбувається в масштабах людства дуже повільно; людство ще не 
навчилося використовувати позитивну енергію вищих архетипів з метою вижи-
вання, воно немовби ігнорує її, налякане силою негативних, нижчих архетипів 
(до категорії вищих архетипів можна приєднати й українську категорію – ноо-
сферу Вернадського). Багато дослідників глибинної психології просто залякує 
людей можливістю зустрічі з архетиповим (колективним) несвідомим, наче воно 
існує десь далеко від людини, наче вона не боїться його, ним самим. Проте воно 
(колективне несвідоме) виявляє себе занадто бурхливо саме тому, що на нього, 
як інколи на дитину, не звертають уваги, відштовхують від себе, не помічають, 
зайняті власною соціальною Персоною. І тоді воно проривається власною фру-
страцією від зубожіння, від запущеності й самотності. Сильна, вільна, але неви-
хована енергія вищих архетипових цінностей і смислів сама знаходить собі за-
стосування і, як правило, це відбувається в жахливих формах.  
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Саме ця проблема є найактуальнішою в сучасному світі: незважаючи на 
існування й визнання однакових для всього людства метацінностей, міжсуб’єкт-
ні відношення часто наштовхуються на перешкоди, інформаційно-енергетична 
природа яких позаперсональна й трансісторична; «вовки» не можуть знайти 
спільну мову з «гадюками», а «лебеді» – із «зозулями». І відбувається це тому, 
що «вовки» не знають, що вони «вовки», а «зозулі» думають, що вони – «лебе-
ді». Так само викривлені уявлення й про інших – своїх геополітичних сусідів, 
партнерів тощо. Боязка й інтелігентна раціональність багато віків відмовлялася 
від контакту з ірраціональним, позараціональним, «низьким», унаслідок чого 
суб’єкт перестав вірити сам собі, своїм відчуттям, інтуіції, емоціям тощо. 

Архетиповий закон відношень, зокрема, є головним законом стабільного 
життя будь-якого суб’єкта: певний тип внутрішніх відношень суб’єкта (між 
елементами психічного життя суб’єкта, різними його субособистостями 
тощо) формує відповідний тип зовнішніх відношень, відповідну форму його 
поведінки, що й транслюється в навколишнє середовище.  

І неважко зрозуміти, чому нелюбов до себе глибинного (часткового, не 
такого, як хотілося б, тощо) трансформується в нелюбов до ближнього, і навпа-
ки. Ненасильницьке толерантне ставлення до іншого може вмикатися тільки 
за умови самоузгодження й самоприйняття. Тільки на основі відкриття суб’єк-
том власної особистісної місії, що супроводжується налагодженням здорових 
внутрішніх відношень між поглядами, бажаннями, думками, справами тощо, 
можна ефективно будувати інтеракції іншого рівня. Відмовитись від «Я» на 
користь «МИ» (у своєму ж власному життєвому просторі) можна тільки за умо-
ви відкриття того самого власного «Я».  

Без здатності натиснути кнопку внутрішнього ліфта, спустивши свою ви-
плекану, улюблену й тому самодостатню природу на перший поверх, неможли-
во будувати повноцінні інтеракції на вищих поверхах. Навіть якщо партнер по 
спілкуванню на таке не здатний. Саме тому він потребує вашої любові, а не ва-
шого експансивного «Я». Саме пралюбов, як загальнолюдський ресурс вижи-
вання, як захисне «МИ», є тим, на основі чого можна вирішувати інтерактивні 
проблеми психоекологічним способом. Пралюбов як захисне «МИ» є головним 
архетиповим управлінським механізмом другого режиму роботи психічного. 

Режим «МИ», на відміну від першого, психоінстинктивного режиму, – це 
режим первісної толерантності, здорового глузду, який дозволяє вижити су-
б’єкту. Це те, що вмикає соціальну відповідальність за свої вчинки, те, що до-
зволяє йому першим протягнути руку взаєморозуміння, це прагнення компромі-
су й здатність не шукати «колоду в чужому оці», не категоризувати інших за 
принципом «старшого брата», це те, що змушує цікавитись іншими культурами 
й вивчати інші мови, щоб не опинитися Робінзоном на безлюдному острові, то-
що. Здавалося б, любов і здоровий глузд – це опозиції, які не можуть бути ра-
зом у конкретному життєвому проявленні. Але в даному випадку мова йде про 
архетиповий об’єднувальний принцип, який накопичений величезним досвідом 
людства і який необхідно активувати в собі кожному суб’єкту будь-якого 
дискурсу – політичного, культурного, наукового тощо – принцип здорового глу-
зду любові. 
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Режим «МИ» формує сферу між смислами, дає суб’єктові ресурс часу для 
виходу із сильного режиму й для переходу на рівень ефективних інтеракцій, на 
рівень спрощення інтерактивних проблем у світі, що і так переповнився усклад-
неннями різного ґатунку. Начебто все – і спільна мова, і спільне соцієтальне по-
ле, і загальноприйняті норми і правила – існує для оптимального функціонуван-
ня режиму «МИ». Проте застосування всього спільного і загального з метою 
спрощення інтерактивних проблем залежить від здатності частки бути пов-
ноцінною й відносно самодостатньою (що означає здатність суб’єкта до адек-
ватного самоототожнення). Часткова природа психіки людини об’єктивно по-
требує цього спрощення через неможливість диференційованого реагування на 
різноплановість проявлень інших людей. Почути одне одного можна тільки за 
умови перебування одного з партнерів у режимі «МИ», тобто в режимі ба-
жання почути й зрозуміти іншого. Коли один у розпачі відкриває іншому своє, 
те, що болить і потребує віддзеркалення, другий повинен знаходитися в режимі 
любові. Інакше перший не отримає віддзеркалення і його душевний біль буде 
породжувати біль навколо… Навіть досконале вивчення премудрощів диферен-
ціальної психології не допоможе людям знайти спільну мову, якщо вони не на-
вчаться гнучко переходити на «МИ»-режим. Здавалося б, що може бути прості-
шим, ніж налаштування на толерантні стосунки? Але практика доводить, що 
це зробити не так просто. 

Здатність переключення на режим толерантності вимагає серйозного від-
працювання режиму «Я». Пізнання себе природного, своєї власної психічної 
специфіки – процес непростий і тривалий. Практика показує, що інстинктивно 
дитина ідентифікується зі своєю душею (неусвідомлено проторює свій ШЛЯХ) 
приблизно до середини першого класу. Потім вона поступово розходиться з 
ним, що в роботах із проблем адаптації трактується як «дезадаптованість». По-
чинається психосоціальне перепрограмування дитини на єдиний психокультур-
ний патерн. Зрозуміло, що це перепрограмування може бути для дитини більш 
або менш насильницьким. Підлітковий вік стає для дитини тим складнішим, 
чим далі психокультурний патерн відходить від власного «Я», чим сильнішою 
стає напруга між базовою, природною програмою і штучною, що презентує сі-
мейні й шкільні вимоги, вимоги соціуму в цілому. На цьому етапі відбуваються 
чи не найперші усвідомлювання людиною різниці між двома програмами, з 
якими необхідно рахуватись і встановлювати між ними певні стосунки.  

Природне і штучне створюють у людині той самий вічний конфлікт із со-
бою. Насправді, це конфлікт природи з тим, що її руйнує. На рівень свідомості 
вперше виходять дві субособистості, які повинні знайти середній шлях. Це вік, 
коли стартує здатність людини до конструктивної співпраці. 

Підлітковий вік є характерним для біьшості сучасних народів і спільнот. 
І все вищесказане є характерним як для людини, так і для спільноти. Архетипо-
вий закон відносин спрацьовує, коли внутрішні напруги знаходять спільну мову 
й не обов’язково нові взаємостосунки всередині суб’єкта будуть ідеальними. 
Вони можуть бути просто діловими, а можуть повторювати будь-який сі-
мейний стиль стосунків, який усе ж таки сім’ю зберіг, вони можуть набути 
міражного відтінку, придатного для комфортного відпочинку. Немає значення. 
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Головне – це знаходження того компромісу, який буде здатний продовжувати 
конструктивне функціонування власного психічного, яке, повторимось, має 
особливість транслюватися на зовнішнє середовище.  

Характер переключення на режим «МИ» можна назвати механізмом пе-
реключення на режим конструктивного спілкування з іншими. Цей механізм ре-
гулює стосунки, що складаються в дружбі, коханні, партнерських взаєминах 
тощо. Згадаємо Е.Берна з його «я хороший – ти хороший», «я поганий – ти хо-
роший», «я хороший – ти поганий» і т. д. Приблизно такі чи інші внутрішні 
оцінки відіграють вирішальну роль у формуванні механізму «Я-МИ-переходу». 
Він може бути яким завгодно – м’яким або жорстким, поступовим або рапто-
вим, его-зреченим або его-зберігальним тощо. Але, як би суб’єкт раціонально 
не оцінював свою внутрішню дитину (свій внутрішній «гарем» парціально-
стей), любов до неї, злагода з нею все одно є, з одного боку, сенсом життя су-
б’єкта, а з іншого, – запорукою його мирного співіснування і навіть конструк-
тивної взаємодії з іншими. 

У випадку соцієтальних відношень, взаємин, стосунків саме характер вну-
трішнього механізму переключення з «Я» на «МИ» створює передумови для 
обрання кожним соціумом своєї власної форми виживання, зокрема політичної 
форми правління та взаємовідношень між різними гілками влади (тоталітарний, 
авторитарний, ліберальний, демократичний, інвайронментальний тощо), вну-
трішніх психосоціальних організаційних і самоорганізаційних механізмів на-
строювання соціальної структури (польові, пірамідальні або змішані і т. п.). 

Природа психіки підкоряється поступовості, вона не прощає пропущень, 
будь-який етап потрібно відпрацьовувати, відчувати, переживати, і тоді, за сло-
вами Ніцше, «з найнижчого вище досягає вершини».  

Відносини між людьми та державами ускладнюються з ускладненням 
життя, з руйнуванням смислів, з гіпертрофічним збільшенням долі прагматич-
них, грошових цінностей. Люди загубили толерантність, припинили спілкува-
тися так, як спілкувалися раніше, їм легше порозумітися з комп’ютером, ніж з 
іншою людиною, перейти на віртуальне спілкування тощо, а держави продов-
жують розмовляти між собою на мові сильнішого, тобто на мові інстинктів, на 
мові режиму «Я». 

Другий режим включає психічний процес творчого синтезу вихідних па-
раметрів дуальних опозицій, які б відкривали вихід у новий психосоціальний 
простір, у нову якість сприйняття світу. Саме на цьому режимі реалізується 
Homo Nous – самоцінна божественна людина Духу, Пневми, Душі. Саме в цьо-
му режимі працює духовність. 

Але обидва режими працюють у сучасного суб’єкта переважно викривле-
но: з одного боку – люди та цілі народи перестали вірити самим собі й своїм 
відчуттям, власній інтуїції тощо; з іншого – їх змусили зневіритися у вищих си-
лах і почуттях, вони стали навіть соромитися власної м’якості, сензитивності, 
любові, толерантності. А інші – власної раціональності, прагматичності, ділови-
тості, точності, дисциплінованості, закритості. Через вивчене ігнорування ін-
стинктивно-архетипової різниці між людьми та між спільнотами виникають 
серйозні перекоси у взаєморозумінні на будь-яких рівнях. А вищий рівень 
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трансперсональних відношень – «МИ» або Любов – люди вже багато віків на-
магаються конвенціювати, узаконювати і т. п. Іншими словами, людина змусила 
іншу людину повірити в те, що вищі закони взаємодії управляються й організу-
ються ними ж. Тобто їх можна і треба порушувати. Адже закони дарвінізму 
й віра в теорію еволюції, які панують усюди, де є соціальні проблеми, уже дав-
но поєднали силу та закононеслухняність. На пострадянському просторі дійсно 
успішно виживають ті, хто функціонує тільки за цим принципом – сили й поза-
законності.  

На перший погляд ці два режими роботи психофракталу нагадують дві 
соціальні фази ідентичності в теорії символічного інтеракціонізму Дж.Міда – 
індивідуальну (play) і колективну (game) гру. Рlay відтворює суб’єктивне засво-
єння дитиною власної ідентичності через знайомство й оволодіння системою 
соціальних ролей, а game – спільний принцип дії як орієнтир, позицію певної 
організованої спільноти, яка пропонує особистості цілісну ідентичність узагаль-
неного іншого, соціальні норми й цінності суспільства, значущі в певних ситуа-
ціях. Тут може йтися скоріше про віддалену схожість play і game з архетипови-
ми механізмами функціонування індивідуального та соцієтального життя. 

Дж.Мід аналізував також несвідоме «імпульсивне, унікальне Я» людини 
як досоціальної істоти, яке не піддається соціалізації й уникає соціального са-
моконтролю індивіда з його орієнтацією на значущого іншого, і «рефлексивне 
Я» як соціальну конструкцію, як множину очікувань і вимог суспільства стосо-
вно людини, як суспільний аспект ідентичності, сукупність знань і систематизо-
ваних установок, надбаних у процесі соціалізації. Наш режим «Я» має багато 
спільного з «імпульсивним Я» Дж.Міда. Можна сказати, що «рефлексивне Я» 
Міда бере участь у роботі пограничних процесів між «Я» і «МИ» – сфері транс-
формації смислів. 

Існує дві фундаментальні дихотомії знання про людину: між концепцією 
людини як істоти, що творить сама себе (К.Маркс), і концепцією «людської при-
роди» (З.Фрейд). Архетипова теорія об’єднує ці дихотомії, аналізуючи два опо-
зиційні режими функціонування психіки, які демонструють природні корені вну-
трішнього конфлікту будь-якого соціального суб’єкта психічного – індивіда, 
групи, спільноти, соціуму тощо, конфлікту між «я хочу» і «я повинен», «я такий» 
і «я повинен стати іншим» тощо. Рівень цього конфлікту баагато в чому зале-
жить від типу соціалізації індивіда – «успішної» або «неуспішної», за П.Берге-
ром і Т.Лукманом. Під успішною мається на увазі встановлення високого рівня 
симетрії між об’єктивною й суб’єктивною реальністю (як і ідентичності), а неус-
пішною – навпаки. Максимально «успішна» соціалізація відбувається в первин-
них, простих суспільствах, де взагалі немає проблеми ідентичності і де не вини-
кає в принципі питання «хто я такий», де лицар є лицарем, а землероб – землеро-
бом – як для себе, так і для інших. Тут не йдеться про «потаємні глибини». Чим 
диференційованішим і складнішим є суспільство, тим ближче людина наближа-
ється до потреби усвідомлення себе глибинного, тим сильнішою є потреба розді-
лення Персони та Его, соціальних ролей та єдиної, від Бога даної, місії душі… 

Східна культура вже давно запропонувала для вирішення таких проблем 
обирати «срединний шлях», ДАО. Західна культура розділилася: одні спільноти 
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«обирають» перший, сильний, конкурентоспроможний, але нестабільний, ре-
жим, інші – другий, слабкий, традиційно-нормативний, але стабільний. Однак є 
й такі, що успішно користуються обома педалями й саме їх виконання найкра-
ще. П.Сорокін пише із цього приводу: «Головні моральні заповіді всіх великих 
релігій, всіх правових кодексів, всіх народних звичаїв стосовно відповідних 
членів групи, їх «ти повинен» і «ти не повинен» дуже схожі, часто ідентичні… 
За порушення моральних законів (вищий режим. – О.Д.), як і за порушення фі-
зичних законів природи (нижчий режим – О.Д.), вони повинні заплатити високу 
ціну у вигляді різних погибельних для них наслідків…» 

П.Сорокін на основі вивчення процесу альтруїзації великих апостолів 
указує на три типи альтруїстів: 1 – щасливі (fortunate), які з раннього дитинства 
обирають шлях любові, вищої «самості» або Бога – проявляють скромне его, 
вдало обрані соціальні афіліації і ряд моральних цінностей, спокійно й без криз 
ростуть у своїй творчості (наша ж сучасна психологія стверджує, що без криз 
немає розвитку). Це А.Швейцер, Джон Вулман, д-р Ф.Гааз та ін.; 2 – катастро-
фічні (catastrophic) і пізні (late), життя яких різко розділяється на два періоди: 
доальтруїстичний, що передує їхньому обертанню, і альтруїстичний, що настає 
після повної трансформації особистості внаслідок дезінтеграції їх его, цінно-
стей і групових афіліацій, а також прискорений катастрофами, хворобами, 
смертями тощо. Процес трасформації (або сфера між полюсами дуальної опо-
зиції – див. нижче) таких особистостей є складним і болючим і може тривати 
від декількох місяців до декількох років. Це процес важкої ломки своїх его, цін-
ностей і групових афіліацій, процес їх підкорення вищій цінності – любові. Буд-
да, св. Франциск Ассизький, брат Джозеф, Ігнатій Лойола, св. Августин, св. Па-
вло та інші презентують цей тип; 3 – проміжні (intermediari), яким притаманні 
риси щасливих і пізньокатастрофічних: св. Феодосій, св. Василій Великий, 
М.Ганді, св. Тереза, Шрі Рамакрішна та ін.  

Сорокін говорить також і про можливість «трансформації» простих лю-
дей. Цими трьома шляхами рухається все людство до «позитивної моральної 
поляризації», яка необхідна для протистояння «деструктивній, негативній поля-
ризації». Учений виводить закон поляризації, який може трактуватись як певні 
наслідки функціонування дихотомій: залежно від типу (курсив наш – О.Д.) осо-
бистості, розчарування й невдачі часто викликають протидію у двох напрямах: 
позитивної поляризації, наприклад, вибух творчого начала (глухота Бетховена, 
сліпота Мільтона) і негативної (самогубство, душевний розлад, звіряча жорсто-
кість або німа покора). Те ж саме відбувається в масовому масштабі. Адже відо-
мо, що саме в катастрофічні періоди зростають деморалізація, злочинність, де-
пресії і разом із тим виникають великі релігійні та моральні системи (Древній 
Єгипет, Китай, Індія, Ізраїль, Греко-римська імперія або країни Заходу). 

Ми добре усвідомлюємо, що глобалізація та сучасні технології суспільних 
життєустроїв, безумовно, відповідають на виклики часу. Проте вони містять у 
собі не тільки благо, але й зло. Вони прискорюють те, що не прискорюється тех-
нологічними засобами, а відбувається еволюційно, тобто психологічно.  
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ 
ДИСТРЕСОВОГО АРХЕТИПУ БІДНОСТІ НА ЕКОНОМІЧНУ 

ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ 
 
Статтю присвячено теоретичному аналізу проблематики бідності та результатам 

якісного дослідження українських прислів’їв про бідність і багатство. У результаті вио-
кремлено дистресовий архетип бідності й проаналізовано особливості економічної поведін-
ки, спричиненої його впливом. 

Ключові слова: бідність, дистресовий досвід, архетип. 
  
The article is devoted the theoretical analysis of the problematics of poverty and results of 

qualitative research of the Ukrainian proverbs about poverty and riches. As a result had established an 
archetype of poverty and the features of economic behavior shown under its influence are analysed. 

Key words: poverty, distress experience, archetype. 
 
Бідність визначають як форму економічної депривації, розуміють як соці-

альне аутсайдерство, досліджують як комплекс позбавлення не тільки матері-
альних, але й соціальних благ тощо [5; 13; 16].  

ООН визначає чотири основні прояви бідності: 1) коротке життя; 2) низь-
ка професійно-освітня підготовка; 3) позбавлення економічної бази нормально-
го життя – чистої питної води, медичних послуг, якісного харчування; 4) вилу-
чення із суспільного життя.  

Бідність також розрізняють як за стандартами цивілізації в цілому (сто-
совно певного періоду), так і за стандартами конкретної країни. Першим типом 
бідності охоплене майже все населення третього світу. Бідність за стандартами 
певної країни існує скрізь [9]. 

Виокремлюють об’єктивну й суб’єктивну бідність, приховану, тимчасову, 
застійну, «плаваючу», первинну, вторинну тощо [4; 5; 8; 9]. Об’єктивна форма 
бідності визначається за прийнятими в країні критеріями доходу або доступу до 
суспільних благ на основі легітимних рішень і законодавства. Суб’єктивна, нав-
паки, визначається на базі особистих оцінок.  

Прихована бідність – це нереєстрована, нефіксована нужденність. Деяка 
частина пауперів не звертається за допомогою або субсидією, не виявляє себе як 
таку через низку різноманітних причин [1]. 

За тривалістю бідність може бути тимчасовою або застійною. Застійна 
бідність часто призводить до таких наслідків, як маргіналізація, проблеми зі 
здоров’ям, передчасна смерть. Дослідники проблематики бідності зауважують, 
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що цей тип бідності здатний самовідтворюватися. Так, діти, які народилися в за-
стійній бідності, як правило, ніколи не стають успішними, заможними або за-
безпеченими [8]. 

С.Ровентрі запропонував визначення первинної й вторинної бідності: пер-
винна включає сім’ї з недостатніми засобами для задоволення основних потреб 
навіть за оптимального використання коштів, а вторинна викликається неопти-
мальною структурою витрат домогосподарства (купівля дорогих речей, сплата 
фінансового відшкодування тощо). Учений пов’язував бідність із рівнем зар-
платні, безробіттям, житловими умовами [9]. 

Наталя Рімашевська влучно зауважує: якщо бідними є 80% населення, то 
можна констатувати, що бідним є все населення, і, таким чином, проблема бід-
ності із соціальної обертається на економічну [8]. 

Погоджуючись з авторкою, інший дослідник проблематики подолання 
бідності К.Муздибаєв указує на те, що в складній соціально-економічній ситуа-
ції безглуздо й неефективно індивідуалізувати причини бідності, а саме покла-
дати відповідальність за неї та вирішення проблеми на найменш заможних. Не-
заможні не володіють особистими, соціальними або матеріальними ресурсами 
для подолання бідності. Продуктивні соціальні навички, позитивно орієнтова-
ний тип особистості формуються тільки в умовах соціального порядку та відро-
дженої економіки, які забезпечують мотивацію творення й досягнення [5]. Крім 
того, ціле покоління формується в дезорганізованому світі, а значна частина на-
селення півжиття проводить у період невдалих політичних та економічних ре-
форм. 

Поряд із традиційними бідними (одинокі матері й багатодітні сім’ї, інвалі-
ди й особи похилого віку) виникла категорія «нових бідних» [10]. Вони пред-
ставляють групи населення, які за своєю освітою та кваліфікацією, соціальним 
статусом і демографічними характеристиками ніколи раніше (за радянських ча-
сів) не були малозабезпеченими. Учені-дослідники дійшли висновку, що бідні, 
які працюють, – це переважно російський феномен. Н.Рімашевська відзначає, 
що зараз відбувається розширення кордонів бідності за рахунок працездатних 
прошарків населення [8].  

Третина бідноти живе в сільській місцевості. Але останнім часом бідність 
швидко урбанізується. До категорії бідних відносять і більшу частину трудових 
мігрантів як за їхньою самооцінкою, так і за об’єктивними показниками. У ціл-
ковитому достатку живе лише 1,1% трудових мігрантів [6, с.109–111]. 

Жебрацтво, як форма хронічної бідності, є непрозорим для суспільства і в 
масових уявленнях тісно пов’язане з кримінальною сферою. Для громадської 
свідомості жебраки – стигматизована група, яка викликає страх й агресію. А ме-
та стигматизації – виправдати заперечення, відкидання, нехтування людей, з іс-
нуванням яких ми не можемо змиритися з тієї чи іншої причини [3]. 

Бідність має і гендерний характер: жінки перебувають у гіршому станови-
щі, ніж чоловіки. У незаможних сім’ях їм випадає більше роботи. Вони менш 
освічені та мають обмеженіший доступ до престижних, високооплачуваних ви-
дів діяльності. Бідність характерна також для представників певних етнічних 
груп і національних меншин [4].  
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Упереджене ставлення до бідності спостерігається у вияві залежності між 
бідністю й шизофренією. Така залежність була названа «одним із найбільш під-
тверджених результатів у сфері психіатричної епідеміології» [7]. Особам, які 
проживають у бідних районах Чикаго, діагноз шизофренія ставили в сім разів 
частіше, ніж тим, хто живе в найбагатших районах. 

Дослідники проблематики бідності докладно вивчали та аналізували пи-
тання видів, проявів, типів, причин, переживань щодо бідності. Майже відсутні 
дослідження, спрямовані на колективне несвідоме бідних, базові архетипи, які 
впливають на розвиток, формування та підтримку субкультури бідності. 

На слушне зауваження Джеймса Холліса, неусвідомлюваний вплив є най-
більш нав’язливим і визначальним [12, с.84]. Україна вже не перший рік перебу-
ває у важкому трансформаційному стані. Складний історичний досвід (комуніс-
тичне минуле, друга світова війна, революція, перша світова війна тощо) ство-
рили постійний стресогенез та архетипи дистресового досвіду, як його наслідок.  

Завдяки науковим розробкам сьогодні з’ясовано, що колективні уявлення 
однорідні, передаються з покоління в покоління невідомими механізмами й поді-
ляються всіма членами суспільства так само, як поділяється ними мова; що не-
можливо пояснити соціальні факти, виходячи із психології окремих індивідів, так 
само як неможливо з’ясувати появу сукупності ідей та вірувань певного народу, 
спираючись лише на індивідуальне мислення; що деякі види психічних захворю-
вань людей і навіть великих соціальних груп пов’язані саме з колективними уяв-
леннями; що вони, перемішуючись з фактами реального життя людей, спроможні 
видозмінювати як свою структуру, так і характеристики [2, с.74; 11, с.184]. 

Анн Анселін Шутценбергер, аналізуючи трансгенераційні зв’язки (пере-
дача травми або незавершеної задачі через покоління), наводить приклад «син-
дрому вітру гарматного ядра». Цей синдром спричиняє гострі стани ступору, за-
ціпеніння; його відмічали хірурги імператора Наполеона під час відступу фран-
цузьких військ у солдатів, які ледве уникли смерті [14, с.43]. З 1992–1994 років 
цей синдром став з’являтись у французів і, на думку дослідників, відбувається 
ефект «zoom», «накладання» один на одного поколінь та епох.  

Ефект Зейгарник засвідчує, що незавершена або перервана задача запа-
м’ятовується краще, ніж завершена. Аналітики спираються на цей ефект, по-
яснюючи затиснуту минулим поведінку індивіда, який знаходиться в застиглій, 
замороженій ситуації, коли життя ніби зупиняється [15, с.46–47].  

Складні, майже безперервні, економічні трансформації в українському су-
спільстві стають нормою нашого життя, умовами соціалізації не одного покоління, 
чия соціальна, економічна активність, ефективність, по суті, «каструється» умо-
вами життя. Стресогенний досвід накопичується, формуючи дистресові архетипи. 

Негативні архетипові новоутворення, або травми колективного підсвідо-
мого, формуються в кризові, тяжкі, аномічні періоди історії, у моменти руйнації 
ціннісних патернів життя. Вони не зникають зі зміною ситуації, а перетворю-
ються на хронічні хвороби соціуму у вигляді неусвідомленого, неперероблено-
го, непереосмисленого «шматка» історії [2, с.95]. 

Дистресовий архетип бідності як елемент економічного колективного не-
свідомого, сформований унаслідок стресогенезу, має надособистісну природу, 
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виявляє себе як типовий універсальний спосіб структурування та відтворення 
досвіду самозахисту, збереження й виживання. 

Цей архетип виявляється через завмирання економічної активності, само-
консервування або функціонування на низьких обертах, виживання, а не розви-
ток. Дистресовий архетип бідності детермінує модель відмови від успішної еко-
номічної діяльності. У такого індивіда нічого відібрати, він максимально «не-
привабливий» для агресора. Він намагається сховатися, утаїти реальний капітал 
та власні потенції, знецінити себе самостійно.  

От тільки така, на початку захисна, стратегія, відмова бути потентним, як 
протест і самозахист, переросли у вивчену безпорадність, інфантильну, залежну, 
об’єктну позицію, самокастрацію – як неможливість та небажання бути діяль-
нісним, потентним та успішним.  

Дистресовий архетип бідності пов’язаний з архетипами долі та звеличен-
ня юродивого, виокремленими О.Донченко [2, с.190, 202]. Актуалізація цих ар-
хетипів спрямовує представника сенсорної психокультури відчувати, що відбу-
лося те, що має відбутися, змінювати життя не варто, воно все одно зробить 
своє. А бідна людина доброчесніша, ніж задоволені всім багатії та щасливці. 
Отже, таким чином архетип бідності блокує, унеможливлює набуття нового еко-
номічного досвіду, вироблення успішних фінансових стратегій. 

За результатами контент-аналізу прислів’їв як коротких, влучних та зруч-
них для опрацювання тверджень, що відображають життя бідних і багатих, ми 
виокремили 21 характеристику дистресового архетипу бідності. 

1. Фатальність. Прислів’я, які належать до цієї групи, відображають пе-
симістичну оцінку власного становища, відчуття «глухого кута», безвиході. Лю-
дина не бачить сенсу в активній, дієвій позиції, наполегливій праці. Адже усі 
здобутки дістануться іншому (Драбина до неба: ти вилазиш на одну сходинку, а 
бідність – на дві; Хто робить – голий ходить).  

2. Високі етичні якості бідняка. Бідна людина, порівняно з багатою, як 
правило, вирізняється своєю моральністю та надзвичайними чеснотами (Щедра 
людина і за шматочок корала спасибі скаже, а від скнари і за тисячу золотих 
доброго слова не почуєш). Ці якості всіляко підкреслюються (Хоч бідно жив, та 
в пана допомоги не просив; Хоч латане, аби не в людей хватане). Цінності, які 
поділяють ці верстви, не тотожні й не рівнопорядкові (Багатому – щастя, убо-
гому – діти). Переваги багатія в грошах, чесноти бідного – у його моральності. 
Особливий талант нужденного – задовольнятися малим. Бідні люди вміють бути 
невибагливими і з того дуже пишаються (Коли є хліба край, то і під вербою рай; 
Бідному і коза корова; Бідному сапоги усе добрі до ноги). 

3. Низькі етичні якості багатія. Багата людина вирізняється розмаїттям 
моральних і духовних недоліків (Якби не був свинуватий, то не був би і бага-
тий; Як багатий, так і клятий). Прислів’я попереджають бідну людину уника-
ти спілкування з багатієм, аби не обібрав, не скривдив (Не вір багатому ніколи, 
бо за його порадою лишишся голий). «Хазяїн» життя та володар великих грошей 
– завжди погана людина, злодій. Дуже рідко в якихось недоліках звинувачується 
бідний (Чим більший бідняк, тим більший гуляка. Чим більший багач, тим біль-
ший свиняка. Бідність – не гріх, а до гріха доводить).  
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4. Якість життя бідного. Значна частина прислів’їв докладно описує 
складні умови й спосіб життя нужденної людини. І діяльнісна, і пасивна проце-
суальність, проживання, переживання бідного деталізовано зафіксовані (За нит-
ку смикнеш – сто латок відпаде; Вимив миску – й знову борщ). 

5. Якість життя багатого. Високий рівень життя багатія зазвичай про-
тиставляється труднощам бідняка, не містить деталізації та засуджує багату лю-
дину. Сценарій життя багатія утримує споживацьку схему (Зарився в добрі, як 
свиня в багні; Багатий все нарікає, що мало має; Багатому і в пеклі добре). 

6. Протиставлення багатих і бідних. Переважно прислів’я містять проти-
ставлення на користь бідняка та осуд багатія (Доки багатий зубожіє, бідний бо-
гу душу віддасть; Багатий помирає, переївши, бідний – недоївши). Однак дуже 
рідко зазначають: Бог не любить багатого скнари і бідного гордія. 

7. Соціальний статус бідного та багатого. Бідні люди, порівняно з бага-
тими, моральніші, проте в суспільстві шанують багатих. Жорстка соціальна 
стратифікація розділяє багатих і бідних, чітко означаючи межі (Кого народили 
на гороховій соломі і сповивали у плахту, той не пнеться до шляхти; Бідного й 
мудрі слова мало важать; Хто нічого не має, того ніхто не знає). 

8. Позиція недолугого, винного, «не такого». Бідність як соціальне аутсай-
дерство іноді виправдовується його носіями. Зниження напруги в его-системі 
відбувається декількома шляхами. Позиціонування «я безпорадний, недолугий» 
– одне з них. Крім того, з погляду бідного, у суспільстві є тенденція до невірно-
го тлумачення складної ситуації життя бідної людини, її страждання недооціню-
ють (Біднякові вітер дме завжди в очі; На убогого всюди капає; Бідному Савці 
нема спокою ні на печі, ні на лавці: на печі печуть, на лавці січуть; Ніхто не ві-
дає, що бідний обідає). 

9. Самовиправдовування бідності. Виправдовування багатства. Екстер-
нальна позиція в оцінці власного становища, деструктивних дій, пасивної спо-
глядальної позиції, певного фатуму характеризують захисні стратегії бідних 
(Бідність не гріх, а до гріха доводить; До неба високо, до царя далеко, а до шин-
ку близько; Щастя бідняка на нього сердите; Краще бути живим жебраком, ніж 
мертвим імператором). 

10. Позиціонування бідного як супермена. Супер’якостями найчастіше на-
діляють бідну людину. Сміливість, розум і його вищий прояв – мудрість, кмі-
тливість, відчайдушність компенсують низький соціальний і матеріальний ста-
тус. Бравада, вип’ячування, гумор, «суперменство» виказують захисну страте-
гію, уникання. Адже акцент робиться на тому, яка бідна людина, а не що треба 
робити, аби змінити ситуацію. Досягнення ж багатія знецінюють, виправдову-
ють його грошима (Голота не боїться ні дощу, ні болота; Не лякай щуки морем, 
а бідного горем; Що у бідного може завалятися, не знайдеш у десяти багатіїв). 

11. Моральний осуд багатства. Матеріальним статкам протиставляються 
моральні цінності. Така підкреслено сувора позиція щодо багатіїв, які усі, як 
один, – мерзотники, наштовхує на думку, що моральний осуд багатства – також 
захисний механізм бідного. Виконуючи позитивну, терапевтичну функцію, цей 
механізм має деструктивні наслідки, оскільки формує в спільноті бідних стійкі 
стереотипи стосовно злодія-багатія. Молода людина, яка знаходиться в процесі 
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соціалізації, свідомо і/або несвідомо робить вибір між чесним і бідним спосо-
бом життя та нечесним і багатим (Через золото сльози ллються; Гроші тисячі 
злочинів прикривають; Срібло-золото тягне чоловіка в болото; Хочеш розбагаті-
ти – будь сім років свинею). 

12. Визнання цінності багатства та прагнення до нього. Спільнота бід-
них «виставляє» моральний рахунок багатіям, проте таки визнає цінність і пере-
ваги добробуту (Гроші – мамона, але як їх нема, то велика біда; У золота негар-
ний батько, і воно все-таки красень; У кого грошей нема, тому й світ як тюрма). 

13. Перебільшення значущості багатства, його можливостей. Прислів’я, 
які ми віднесли до цієї категорії, містять трансцендентальне ставлення до гро-
шей, їхнього потенціалу. Таке ставлення також має деструктивний відтінок. Во-
но виказує інфантилізм. Багатство або погане, або недосяжне, або метафізичне 
тощо (Коли багатий у пекло йде, лід із собою бере; Гроші роблять з мертвого 
живого і з живого мертвого; Карбованець не ходить пішки; У Межиріччі багатії 
не вмирають; За гроші й Бога купити можна). 

14. Знецінення багатства. Як психологічний механізм, можливо, завер-
шення процесу ідеалізації, ілюзійного сприйняття, розчарування, знецінення 
описує ставлення до багатсва та констатує примарність його досягнення (З тов-
стим гаманцем можна бути розумником; До великого дерева вітри тягнуться, до 
великого багатства – біда; Що багатий, а що дурний, що захоче, те й зробить; 
Гроші – мертвий капітал, сила – живий, а все живе краще від мертвого). 

15. Застрягання, звуження свідомості до проблематики бідності. Склад-
ні емоційні стани, соціальне аутсайдерство, власне боротьба за життя призво-
дять до переживань навіть уві сні (Бідний буває багатим тільки вві сні; Для себе 
спиш, для когось сни бачиш; Коли шлунок пустий, сон важкий). 

16. Часове та просторове переживання бідності. Застрягання та звуження 
свідомості до переживання, абсолютизації бідності виявляється через часові й 
просторові відчуття (Просились злидні на три дні, та чорт їх довіку не викишкає; 
Живемо без змін: багатіти немає змоги, а голіть дальше нікуди; І в Відні люди бід-
ні; Піди до Кракова – всюди біда однакова, піди й за Карпати – то треба бідувати). 

17. Нумінозність. Переживання могутності, непідвладності, невимовно-
сті, таїни, яка має особливий священний сенс, прояви божественості та темних 
сил пронизують взаємовідносини бідної людини з грошима.  

У бідного складні стосунки і з Богом, і з чортом, навіть висока мораль-
ність та етичність не допомагають. Багатому і Бог сприяє, і в самого чорта він 
ходить у фаворитах. Релігійна зневіреність, упевненість у тому, що всі чорти –
помічники, «заброньовані» багатіями, відображають інфантилізм, фаталізм, ек-
стернальність, відмову від дієвої, конструктивної позиції, роль нещасного, недо-
лугого (Багатому чорт дітей колише, а вбогий і няньки не найде; Багатому 
чорти й горох молотять; Багач гроші збирає, а чорт калитку шиє; Чим бідніша 
людина, тим частіше чорти на її шляху зустрічаються). 

18. Фінансові стратегії бідних людей. Ці прислів’я відображають процеси 
економічної рефлексії, які найчастіше прив’язані до етичних норм. Фінансові 
стратегії бідних зорієнтовані не на ефективні способи заробити, реалізувати, а 
на заощадження, обережність, поступовість, самозбереження тощо (Гроші до 
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грошей, нещастя до нещастя; Гроші, нажиті нечесно, тануть, мов дим, а заро-
блені тяжкою працею – довго зберігаються; Постійна копійка дорожча, ніж кар-
бованець зрідка; Краще носити старі речі, ніж робити нові борги). 

19. Фінансові стратегії багатих людей. Фінансовий і соціальний успіх 
багатія традиційно прив’язаний до його аморальності. Проте засвідчується та-
кож цілеспрямованість, фінансова компетентність, уміння планувати, аналізува-
ти, рахувати тощо (Хочеш розбагатіти – будь сім років свинею; Той, хто хоче 
розбагатіти, не буває добрим, той, хто хоче бути добрим, – не розбагатіє; Бага-
тій рахує свої гроші, бідний – борги). 

20. Ставлення до власності. Чуже – своє. Власність, володіння землею – 
індикатор, константа в оцінці власного становища. Українці чітко диференцію-
ють і чутливо оцінюють власні статки та чужі (Тільки й землі маю, що поза ніг-
тями; Дожились до того, що хоч серед хати орати; На чужій землі не доробиш 
хліба). 

21. Гумор в оцінці власного соціально-економічного становища. Зазвичай, 
як механізм психологічного захисту, гумор приписують зрілій особистості. Він 
допомагає в процесах адаптації, подолання стресу, знятті емоційної напруги. 
Проте гумор бідної людини не завжди утримує терапевтичний ефект, почасти 
він сприяє ілюзорному вирішенню проблеми або уникненню її вирішення (са-
мознищувальний гумор). (Розступіться, лахміття, дайте місце лоскуттям; Хоті-
ли вражі люди, щоб ми забагатіли, так не діждуть!; Родився без сорочки, так і 
вмру без штанів). 

Отже, за результатами якісного аналізу українських прислів’їв про бід-
ність і багатство, виокремлено 21 характеристику дистресового архетипу бідно-
сті. Вони відображають складне, суперечливе відношення до можливості бути 
багатим; патерни економічної самореалізації; механізми захисту від психологіч-
ного та матеріального благополуччя тощо.  

З метою подолання вищезгаданих неефективних економічних стратегій 
перспективним напрямом роботи ми вважаємо формування, розвиток і підтрим-
ку соціальної й економічної ефективності та рефлексії. 

Окремої уваги заслуговує ставлення до грошей українців. Аналізуючи 
українські прислів’я, слід зазначити, що гроші, безумовно, займають позицію 
нумінозного конструкта (рис. 1). Магічні здібності грошей виявляються в їхній 
силі, здатності підкупити, прикрити і навіть згубити. Заглиблюючись у колек-
тивні уявлення про гроші, здається, що майже всі проблеми можна вирішити за 
допомогою грошей. А хіба це так? На нашу думку, це ознака об’єктної позиції 
стосовно власного життя. Адже людина слабка, нічим не керує, майже ні на що 
не впливає, на противагу всемогутнім грошам. 

Гроші містять і сакральний (Мамона, чортове ребро), і профанний сенс 
(болото, не варті купи зерна). Ставлення до грошей емоційно насичене, через 
них сльози ллються, з ними і тепло, і небезпечно.  

 



27 

 
Рис. 1. Психологічний зміст ставлення до грошей 

 
Стосовно бідного та багатого здається, що гроші мають власний «інте-

лект» і самостійно обрали господаря, якому слугують вірою та правдою. Бо до 
багатого гроші самі йдуть, і вітер їх йому несе. А в бідного душа без гроша або 
їх як у жаби пір’я. Тобто для бідного гроші – це щось неприродне, чужорідне, 
абсолютно не властиве. Бідний оперує іншими категоріями та володіє іншими 
інструментами (його сила в мудрості, моральності тощо). І конструкт «гроші» 
витіснено із цього простору. 

Не маючи адекватних уявлень про фінансові потоки, соціальні процеси, 
прагматичні та інші функції грошей, насправді не відчуваючи в них потребу або 
потребу жити краще, людина, по суті, не в змозі змінити власне життя. Ілюзійне 
сприйняття, заколисування зручною «рефлексією» власного життя зупиняє мож-
ливий розвиток. Так, в ілюзорному світі жити краще, усвідомити якість життя, 
свою відповідальність за нього надзвичайно важко. Але це єдиний еволюційний 
шлях. Не можна дійти в пітьмі, не розбираючи дороги, не розуміючи, хто ти. 
Для ефективної самореалізації потрібно розуміти як власні потенції, так і недо-
ліки, «робити ставку» на те, що ти вмієш, і навчатись тому, чого не вмієш (а не 
виконувати роботу, до якої немає ані хисту, ані жаги, що доволі розповсюдже-
но). Для успішного функціонування в суспільстві необхідний певний рівень со-
ціальної компетентності для того, аби реально відстежувати, оцінювати соціаль-
но-культурний контекст і координувати власні дії згідно із ситуацією та вла-
сною метою. А ілюзійне сприйняття, у цьому випадку, може перекреслити всі 
можливі здобутки. 

Отже, за результатами якісного дослідження, ми виокремили дистресовий 
архетип бідності та проаналізували його вплив на економічну поведінку люди-
ни. Цей архетип сформувався внаслідок стресогенезу, має надособистісну при-

Гроші 
Сила; Мамона; болото; роблять біду; ко-
ять лихо; мертвий капітал; підкуплять, на-
поять; не варті купи зерна; злочини при-
кривають; через них сльози ллються; тяг-
нуть у болото; це чортове ребро; про честь 
не піклуються; до них тягнеться біда; лю-
ди гинуть, їх шукаючи; з ними і тепло, і 
небезпечно; на них не купиш ні батька, ні 
матері, ні родини. 

Багатий їх збирає; самі до 
нього йдуть; вітер їх йому 
несе; це його правда. 

У бідного грошей нема; 
або їх як у жаби пір’я; або 
є трудяща копійка; бідна 
душа без гроша. 



28 

роду, виявляє себе як типовий універсальний спосіб структурування та відтво-
рення досвіду самозахисту, збереження й виживання. Дистресовий архетип бід-
ності пов’язаний з архетипами долі та звеличення юродивого, виокремленими 
О.Донченко; він блокує, унеможливлює набуття нового економічного досвіду, 
вироблення успішних фінансових стратегій. 

Конструкт бідності тісно пов’язаний із фатальністю, невідворотністю, 
розтягненістю в часі та просторі, абсолютизацією нужденності. Таке самооці-
нювання, переживання та реагування сприяють формуванню специфічних соці-
ально-психологічних механізмів захисту, як, наприклад, раціоналізація, знеці-
нення, виправдовування, моралізація тощо. 

Ці механізми виконують терапевтичну функцію (зниження напруги в его-
системі, адаптація тощо) і деструктивну (формування й закріплення неефектив-
ної економічної діяльності). Нееластичні економічні стратегії відображають за-
стрягання, регресію, відмову від дорослішання, інфантильність економічних дій 
та їхньої оцінки й самооцінки. 

Аналіз колективних уявлень про бідність і багатство засвідчує несформо-
ваність процесів економічної рефлексії. Для економічних практик характерна 
відсутність індикаторів моніторингу соціально-економічної ситуації та реагу-
вання, успішне функціонування відповідно до них. 

На нашу думку, провідним стратегічним втручанням, якого вимагає ситуа-
ція, повинні стати переживання травматичного історичного досвіду (яке потре-
бує додаткових досліджень і надзвичайно коректного підходу), формування кон-
структивних адекватних уявлень про економічні та соціальні процеси, підви-
щення фінансової компетентності та «зняття» звуження свідомості до обмеже-
них фінансових практик. 
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УДК 159.92          Світлана Литвин-Кіндратюк 
 

СЕМАНТИКА ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ  
В ПРОСТОРІ МОДИ 

 
У статті проаналізовано семантику модної особистості у вимірі естетичного пер-

фекціонізму. На основі психолого-історичної реконструкції типів наративної компетентно-
сті визначено етапи індивідуалізації та ритуалізації поведінки в системі моди як дифузної 
ритуалізації. 

Ключові слова: естетичний перфекціонізм, семантика моди, стереотипи моди, нара-
тивна компетентність, ритуалізована поведінка, тип раціональності. 

 
In the article semantics of fashionable behavior in measurement of aesthetical perfectionism 

are analysed. On the basis of psychology-history reconstruction of types of narrative competence 
stages of an individualization and a behavior ritualization in fashion system as diffusion 
ritualizaiton are defined. 

Key words: aesthetical perfectionism, fashion stereotypes, narrative competence, ritualized 
behaviore, type of rational. 

 
У добу постмодерного конструювання самоідентичності особистості як 

рефлексивного проекту, що здійснюється на засадах індивідуальної моральності 
й дозволяє внаслідок цілої системи конвенційних приписів бути відносно авто-
номним у соціумі й водночас потенційним носієм належного й досконалого, зна-
чення перфекціонізму, як її риси, помітно зростає. Ідеться навіть про «елітарний 
перфекціонізм постмодерністської етики» [19, с.165]. Так, відомий філософ 
З.Бауман у програмовій праці «Постмодерністська етика» (1994) пропонує про-
ект, що ґрунтується на засадах елітарного перфекціонізму, моральної програми 
самовдосконалення. Ця програма, на думку М.Рогожі, є гомологічною всім про-
грамам самовдосконалення, що пропонуються в рамках проекту модерну [там са-
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мо, с.176]. До нього приєднується філософ моди Л.Свендсен. Він зазначає, що 
«сучасна гонитва за самореалізацією є, вірогідно, чи не найбільш вираженим 
впливом, що здійснює на нас ідеалізм, піднесений до рангу ідеології» [20, c.209].  

У науковому розумінні термін «перфекціоністська самопрезентація» 
вперше з’явився наприкінці ХХ ст. і був запропонований А.Бассом і С.Фінном, 
які визначили перфекціоністську самопрезентацію як стилістичну рису, що ві-
дображає потяг до демонстрації досконалості [11, с.59]. У межах канадської 
школи вивчення перфекціоністської самопрезентації П.Х’ютта була розроблена 
її модель, яка відображає три грані цього феномену: демонстрація досконалості, 
поведінковий непрояв недосконалості та вербальний непрояв недосконалості 
[там само].  

Особливо розмаїто явище перфекціоністської самопрезентації засвідчило 
про себе на теренах етично-естетичного самовдосконалення сучасної особисто-
сті, насамперед у вимірах естетики її повсякденної поведінки та побуту. Гаслом 
демонстрації досконалості (як її першої складової) стала наскрізна естетизація 
повсякденності засобами модного мистецтва, а в найбільш престижних формах 
– гламуризація стилю життя. Гонитва за мінливими стереотипами моди, брен-
довими продуктами нині не лише трансформується у форматі повсякчас нових 
престижних стратегій споживання, які насичені візуальними модними кодами, 
мінливою семантикою престижної досконалості, але й претендує на статус на-
скрізних стилів життя, такого собі естетичного перфекціонізму як однієї з най-
важливіших цінностей мешканців великих міст і мегаполісів. 

Гаслом сучасної моди стали споживацька активність з метою експеримен-
тування у сфері самопрезентації, досягнення індивідуальної неповторності, що 
дає підстави соціологам й соціальним психологам твердити про широкі можли-
вості індивідуалізації особистості в річищі моди. Так, аналізуючи трансформа-
ції соціально-психологічних механізмів моди, М.Кілошенко, услід за Г.Зімме-
лем і Л.Свендсеном, наголошує на перспективності вивчення моди саме як 
функції індивідуалізації особистості, зокрема у зв’язку з її самопрезентацією 
[14, с.96]. Цьому знаходимо підтвердження в численних журнальних публіка-
ціях, зокрема українських. Приміром, ідеться про те, що «бажання знаходити в 
речах індивідуальне – і є основою зацікавлення заможних клієнтів ексклюзи-
вом, що відзначається останнім часом, тобто власне того, що «є тільки у мене». 
Такий інтерес виявляється багато в чому – про нього говорять не лише продавці 
модного одягу, але й дорогих годинників, автомобілів, прикрас, меблів, тобто 
речей, які створюють образ людини та її житла. При цьому тих, хто хоче вио-
кремитися, приблизно двадцять відсотків» [5, с.40]. 

І хоча в працях знаних теоретиків психології моди (В.Зомбарт, Г.Зіммель, 
Г.Тард) було обґрунтовано низку плідних її концепцій (автократичні, мотива-
ційні, подієві, еволюційні, соціально-економічної поведінки, багатофакторні то-
що) [13, с.20–55], проаналізовано її семантико-комунікативну функцію [там са-
мо, с.164–176], особливості зв’язку загальновизнаного механізму стереотипіза-
ції моди з протилежним за змістом і дедалі більш привабливим для науковців 
механізмом індивідуалізації залишаються не зовсім зрозумілими. На часі звер-
нення до міждисциплінарних студій, приміром, значних напрацювань у галузі 
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історії моди як складової історії повсякденності, що уможливить осмислення 
семантики модної поведінки у вимірах історичної психології. 

Метою статті є з’ясування психолого-історичних чинників утвердження 
естетичного перфекціонізму в просторі сучасної моди як засобу індивідуалізації 
модної поведінки. Це передбачає розв’язання таких завдань: 

- розглянути трансформації наукових уявлень щодо функцій моди й мод-
ної поведінки в контексті естетизації повсякденності в добу пізнього модерну;  

- проаналізувати семантику модної поведінки у зв’язку з конструюванням 
наративних компетентностей особистості на тлі історіогенезу її індивідуалізо-
ваних та ритуалізованих форм.  

У цій розвідці визначальними для нас стали погляди теоретиків соціаль-
ного конструктивізму, психології повсякденності та дискурсивної психології 
(С.Московічі, Т.Титаренко, Н.Чепелєва) [15; 21; 23], дослідження в галузі філо-
софії, психології й історії моди та модної поведінки (Р.Барт, Г.Зіммель, М.Кіло-
шенко, Ж.Ліповецький, Л.Свендсен ) [2; 9; 13; 24; 20]. 

Відомо, що початок ХХ ст. був надзвичайно багатим на дослідження про-
блеми психології моди й модної поведінки. Чи не найбільш цікавим для дослід-
ників запитанням стало визначення її соціально-психологічних функцій і меха-
нізмів. На тлі виокремлення цілої шереги функцій превалювала економічна 
складова, а механізмом моди одноголосно визначалися механізми зараження та 
наслідування. Водночас у добу пізнього модерну, попри узвичаєно-ритмічне 
повторення циклів моди, модна поведінка почала змінюватися не лише в аспек-
ті неочікуваної реставрації взірців 50, 60, 70-х років, але й у вимірі перебудови 
ієрархії її функцій і навіть свого загального статусу в структурі соціальної пове-
дінки. Тому особливо суперечливо представленими стали в цей час класифіка-
ції функцій моди, що вказує на різноманітне тлумачення самої сутності моди, її 
структури (Г.Блумер, А.Гофман, М.Кілошенко та ін.) [цит за: 13].  

Відомий дослідник проблем соціології й історії моди, автор книги «Імпе-
рія ефемерного», Ж.Липовецький, стверджує: «Головне явище в наших суспіль-
ствах… – це надзвичайно широке узагальнення функції моди, її розповсюджен-
ня на колись чужі для неї сфери, виникнення суспільства, реструктуризованого 
згори донизу спокусами та ефемерними сутностями, самою логікою моди… 
Мода перестає бути естетичною втіхою, декоративним додатком до колектив-
ного життя, вона тепер – замок його склепіння. Мода в структурному плані за-
вершила свій історичний розвиток, вона досягла своєї могутності, змогла пере-
будувати все суспільство за своїм зразком й подобою» [24, с.14–15].  

Оскільки соціальні та психологічні чинники владарювання моди в сучас-
ному суспільстві залишаються не до кінця зрозумілими, у соціальній психології 
дедалі більш пріоритетним стає дослідження механізмів стереотипізації та інди-
відуалізації на цьому терені, останній з яких видається багатьом фахівцям най-
більш евристичним. Так, А.Гофман, опираючись на ідеї Р.Барта, обстоює бага-
тофакторну концепцію моди й трактує моду як одну з форм, один із механізмів 
соціальної регуляції й саморегуляції людської поведінки, індивідуальної, групо-
вої, масової [6]. Якщо в добу модерну особистість потрапила «в полон модних 
примх», під вплив її різноманітних віянь, завдячуючи їй при цьому своєю інди-
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відуальністю й новаторською неповторністю, то постмодерна особистість ста-
виться до модних настанов і стереотипів дещо по-іншому. Для неї вона є своє-
рідним наріжним каменем.  

Постмодерна особистість, зазначає Т.Титаренко, відчуває на собі активну 
культурну експансію, вона контекстуальна й поліфонічна, колажна, лінгвістич-
но контекстуальна [21]. Тому, виявляючи інтерес як до інноваційності, так і до 
традиційності в поведінці, прагне рефлексувати феномени моди у всій повноті 
її функцій, балансуючи між модою та «антимодою», визнаючи її всесильність і 
пропонуючи власні рецепти «модних мезальянсів».  

Найбільш повно мода як системне явище, що відповідає світобаченню мо-
дерної та новоз’явленої постмодерної особистості, проаналізована в праці Р.Бар-
та «Система моди», у якій у 70–80-х рр. минулого століття був реалізований ори-
гінальний семіологічний проект у вивченні моди. Предмет його дослідження, як 
наголошує автор, – «структурний аналіз жіночого одягу, як він описується нині в 
модних журналах» [2]. Ідеться не про реальну моду, яку носять, а моду письмо-
ву, яку описують на сторінках глянцевих журналів. Побудувавши двокомпонент-
ну модель системи моди, Р.Барт зазначає, що насамперед мода являє собою ари-
стократичну модель, джерело її престижу, але «нині на цю модель діють потужні 
сили демократизації; у країнах Заходу мода стає дедалі більш масовим феноме-
ном власне настільки, наскільки вона споживається засобами багатотиражних 
видань (звідси й важлива роль, і своєрідна автономія Моди-опису)» [2, с.323–
324]. Таким чином, у межах семіотичного підходу було досягнуто найбільшої 
повноти розуміння сутності моди в добу пізнього модерну. При цьому автор зау-
важує значення фіксованих форм поведінки, які знаходяться в основі модних 
стереотипів реальної поведінки, її «престижної аристократизації», що призво-
дить до протиставлення моди й звичаю, моди й ритуалу за рахунок переоцінки її 
інноваційного характеру, повсякчасної орієнтації на новизну. 

До Р.Барта приєднується Ж.Бодрійяр, який зазначає, що мода не має нічо-
го спільного з ритуальним порядком, навпаки, «мода становить осердя цілої мо-
дерності. Навіть у тих аспектах моди, що видаються найближчими до ритуалу, 
– мода як видовисько, як свято, як марнування, – їхня різниця виступає ще дуж-
че» [3, с.148]. Ці ідеї знаходять розвиток у працях українських дослідників. Так, 
А.Нечипоренко, звертаючись до семіотичного аналізу, обстоює ідею функціо-
нування візуального порядку моди як умови для формування нарцисового типу 
самоідентифікації особистості [16, с.162]. 

Натомість вважаємо, що функції індивідуалізації та стереотипізації моди 
утворюють нерозривну й водночас мінливу конфігурацію, оскільки символічна 
за своєю сутністю модна поведінка є різновидом ритуальної поведінки, проте 
не традиційно-звичаєвої, а індивідуалізованої, і її варто позначити як дифузну 
ритуалізовану поведінку. Труднощі соціально-психологічного дослідження ри-
туалізованої поведінки, як і ритуалів та різних форм ритуальної поведінки вку-
пі, пов’язані, на нашу думку, з недостатньою категоріальною озброєністю до-
слідників у цій царині, де панують поняття, що розкривають насамперед соці-
ально-психологічну структуру особистості й не враховують сповна її соціокуль-
турну детермінацію на макрорівні та здатність до самоконструювання на мікро-



33 

рівні. У пригоді тут може стати категорія колективного суб’єкта, яка нині плід-
но розробляється в межах суб’єктного підходу й знаходить своє обґрунтування 
в методології історичної психології [8, с.76–77].  

Виходячи з методологічної плідності доповнення суб’єктного, психо-істо-
ричного та герменевтичного підходів, можна припустити, що модна поведінка є 
складною конфігурацією ритуалізованих та індивідуалізованих форм активно-
сті у великих групах, що змінюється в історіогенезі особистості залежно від 
ієрархії життєвих компетентностей і панівного виду раціональності в певну 
історичну епоху. На нашу думку, суттєві зміни цих конфігурацій в історії моди 
та модної поведінки можна простежити, опираючись на такі критерії: 1) харак-
тер поєднання традиційної та модерної соціальності (раціональності) за С.Мос-
ковічі; 2) співвідношення безпосереднього та опосередкованого спілкування в 
повсякденних практиках; 3) провідний вид наративної компетентності особис-
тості. Звідси випливає, що ситуація превалювання індивідуалізованих форм у 
цій структурі приводить до вагомості елементів естетичного перфекціонізму в її 
семантиці. 

Спробуємо накреслити план психолого-історичної реконструкції в цьому 
аспекті, опираючись на опис археологічних знахідок, фотографії одягу та при-
крас середньовіччя й Ренесансу, картини художників (портрети), взірці укра-
їнських модних журналів початку ХХ ст. (30-ті рр.) і сучасні модні часописи. 

Перший етап становлення модної поведінки характеризується значним 
переважанням ритуалізованих форм в її структурі. Ідеться лише про паростки 
індивідуалізації особистості засобами моди в контексті міфологічно-наративної 
компетентності доби античності та канонічно-наративної компетентності доби 
середньовіччя. І хоча, приміром, в умовах раннього середньовіччя функції моди 
ще не достатньо розгорнуті, функція престижу є окресленою. Так, аналіз архео-
логічних знахідок художніх виробів у давньому Києві (Х ст.) дозволяє вченим 
пов’язати розвиток тогочасної художньої культури міста з феноменом моди. 
Вивчаючи пам’ятки художньої культури Києва Х ст., Р.Орлов привертає увагу 
до тієї обставини, що деякі з них не пов’язані з місцевими традиціями худож-
нього ремесла. Ідеться про художній імпорт – фібули, булавки, пряжки та ін. 
Останнє вказує на міжнародний синкретизм окремих елементів одягу феодаль-
ної верхівки та репрезентативну функцію спорядження вершників-дружинників 
[17, с.18–19]. Учений доходить висновку, що «відмова від традиційних родо-
племінних прикрас і засвоєння нових форм художньої культури частиною сло-
в’янського суспільства дозволяють відмітити особливу соціальну цінність – мо-
ду» [там само, с.20]. На його думку, потреба встановлення соціальної дистанції 
поміж князівсько-дружинною верхівкою та рештою населення була пануючою 
схемою соціального символізму й нормативною настановою для нового мисте-
цтва феодальної верхівки [там само, с.22]. 

Другий етап становлення модної поведінки пов’язуємо з добою Ренесан-
су, оскільки центром розвитку моди стають італійські та фламандські міста. 
У відповідь на стрімку детрадиціоналізацію суспільства в Західній Європі й по-
цінування творчої індивідуальності мода набуває якостей переважно світської 
придворної моди, яка стала тлом культивування цінностей широкого аристокра-
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тизму в аспекті не лише престижного символізму, але й естетичного перфекціо-
нізму. Деструктурування феодального ладу сприяло поширенню відкритого 
змагання між соціальними станами на рівні знаків розмежування, створення 
ідеалів одягу й типів зовнішності для всіх прошарків населення. Придворний 
етикет і взірці модної поведінки стали відправним пунктом становлення струк-
тури особистості, зокрема у вимірі соціального примусу для розвитку її саморе-
гуляції, формування компетентності щодо форм зовнішньої й внутрішньої до-
сконалості та самовдосконалення, становлення «Я» концепції. Передовсім іш-
лося про самопрезентацію власної зовнішності відповідно до панівних модних 
ідеалів, її естетизацію. Так, у ХІV ст. красива жінка виглядала зовсім не так, як 
у ХVІІІ ст. Якщо в добу середньовіччя краса була зовсім юною, оскільки вважа-
лося, що «у віці 25 років жінка, яка виснажена материнством, уже входить до 
пустелі, де немає місця коханню» [18, с.35], то в добу бароко та рококо широко 
культивуються «підробки», усілякі маніпуляції в плані естетичної самопрезен-
тації – мушки, парики, білила, рум’яна тощо. Такі красуні походжали по ми-
стецько оформлених анфіладах залів чи майстерно підстрижених, перетворених 
на різноманітні геометричні фігури, алеях насаджень парку з ляльковими лич-
ками, які «підносяться над тілами, що підтримуються складними конструкціями 
з китового вуса. Бюсти затягнуті в корсети й високо підняті над осиними талія-
ми, стегна збільшені фіжмами, і тонкі ікри потовщені накладками, усе підпо-
рядковується строгим законам етикету» [18, с.56]. Про історіогенез над-Я осо-
бистості йдеться вже в працях З.Фрейда, проте конкретний соціально-історич-
ний простір розвитку індивідуального самоконтролю та модні звичаї як його за-
сіб були вперше відображені в працях Н.Еліаса. З.Фрейд уважав, що «наш роз-
виток йде в тому напрямі, що зовнішній примус поступово заглиблюється все-
редину, і особлива психічна інстанція, людське над-Я включає його в число 
своїх заповідей» [22, с.100].  

У ХІХ–ХХ ст. завдяки феномену модного журналу, розквіту наративної 
компетентності його читачок, взірці модної поведінки стають дедалі більш по-
ширеними, мода набуває масовості. Водночас окрема особистість стає схиль-
ною сприймати своє залучення до світу моди швидше не як самопрезентаційну 
гру, а як можливість виявити свою індивідуальну неповторність, інноваційність 
у побуті. На цьому етапі світ моди структурується за взірцем світу мистецтва: 
творці, публіка, мистецько-модне середовище, експерти. Ось яким постає світ 
моди в часописі, який виходив у Львові в 30-х роках ХХ ст.: «У великих сальо-
нах складається колекція з кількох соток різних моделів, при чому манекінів бу-
ває п’ять, десять, або п’ятнадцять. Таким чином, на кожну дівчину-манекіна 
припадає двадцять, тридцять, або сорок суконь, які спеціально шиються на їх 
міру і у яких вони опісля виступають перед покупцями. Впроваджуючи у світ 
нову моду, значить створювати нову колекцію, показуючи її опісля публіці. 
Перший, повний відповідальності день, в якому манекіни моднярських салонів 
дефілюють з новими моделями перед публікою, – проходить неначе театральна 
прем’єра. За кулісами, в убиральнях панує нервово гарячковий настрій, кімнати 
оглядин переповнені добірною публікою за пойменними запрошеннями, перед 
будинком довга черга авт. На салі снуються представники преси, рисівники, всі 
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вони роблять записки до статей, відрисовують моделі для своїх часописів. Пред-
ставниці великих моднярських фірм з’їзджаються зі всіх сторін світу, багатії роз-
кішно одягненні, вибирають, осуджують, хвалять. Тут же роблять замовлення, 
які виконуються продовж двох-трьох тижнів і опісля нові моделі їздять до Мад-
риду, Відня, Сіднею і т. д. Мода поширюється на весь світ… Крім цих ангажова-
них моделярів, існує ще ціла армія рисівників, що обходять всі сальони й прода-
ють свої проєкти по 30 до 50 франків за штукую» [4, с.5].  

Четвертий етап розвитку моди й модної поведінки пов’язаний з детради-
ціоналізацією способу життя особистості доби постмодерну, домінуванням у 
структурі компетентностей особистості її наративно-комунікативної складової. 
Модні стереотипи поведінки певною мірою «поглинають» ритуалізовані прак-
тики, перебираючи на себе якість дифузних ритуалізованих практик, видаючи 
їх за шанс індивідуальної самореалізації. У наш час модна поведінка для пере-
січної особистості – це не лише оформлення зовнішності й манера поведінки з 
метою самопрезентаційних маніпуляцій, це вже певний стиль життя, зрештою, 
його гламуризація як щира спроба наблизитися до ідеалу, запорука своєї руко-
творної естетичної винятковості й краси. Насправді ж, за явищем естетичного 
перфекціонізму стоїть феномен деритуалізації, який повсякчас посилює нашу 
жагу до відчуття повноти емпіричної екзистенції в єдності індивідуалізованих 
та ритуалізованих практик, буденного та небуденного. Її задовольнити може 
лише людина з достатньо розвиненою естетичною компетентністю, яка володіє 
не лише комунікативними засобами нарації, але здатна самоконструювати, са-
мостійно заповнити лакуни своєї естетичної грамотності різними засобами – 
розмаїтими арт-терапевтичними техніками, широкою художньої обізнаністю, 
художнім туризмом, інтегратором яких часто стають цінності естетичного пер-
фекціонізму. 
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У статті здійснено аналіз соціально-психологічних чинників емоційного вигорання 

медсестер дитячих відділень та специфіки прояву досліджуваного явища. Отримані дані 
дозволили скласти прогностичну модель шляхів профілактики емоційного вигорання у пред-
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Підвищений інтерес до людини як суб’єкта праці зумовив увагу дослідників 
до змін, що відбуваються з особистістю в процесі виконання професійної діяль-
ності. Після численних досліджень думка про виключно позитивне значення праці 
на психічний і фізичний розвиток особистості змінилася. Вплив професії на пове-
дінку індивіда й на виникнення в нього емоційного вигорання може бути двояким 
[1]: професія здатна загострювати ті або інші індивідуально-психологічні особли-
вості людини, формувати типовий психологічний портрет, що виражається в пове-
дінковому стереотипі, який часто має девіантний характер: професія може вплива-
ти на формування відхилень у поведінці через вплив інтенсивності, ризикованості, 
специфічності, темпових та інших особливостей професійної діяльності. 

Традиційно вважається, що професія медичних працівників є надзвичайно 
стресогенною і вимагає великих психічних витрат. У справжнього лікаря, медсе-
стри душевна драма – це драма професійна, що вступає у протиріччя з особис-
тістю. Адже лікувати й не переживати, на думку С.Максименка, – це однаково, 
що не лікувати, не бути вплетеним у живу тканину взаємодії хворого та лікаря. 
Існує своєрідний трансфер, що переноситься від хворого на лікаря, медсестру, які 
«вбирають» негативні переживання й мусять вивести пацієнта зі стану тривоги, 
страху смерті, паніки. Фахівець, який це розуміє, стає на «одну бігову доріжку» із 
хворим. У цьому – його велич і драма, оскільки емоційно лікар сам себе веде до 
стресу, який сприяє розвитку СЕВ (синдром емоційного вигорання) [2]. 

Серед основних професійних чинників у медичній діяльності, що зумов-
люють результати дії тривалого стресу, Н.Максимова виділяє значне емоційне 
насичення актів взаємодії з пацієнтами. Крім того, лікар, медична сестра пра-
цюють в умовах обов’язкового дотримання встановленого режиму. Специфіка 
фаху поглиблює стресогенність ситуації, оскільки спілкування із хворими три-
ває годинами й повторюється щоденно протягом багатьох років [2].  

Такі висновки знайшли своє відображення в працях зарубіжних і вітчизня-
них учених (Г.Каплан, Г.Робертс, Б.Седок, В.Семеніхіна, К.Черніс та ін.). Науков-
ці розробили й апробували шляхи профілактики емоційного вигорання (В.Бойко, 
Н.Водоп’янова, Е.Старченкова, Т.Зайчикова, Н.Карамушка, А.Фирсова, А.Павло-
ва, К.Лаврова, А.Левин). Проте не достатньо вивченим залишається питання спе-
цифіки впливу професії на емоційний стан медичних сестер дитячих відділень, 
яким доводиться працювати й співпереживати з найменшими пацієнтами та їхні-
ми батьками. 

Завданням емпіричного дослідження було виявлення соціально-психоло-
гічних чинників емоційного вигорання медсестер дитячих відділень та специфі-
ки прояву досліджуваного явища. Отримані дані дозволили виокремити напря-
ми профілактики емоційного вигорання представників зазначеної професії. 

Для реалізації емпіричного дослідження було обрано методику діагности-
ки рівня емоційного вигорання В.В.Бойко, методику «Синдром вигорання» в 
професіях системи «людина – людина» Х.Маслач і С.Джексон (адаптований ва-
ріант Н.Є.Водоп’янової), методику діагностики рівня особистісної невротизації 
В.В.Бойко. Для визначення обсягу особистісного контролю над подіями свого 
життя було використано методику «Локус контролю». З метою визначення зв’яз-
ку між установкою особистості, що сприяє виявленню альтруїзму, та особливостя-
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ми, що сприяють розвитку емоційного вигорання, використано методику діагно-
стики особистісної установки «альтруїзм – егоїзм» [3]. Організаційні чинники емо-
ційного вигорання вивчалися з допомогою методики оцінки психологічної атмо-
сфери в колективі (за А.В.Фідлером) та опитувальника «Особливості організації 
професійної діяльності» (авторський варіант). Указаний опитувальник включає 4 
блоки тверджень, які стосуються посадових обов’язків і стану справ на робочому 
місці; участі медсестри в діяльності колективу; соціального клімату; організації 
роботи та керівництва. Кожний блок вміщує по 10 тверджень, які потрібно оцінити 
за 5-бальною шкалою, що дозволяє визначити вплив труднощів у роботі медичних 
сестер дитячих відділень на емоційний стан медичних працівників з різним ста-
жем роботи. Вибірка досліджуваних складає 40 осіб віком від 21 до 55 років з ви-
щою та середньою освітою, зі стажем роботи від 2 до 34 років, які працюють ме-
дичними сестрами в Обласній дитячій лікарні м. Івано-Франківськ. 

Аналіз та обробка емпіричних даних здійснювалися за допомогою мате-
матичних і статистичних методів. Первинна обробка результатів здійснювалася 
на основі елементів описової статистики, зокрема формул середніх значень, 
стандартних відхилень, процентних співвідношень. Вторинна обробка даних 
базувалася на кореляційному аналізі результатів за формулою коефіцієнта ран-
гової кореляції Спірмена. Значущість коефіцієнтів кореляції встановлювалась на 
основі врахування критичних значень відповідно до обсягів емпіричної вибірки 
при рівні статистичної значущості р ≤ 0,05. Обчислення коефіцієнтів кореляції 
та всіх необхідних проміжних даних здійснювалося за допомогою комп’ютерної 
обробки, що обслуговувалася пакетом програм EXCEL, STATISTIKA. 

За результатами методики діагностики рівня емоційного вигорання 
В.В.Бойко високі показники переважають за шкалою «Резистенція» – 45% 
досліджуваних. Середні показники виявлено в 37,5% респондентів, низькі пока-
зники – у 17,5%. У більшості досліджуваних переважають такі симптоми, як: 
неадекватне емоційне реагування, емоційно-моральна дезорієнтація, розширен-
ня сфери економії емоцій та редукція професійних обов’язків. У 55% досліджу-
ваних за шкалою «Напруження» виражається низький рівень, у 25% досліджу-
ваних – середній рівень і у 20% досліджуваних – високий. Це свідчить про те, 
що фаза напруження ще не виражена в медичних сестер, однак знаходиться у 
стані формування. Їй властиві такі симптоми, як: переживання психотравмую-
чих обставин, що часто пов’язано із професійною діяльністю, незадоволеність 
собою, «загнаність у кут», «тривога і депресія». 

У 55% досліджуваних за шкалою «Виснаження» проявляється низький рі-
вень, у 35% досліджуваних – середній рівень і у 20% – високий. У більшості до-
сліджуваних не сформована ця фаза емоційного вигорання. Вона характеризу-
ється такими симптомами: емоційний дефіцит, що проявляється в переживанні 
одноманітних емоцій негативного забарвлення, емоційне відчуження, особисті-
сна віддаленість/деперсоналізація (є найбільш домінуючим фактором), психосо-
матичне та психовегетативне порушення.  

Найбільше досліджуваних мають високі показники за такими симптома-
ми: неадекватне вибіркове емоційне реагування (65%), емоційно-моральна дезо-
рієнтація (45%), редукція професійних обов’язків (42,5%). Ці симптоми проя-
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вляються в частому нестримуванні емоцій або неадекватному реагуванні на по-
дії та поведінку інших у професійній діяльності, що призводить до применшен-
ня значущості професійних обов’язків та складності їх виконання. Тому можна 
стверджувати, що емоційне вигорання медичних сестер дитячих відділень про-
являється здебільшого тільки за одним показником – резистенцією.  

Для уточнення отриманих даних проаналізуємо результати методики «Син-
дром вигорання» в професіях системи «людина – людина» Х.Маслач і С.Джексон 
(адаптований варіант Н.Є.Водоп’янової). За шкалою «Емоційне виснаження» у 
30% досліджуваних виявлено низький рівень, у 45% досліджуваних – середній і у 
25% – високий рівень, якому притаманне емоційне перенасичення. За шкалою 
«Деперсоналізація» 42,5% досліджуваних мають високий рівень, 37,5% – середній 
рівень і 20% – високий. Як бачимо, не у всіх досліджуваних проявляється дефор-
мація стосунків з іншими людьми. За шкалою «Редукція особистих досягнень» 
10% досліджуваних мають низький рівень, 30% – середній і 60% – високий. Це 
свідчить про те, що в більшості медичних сестер, яких ми досліджували, панує 
тенденція до негативного оцінювання себе, своїх професійних досягнень та успі-
хів, негативізм щодо службової гідності й можливостей або в нівелюванні особи-
стої гідності, обмеженні своїх можливостей, обов’язків щодо інших. Тому синдром 
вигорання проявляє себе найбільше за шкалою «Редукція особистих досягнень». 

Проаналізуємо результати решти методик і визначимо детермінанти емо-
ційного вигорання. За результатами методики діагностики рівня особистісної 
невротизації В.В.Бойко, 62,5% досліджуваних мають високий показник і 37,5% 
досліджуваних – низький (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результати методики діагностики рівня особистісної невротизації В.В.Бойко 

 
У більшості досліджуваних медичних сестер дитячих відділень проявля-

ється емоційна збудженість, що супроводжується негативними переживаннями: 
тривожністю, напруженістю, неспокоєм, розсіяністю, роздратованістю. Форму-
ється безініціативність, що породжує незадоволеність, важкість у спілкуванні 
тощо. І, як наслідок емоційного вигорання, проявляється невротизація особис-
тості медичної сестри. 

Результати методики «Локус контролю» дозволяють нам стверджувати, що 
в даної вибірки досліджуваних переважає зовнішній локус контролю (67,5%), а 
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внутрішній виявлено у 32,5% досліджуваних. Більшість досліджуваних упевнені 
в тому, що мало впливають на події, які відбуваються в їхньому житті, тому вони 
не зовсім упевнені в тому, що можуть керувати своїм життям. Отож насиченість 
подіями їхнього життя призводить до виснаження в афективній сфері. 

 
Рис. 2. Результати методики «Локус контролю» 

 
Результати методики діагностики особистісної установки «альтруїзм – его-

їзм» засвідчують, що в більшості досліджуваних переважає установка на альтруїзм. 
Це зумовлюється вибором даної професії, у якій альтруїзм (гуманність) є однією з 
вимог професії та одним з основних мотиваторів діяльності. Цим і пояснюється те, 
що емоційне вигорання проявляється в медичних сестер несповна, а досить одно-
бічно, або є лише фоном сприймання своєї професії та трудової діяльності. 

Проаналізуємо результати методики оцінки психологічної атмосфери в ко-
лективі за А.В.Фідлером. 50% досліджуваних мають високий рівень задоволе-
ності атмосферою колективу, 37,5% – середній і 12,5% низький рівень задоволе-
ності. Більшість досліджуваних сприймає свій трудовий колектив адекватно, з 
урахуванням усіх плюсів і мінусів у психологічній атмосфері трудової групи.  

 
Рис. 3. Результати методики оцінки психологічної атмосфери в колективі за А.В.Фідлером 
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Аналіз результатів авторської методики «Особливості організації профе-
сійної діяльності» дозволив виявити такі показники: за шкалою 1 «Посадові 
обов’язки і стан справ на робочому місці» – 27% досліджуваних дали високі 
оцінки, 65% досліджуваних – середні та 7,5% – низькі. Це свідчить про те, що 
медичні сестри дитячих відділень вважають свої обов’язки цікавими, важливи-
ми й значущими для їхньої трудової діяльності.  

За шкалою 2 «Участь медичної сестри в діяльності колективу» маємо такі 
дані: 22,5% досліджуваних мають високі показники, 67,5% досліджуваних – се-
редні показники й 10% досліджуваних – низькі. Це означає, що медсестра відіграє 
важливу роль у діяльності колективу, де добре налагоджений взаємозв’язок і ко-
лективізм, рольова поведінка медсестри відповідає потребам трудового колективу. 

За шкалою 3 «Соціально-психологічний клімат» такі показники: 32,5% 
досліджуваних дали високі оцінки, 47,5% – середні оцінки й 20% досліджува-
них – низькі. У середньому медичний персонал цієї вибірки досліджуваних вва-
жає, що в їхніх колективах розвинена взаємодопомога й підтримка, у підході до 
роботи панує єдина думка щодо роботи, існують намагання всім разом вирішу-
вати колективні проблеми. Тобто соціально-психологічний клімат у колективі 
має неабияке значення. 

За шкалою 4 «Організація роботи і керівників» отримано такі дані: 30% 
досліджуваних мають високі показники, 32,5% – середні показники і 37,5% до-
сліджуваних – низькі. Для більшості даної вибірки характерна низька оцінка па-
раметра. На думку медичних сестер, керівництво не проявляє належної уваги до 
медперсоналу, не враховує їхніх бажань та думок, у разі виникнення проблем не 
надає належної підтримки й допомоги, не надихає, не стимулює роботу медич-
них сестер. 

Отже, результати цієї методики дозволяють стверджувати, що організація 
трудової діяльності медичних сестер дитячих відділень залежить від багатьох 
чинників, до яких відносять: посадові обов’язки й стан справ на робочому мі-
сці, участь медсестри в діяльності колективу, соціальний клімат, організація ро-
боти та керівництво. При цьому організація професійної діяльності впливає на 
ставлення персоналу до умов професійного середовища та самопочуття від 
взаємодії з ним. 

За результатами авторської методики «Особливості роботи медичних сес-
тер дитячих відділень» 25% досліджуваних мають високі показники, 45% дослі-
джуваних – середні і 30% досліджуваних – низькі. Це свідчить про те, що осо-
бливості роботи в дитячих відділеннях, її специфіка мають певне значення для 
медичних сестер, тобто особливості роботи пов’язані із самопочуттям, пережи-
ванням, задоволенням – незадоволенням від роботи тощо.  

Для виявлення взаємозв’язків між отриманими результатами методик було 
використано кореляційний аналіз. Показник «участь медичних сестер в діяльно-
сті колективу» позитивно корелює з показником «посадові обов’язки і стан справ 
на робочому місці» (r = 0,643268). Це говорить про те, що виконання обов’язків 
на робочому місці медсестри залежить від її активності, ініціативності, зацікав-
леності у виконанні своїх професійних обов’язків. Таким чином, особливості ор-
ганізації професійної діяльності впливають на стан емоційного вигорання. 
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Показник «соціальний клімат» позитивно корелює з показником «органі-
зація роботи і керівництво» (r = 0,701626). Це означає, що від співпраці, взаємо-
дії з керівництвом залежить соціальний клімат у колективі, і навпаки, соціаль-
но-психологічна атмосфера в колективі багато в чому залежить від контактів з 
керівництвом, що підтверджує наше припущення про те, що психологічний клі-
мат є одним із вагомих зовнішніх чинників емоційного вигорання. 

Показник «тривожність і депресія» позитивно корелює з показником «пе-
реживання психотравмуючих обставин» (r = 0,512628). Це свідчить про те, що зі 
збільшенням кількості психотравмуючих обставин наростає почуття тривожно-
сті й депресії, і навпаки, тривожність і депресія виснажують ресурси людини 
щодо переживання психотравмуючих обставини. Тому ці негативні переживан-
ня і виступають одним із симптомів емоційного вигорання. Аналогічно пози-
тивно корелює показник «напруження» з показником «переживання психотрав-
муючих обставин» (r = 0,793282).  

Показник «незадоволеність собою» позитивно корелює з показником «на-
пруження» (r = 0,590862). Це підтверджує думку про те, що власні переживання 
щодо незадоволення собою впливають на різного роду напруження, і навпаки, не-
задоволення своїми вчинками, рівнем досягнення викликає напруження в Я-кон-
цепції особистості. Це опосередковано підтверджує наше припущення про те, що 
дисбаланс у ціннісно-мотиваційній сфері особистості є одним із факторів емоцій-
ного вигорання в наших досліджуваних. Про це свідчить і позитивна кореляція по-
казників «незадоволеність собою» і «загнаність у кут» (r = 0,555336), а також коре-
ляції: «напруження» з показниками «переживання психотравмуючих обставин»  
(r = 0,793282); «загнаність у кут» (r = 0,770700); «тривожність і депресивність»  
(r = 0,743740). 

Показник «розширення сфери економії емоцій» позитивно корелює з по-
казником «тривожність і депресія» (r = 0,563194). Це підтверджує взаємовплив 
негативних переживань на здатність саморегуляції, що є ще однією детермінан-
тою емоційного вигорання. 

Показник «резистенція» має високі позитивні кореляції з такими показника-
ми, як: «тривожність і депресія» (r = 0,563709), «неадекватне вибіркове емоційне 
реагування» (r = 0,823665), «розширення сфери економії емоцій» (r = 0,689191), 
«редукція професійних обов’язків» (r = 0,683061). Ці симптоми характеризують 
емоційне вигорання, що ще раз підтверджує високий його рівень за цією фазою в 
медичних сестер дитячих відділень. Безперечно, звідси випливає зв’язок таких по-
казників, як: «незадоволення собою» з «особистісною відчуженістю»  
(r = 0,558028), «тривожність і депресивність» та «виснаження» (r = 0,541694), 
«особистісна відчуженість» і «виснаження» (r = 0,824802). Показник «резистен-
ція» позитивно корелює з показником «неадекватне вибіркове емоційне реагуван-
ня» (r = 0,823665). Власне через цей симптом виражається резистенція професій-
ного вигорання, оскільки висока залежність між ними це відображає. 

Отже, виявлені нами взаємозв’язки дозволили визначити внутрішні (три-
вожність і депресія, незадоволеність собою, дисбаланс у ціннісно-мотиваційній 
сфері, особливості саморегуляції, неадекватне вибіркове емоційне реагування, 
розширення сфери економії емоцій, редукція професійних обов’язків) і зовніш-
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ні (особливості організації професійної діяльності, психологічний клімат) чин-
ники емоційного вигорання медичних сестер дитячих відділень. 

Оскільки ризик вигорання пом’якшують стабільна й приваблива робота, 
яка надає можливості для творчості, професійного та особистісного росту, то 
для профілактики й корекції емоційного вигорання в медичній установі сьогодні 
продуктивними є такі стратегічні напрями роботи керівників цих установ: уник-
нення надмірних вимог до осіб, які надають допомогу іншим людям; забезпе-
чення рівномірного розподілу завдань, які задовольняють, серед співробітників; 
навчання співробітників розподілу часу й технік релаксації; модифікація робіт, 
що зумовлюють сильний стрес; заохочення формування груп підтримки; надан-
ня можливості працювати на частину ставки; заохочення співробітників до уча-
сті в прийнятті рішень, що впливають на умови праці. 

Дії, спрямовані на те, щоб подолати емоційне вигорання, припускають як 
самодопомогу, так і зовнішнє надання професійної допомоги. У першому ви-
падку «вигораючим» працівникам потрібно навчитись усвідомлювати симптоми 
психологічного стресу й керувати ним, опанувати широкий спектр прийомів са-
морегуляції та подолання перших симптомів прояву стресу на роботі. Якщо ж 
така допомога самому собі виявиться недостатньою, буде потрібна і професійна 
– для профілактики та подолання синдрому вигорання. У такому випадку по-
винні залучатися фахівці, які володіють методами стрес-менеджменту. 

К.Лаврова зауважує, що існує чимало засобів профілактики емоційного виго-
рання: культивування інших інтересів, не пов’язаних із професійною діяльністю; 
внесення різноманітності у свою роботу; підтримання свого здоров’я, дотримання 
режиму сну й харчування; оволодіння технікою медитації; відкритість новому до-
свіду; уміння не поспішати й давати собі достатньо часу для досягнення позитив-
них результатів у роботі й житті; обдумані зобов’язання; читання не тільки профе-
сійної, а й іншої цікавої літератури; участь у семінарах, конференціях, де надається 
можливість зустрітися з новими людьми й обмінятись досвідом; періодична спіль-
на робота з колегами, які значно відрізняються професійно й особистісно; участь у 
роботі професійної групи, що дає можливість обговорити особистісні проблеми, 
пов’язані з роботою; хобі, що приносить задоволення. Також одним із засобів про-
філактики емоційного вигорання може бути музична терапія [4, с.15–16]. 

Т.Форманюк пропонує рекомендації, дотримання яких може допомогти 
запобігти емоційному вигоранню або знизити ступінь його прояву [5]: 

- визначити короткострокові й довгострокові цілі; 
- використовувати перерви й відпочивати від професійної діяльності; 
- опанувати навички саморегуляції; 
- розвиватися професійно й займатися самовдосконаленням; 
- не брати участі в конфліктних ситуаціях та уникати непотрібної конкуренції; 
- підтримувати належний фізичний стан і не зловживати засобами, що 

стимулюють або пригнічують діяльність нервової системи; 
- культивувати впевненість у власних силах, розуміння й сприйняття себе 

як особистості. 
Л.Юр’єва пропонує об’єднати всі методи профілактики та корекції емо-

ційного вигорання в 3 групи [6]: 
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- фізіологічний рівень регуляції психофізичного стану (вплив на фізичне 
тіло); 

- емоційно-вольова регуляція психофізичного стану (вплив на емоційний 
стан); 

- ціннісно-смисловий рівень регуляції психофізичного стану (вплив на 
думки, зміна світогляду). 

Одним із сучасних і дієвих способів профілактики та лікування вигорян-
ня, що розроблений для фахівців, які мають справу у своїй щоденній діяльності 
з людьми, і насамперед для медичних працівників, є груповий метод роботи, 
який має назву «метод балінтовських груп». 

Отже, виявлені емпіричним шляхом соціально-психологічні чинники емо-
ційного вигорання медичних сестер дитячих відділень, теоретичний аналіз здо-
бутків у сфері профілактики емоційного вигорання дозволяє виокремити напря-
ми роботи щодо запобігання й корекції вигорання медичних сестер дитячих від-
ділень: 

1. Використання профілактичних соціальних програм. Їхній сенс полягає 
в тому, щоб пояснити працівникам-початківцям, чого вони можуть очікувати від 
своєї професійної діяльності. Тут висвітлюються як позитивні, так і негативні 
сторони професії, внаслідок чого людина зможе об’єктивно й реалістично ста-
витися до своєї роботи. 

2. Ширше залучення працівників до участі в прийнятті управлінських рі-
шень. Це дозволяє індивідові відчувати власну значущість і необхідність у про-
фесійній діяльності. 

3. Посилення позитивного зворотного зв’язку від колег і керівництва 
щодо характеристики професійної діяльності. Якщо співробітники інформовані 
про те, що їхня робота позитивно оцінюється іншими, то існує менша вірогід-
ність виникнення в них вигорання. 

4. Вивчення індивідуальних характеристик мотиваційної і емоційної сфер 
особистості та їх відповідності особливостям професійної діяльності, а також 
здійснення заходів, спрямованих на усунення протиріч між особливостями осо-
бистості й вимогами діяльності. 

5. Набуття медичними сестрами знань та умінь попередження вигорання. 
Кожна медична сестра самостійно може здійснювати такі профілактичні кроки: 

- знати ознаки небезпеки (погіршення відносин із близькими, колегами, дру-
зями; негативізм до себе, своєї професії та діяльності, що зростає; постійне відчут-
тя провини й невдачі; образливість, дратівливість, утрата відчуття гумору; підви-
щена стомлюваність, погіршення пам’яті, уваги та інші неприємні переживання); 

- уміти надавати допомогу собі й звертатися до фахівців, коли це необхідно; 
- уміти розраховувати й обдумано розподіляти всі свої навантаження (ро-

бота – усього лише частина життя!); 
- простіше ставитися до конфліктів, особливо дрібних і не принципових; 
- знати свої особливості, аби вміти переключатися з одного виду діяльно-

сті на інший; 
- знати свої неефективні моделі поведінки й змінювати їх на більш ефек-

тивні й менш руйнівні тощо. 
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6. Посилення просвітницької діяльності соціально-психологічної служби 
установи. Робота з працівниками може будуватись у двох площинах. Перша – 
ставлення до них як до фахівців. У цьому випадку завдання психолога полягає в 
тому, щоб поновити їхні психологічні знання і вміння, спонукати до реалізації 
цих знань у практиці, допомагати в психологізації процесу діяльності, залучати 
працівників до співробітництва у психопрофілактичній та просвітницькій діяль-
ності. Друга площина – працівники як безпосередні суб’єкти процесу діяльності. 
Психолог має стежити за їхнім психологічним станом, навчати саморегуляції, 
сприяти особистісному зростанню. Традиційними формами роботи психолога є 
виступи на нарадах, лекторії, які мають за мету ознайомити працівників із необ-
хідними знаннями із психології й показати, як їх можна використати на практиці. 

Висновки 
Професія медсестри є однією з найважчих, але й найважливіших у медич-

ній сфері. Безумовно, вона відноситься до сфери «людина – людина», а це озна-
чає, що ці працівники підлягають емоційному вигоранню. Саме медичний персо-
нал був названий групою ризику під час першого введення терміна. Вигорання 
по-своєму є енергозберігальним захисним механізмом. Недосвідчені медсестри, 
потрапляючи у вир важкої, виснажливої емоційно і психічно праці, пов’язаної з 
людьми, вдаються саме до такого механізму. Також варто зазначити, що є катего-
рії медсестер, які належать до групи ризику вигорання – це визначається специ-
фічними умовами їхньої праці. До них відносять операційних сестер, медсестер 
хоспісів, реаніматологів, медичних сестер, які працюють із людьми похилого віку 
та дітьми. Постає необхідність дієвої профілактики та психологічної допомоги 
такій категорії працівників з урахуванням специфіки їхньої діяльності. 

Згідно з результатами психодіагностики більшості досліджуваним прита-
манне професійне вигорання, однак тільки за шкалою «Резистенція та редукція 
професійних відносин», що проявляється в неадекватному вибірковому емоцій-
ному реагуванні, емоційно-моральній дезорієнтації, розширенні сфери економії 
емоцій, применшенні значення професійних обов’язків. Це пояснюється також 
переважанням зовнішнього локусу контролю, що призводить до емоційного ви-
снаження, і високим рівнем невротизації. Однак при виявленому високому рівні 
професійного вигорання у медичних сестер дитячих відділень переважає уста-
новка на альтруїзм та позитивне сприймання соціально-психологічного клімату 
в трудовому колективі, що пояснюється зниженням особистісно-адаптаційного 
потенціалу, при чому професійна мотивація не зникає, а стає підґрунтям для 
психокорекції професійного вигорання медичного персоналу. Досліджені осо-
бливості професійної діяльності медичних сестер дитячих відділень указують 
на їх взаємозв’язок з емоційним вигоранням і виступають однією з його детер-
мінант. 

Емпіричне вивчення чинників емоційного вигорання медичних сестер ди-
тячих відділень дозволило виокремити внутрішні (високий рівень нейротизму, 
тривожність і депресія, незадоволеність собою, дисбаланс у ціннісно-мотива-
ційній сфері, особливості саморегуляції, неадекватне вибіркове емоційне реагу-
вання, розширення сфери економії емоцій, редукція професійних обов’язків) і 
зовнішні (особливості організації професійної діяльності, психологічний клі-
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мат) чинники емоційного вигорання, визначити напрями профілактики емоцій-
ного вигорання в медичних сестер дитячих відділень. 

Різновиди профілактичної допомоги можна об`єднати в такі групи:  
а) надання допомоги на організаційному рівні (технології, які використо-

вуються керівниками в організаціях, медичних установах);  
б) надання допомоги на особистісному рівні (технології, які використову-

ються психологами-консультантами); 
в) самодопомога (володіння знаннями про основи психологічного здоро-

в’я, набуття умінь та навичок попередження емоційного вигорання). 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 
 
У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано соціально-психологічні 

чинники самореалізації студентів-психологів. Виявлено чинники, що сприяють, а також ті, 
що перешкоджають процесу самореалізації. Досліджено рівні та сфери самореалізації сту-
дентів-психологів. На основі аналізу кореляційних зв’язків установлено особливості впливу 
соціально-психологічних чинників на рівні та сфери самореалізації студентів-психологів у 
ВНЗ. 

Ключові слова: самореалізація, соціально-психологічні чинники, взаємодія викладача і 
студента, соціально-психологічний клімат групи, рівні та сфери самореалізації. 

 
Based on the empirical study, social and psychological factors of psychology students’ self-

realization were analyzed in the article. The factors that facilitate the process of self-realization and 
those that hinder it were revealed. Levels and scope of psychology students’ self-realization were 
investigated. Based on the analysis of correlations, the peculiarities of social and psychological 
factors influence on the levels and scope of psychology students’ self-realization were determined. 
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social-psychological climate in the group, levels and scope of psychology students’ self-realization 
at the university. 

 
Під впливом змін, що відбуваються в суспільстві, усе вищі вимоги висува-

ються до особистості молодого професіонала, вихідця із ВНЗ. Варто відмітити 
увагу сучасної української спільноти до фахівців у галузі психології, усвідомлен-
ня важливості їх діяльності в різних сферах суспільного життя. У зв’язку із цим 
зростає актуальність дослідження проблеми самореалізації особистості майбут-
нього психолога. Урахування соціально-психологічних чинників сприятиме ство-
ренню умов для самореалізації студентської молоді, а відтак і формуванню не 
тільки успішного фахівця в галузі психології, але й гармонійної особистості, 
здатної до самоздійснення, у тому числі й у професійній діяльності. 

Тема самореалізації є достатньо розробленою й дослідженою багатьма за-
рубіжними й вітчизняними дослідниками. Узагальнюючи різні точки зору нау-
ковців щодо цієї проблеми, визначено, що більшість із них вважає проблему са-
мореалізації сьогодні особливо важливою, оскільки вона пов’язується із само-
здійсненням людини. 

Дослідження самореалізації часто проводяться в контексті питання про по-
чуття власної гідності, сенсу життя, усвідомлення, розуміння цілей і цінностей у 
житті. Ці дослідження інтегрують у собі такі напрями психології, як психологія 
особистості, психологія мотивації, соціальна психологія тощо (К.О.Абульханова-
Славська, О.М.Коропецька, З.С.Карпенко, С.Д.Максименко). 

Сучасні результати дослідження феномену самореалізації є достатньо роз-
робленими й представленими в численних наукових роботах різних дослідни-
ків. Разом із цим слід звернути увагу на те, що розвиток суспільства, і в тому 
числі розвиток особистості, ніколи не стоїть на місці, характеризується дина-
мічністю, тому є підстави вважати, що проблема самореалізації особистості, а 
саме самореалізація студентів-психологів під час навчання у ВНЗ, є і завжди за-
лишатиметься актуальною для сучасного суспільства. Крім того, недостатньо 
вивченими є соціально-психологічні чинники, які впливають на процес само-
реалізації студента у ВНЗ. 

Мета дослідження – проаналізувати основні соціально-психологічні чин-
ники самореалізації студентів-психологів у процесі навчання у ВНЗ, виявити 
особливості їх впливу на рівні та сфери самореалізації. 

Вивченню проблем самореалізації особистості присвячено роботи пред-
ставників гуманістичної психології – А.Маслоу, Р.Мея, Г.Олпорта, К.Роджерса, 
В.Франкла та ін. Представники цього напряму вважають, що людина – це інди-
від, що розглядається як носій унікальних характеристик, що роблять його най-
вищою цінністю Буття (Маслоу, Олпорт, Роджерс). При цьому справжня самоак-
туалізація повинна включати у своє визначення сприяння самоактуалізації ін-
ших (Адлер, Ансбахер), а також реалізацію людиною трансцендентних цінно-
стей і сенсу життя (Франкл).  

У вітчизняній психологічній науці значний внесок у розвиток феномену са-
мореалізації зробили такі дослідники, як К.О.Абульханова-Славська, С.Д.Макси-
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менко, Т.М.Титаренко, О.А.Данченко, Д.О.Леонтьєв, З.С.Карпенко, О.М.Коро-
пецька, О.Г.Асмолов та інші. На їхню думку, самореалізація – це динамічний 
процес, що триває протягом усього життя індивіда і має власну криву злету та па-
діння. Велика увага приділялася дослідженням мотиваційної, ціннісно-смислової 
сфер особистості, проблемам самосвідомості (Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, 
Г.С.Костюк, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєва та ін.). 

Низка вчених висловлює припущення про рівневу структуру самореалізації 
особистості (З.С.Карпенко, К.А.Абульханова-Славська, Ф.Е.Василюк, Л.А.Коро-
стильова, А.Маслоу та ін.): низький (примітивно-виконавський), середній (інди-
відуально-виконавський), середньо-високий (рівень реалізації ролей і норм у со-
ціумі (з елементами духовного й особистісного росту)) і високий рівні (рівень 
смисложиттєвої та ціннісної реалізації (реалізації сутнісної автентичності) [4; 6].  

Багатьма науковцями були здійснені спроби класифікації сфер самореалі-
зації особистості (Л.А.Коростильова, Л.Е.Орбан-Лембрик, В.Ф.Сопов, Л.В.Кар-
пушина та ін.). Так, основними сферами самореалізації студента у ВНЗ можуть 
бути: підтримання контактів, тобто спілкування в широкому розумінні; навчан-
ня як отримання хороших оцінок; навчання як формування професійних знань, 
умінь, навичок; взаємини з одногрупниками, друзями; творча самодіяльність 
(реалізація себе в різних видах творчої діяльності, організаціях заходів тощо); 
громадська активність, а також пошук шлюбного партнера в межах навчального 
закладу. Такий перелік сфер самореалізації особистості цілком відображає ос-
новні можливі напрями життєздійснення молодої людини. 

Проблема підготовки психологів-практиків є предметом дослідження віт-
чизняних учених: О.Ф.Бондаренка, С.В.Васьківської, П.П.Горностая, Т.В.Гово-
рун, Х.М.Дмитерко-Карабин, В.І.Карікаша, В.Г.Панка, Н.І.Пов’якель, Л.І.Ума-
нець, Н.Ф.Шевченко, Н.В.Чепелєвої, Т.С.Яценко та ін. Низка дисертаційних до-
сліджень присвячена психологічним особливостям самореалізації студентів-
психологів під час навчання у ВНЗ (Л.М.Кобильнік, Л.В.Мова, В.М.Мицько 
та ін.). Разом із тим недостатньо дослідженими виявилися соціально-психоло-
гічні чинники самореалізації студентів-психологів. 

Аналіз соціально-психологічних чинників самореалізації студентської мо-
лоді під час навчання у ВНЗ проводився на базі Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника (2012 р.) на добровільній основі. Обсяг 
вибірки становить 50 осіб. Опитувані – студенти віком від 19 до 21 років 2, 3 та 
5 курсів спеціальності «Психологія» денної форми навчання.  

Для проведення дослідження використано такий психодіагностичний ін-
струментарій: 

 Тест вимірювання рівня самоактуалізації (Е.Шостром), адаптований 
А.В.Лазукіним та Н.Ф.Каліною [7]. Опитувальник діє як суцільна шкала (вимі-
рює загальне прагнення до самоактуалізації) і містить 11 шкал, кожна з яких ви-
мірює рівень окремих якостей самоактуалізації особистості. 

 Методика «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних 
життєвих сферах» (О.Б.Фанталова), яка передбачає діагностику основних цінні-
сних орієнтацій особистості та виявлення внутрішніх конфліктів, викликаних 
розходженнями «бажаних» і «доступних» цінностей [3]. 
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 Авторський опитувальник, який складається з 21 запитання й спрямова-
ний на визначення основних соціально-психологічних чинників самореалізації 
особистості студента-психолога у ВНЗ, а також на визначення основних сфер та 
рівнів самореалізації. 

 Методика «Тестова карта комунікативної діяльності», яка дозволяє 
проаналізувати основні параметри стилю взаємодії викладача зі студентами: до-
брозичливість – недоброзичливість, зацікавленість – байдужість, сприяння 
прояву ініціативи – подавлення інціативи, відкритість – замкненість, активність 
– пасивність, гнучкість – жосткість, наявність індивідуального підходу в спіл-
куванні – відсутність індивідуального підходу в спілкуванні [2]. Стиль взаємо-
дії викладача зі студентською аудиторією є одним із чинників самореалізації 
студентів. 

 Методика на визначення соціально-психологічного клімату групи. Ця 
методика дозволяє вивчити такі параметри соціально-психологічного клімату 
колективу: відповідальність, колективізм, згуртованість, контактність, відкри-
тість, організованість, інформативність [2]. 

Під час проведеного дослідження отримано нижчеподані результати. Згі-
дно з даними анкетування, високим рівнем самореалізації особистості у ВНЗ 
володіє дуже мала кількість студентів (2%) На їхню думку, вони повністю реалі-
зують себе в університеті (прагнуть до якнайповнішого використання своїх 
знань, умінь, навичок, здібностей, особистого потенціалу, здатні до ґрунтовного 
аналізу, конструктивного мислення, а також характеризуються творчим підхо-
дом до життя). 

Більшість студентів вважає, що вони частково реалізують себе у ВНЗ 
(42%) або ж мають таку можливість (38%). Характерним для них є: бажання бу-
ти впевненими в собі, компетентними (відданість тій чи іншій справі), розвива-
ти власну систему цінностей, брати участь у спільних з іншими діях (у деяких 
ситуаціях – пристосовуватися до особливостей та потреб інших), мати їх виз-
нання, повагу. 

Незначна кількість студентів вважає, що має мало шансів для самореаліза-
ції у ВНЗ (2%), тобто вони зорієнтовані на безпеку життєдіяльності та організ-
му, установку на задоволення потреб і бажань, що не вимагає значних зусиль і 
очікувань, прийняття ситуації такої, як вона є, важливість матеріальних цінно-
стей, наслідування соціальних стереотипів, підкорення нормам і правилам. Та-
кож є студенти (8%), які успішно реалізують себе поза межами ВНЗ. Це, зокре-
ма, реалізація себе як чоловіка/дружини, батька/матері, професіонала в тій чи 
іншій творчій діяльності тощо. 

Результати методики САМОАЛ дозволяють виявити сфери, у яких студен-
ти-психологи самореалізуються, а також рівень їхньої самореалізації в кожній 
сфері. Як видно з рис. 1, практично всі шкали перебувають на рівні вище серед-
нього, що, у свою чергу, свідчить про активність реалізації власних здібностей 
та потенціалів у різноманітних сферах у ВНЗ. Варто відмітити такі шкали, як 
«Цінності», «Креативність» (творчість), «Гнучкість у спілкуванні», яким сту-
денти приділяють більшу увагу, тобто акцентування ресурсів саме в напрямі та-
ких сфер. Високі показники спостерігаються також за шкалами «Контактність», 
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«Потреба у пізнанні», «Орієнтація у часі», «Автономність», «Аутосимпатія», 
«Саморозуміння». Єдина шкала, за якою показники менші від середнього, – 
«Спонтанність», тобто характерним є типовий спосіб мислення, логічність і 
точність установлення зв’язків. 

 
Рис. 1. Оцінка рівня самоактуалізації особистості студента 

 
Результати анкетування дозволили проаналізувати соціально-психологічні 

чинники самореалізації студентської молоді. Умовно ці чинники можна розділи-
ти на кілька груп за ступенем важливості їхнього впливу на процес самореаліза-
ції студентів: 

1 група – чинники, які, на думку студентів, є найбільш визначальними для 
їх самореалізації: навчання як процес формування професійних знань, умінь, 
навичок (76%); спілкування з викладачами у вигляді консультацій тощо (72%); 
вияв власного «Я» у групі, тобто здатність виокремитися серед одногрупників, 
можливість проявлять власну індивідуальність і неповторність (72%). 

2 група – соціально-психологічні чинники, які умовно можуть займати 
другу позицію за актуальністю їхнього впливу на самореалізацію студентів: ат-
мосфера відкритості, довіри та підтримки, командний дух у групі (62%); взає-
мини з одногрупниками (52%); сприятливий соціально-психологічний клімат 
(50%); взаємодія з викладачами на заняттях (54%). 

3 група – це група соціально-психологічних чинників, які, на думку сту-
дентів, мають менше значення для процесу самореалізації: атмосфера відкрито-
сті та довіри в групі (40%); навчання як отримання хороших оцінок (38%); задо-
воленість стосунками в групі (32%); громадська активність (30%); підтримка 
одногрупників у вирішенні різного роду питань (30%); рівень розвитку сту-
дентської групи (24%). 

4 група – соціально-психологічні чинники, які є найменш вагомими для 
самореалізації студентів: конструктивне вирішення конфліктів у групі (12%); 
конкуренція стосовно лідерства (18%); конкуренція стосовно навчання (8%). 
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При цьому, на думку студентів, абсолютно несприятливими соціально-
психологічними чинниками є: різноманітні непорозуміння з одногрупниками та 
викладачами; суб’єктивне оцінювання; негативна атмосфера в групі, конкурен-
ція; конфліктність у групі; великий обсяг матеріалу для самостійного опрацю-
вання; лінь; нецікавий виклад матеріалу. 

З вищезазначеного можна зробити висновок, що один із найбільш сприят-
ливих соціально-психологічних чинників самореалізації студента пов’язаний з 
особливостями взаємодії з викладачами (тобто спілкування з ними в широкому 
розумінні, різноманітні консультування тощо). Результати методики «Тестова 
карта комунікативної діяльності» дають змогу більш детально проаналізувати па-
раметри взаємодії викладача зі студентською аудиторією під час навчальних за-
нять. Згідно з даними методики, більшість показників знаходяться на досить ви-
сокому рівні, особливо це спостерігається за такими шкалами, як: «Активність» 
(72,57%), тобто діяльне ставлення викладача до особливостей проведення на-
вчального заняття, здатність до творчої діяльності, вольових актів тощо; «Добро-
зичливість» (71,72%), що характеризується орієнтацією на позитивне сприяння 
роботи студента, високим рівнем моральності, здійсненням відповідних хороших 
учинків, а також «Диференційованість» (70,29%), тобто здатність до індивідуаль-
ного підходу в спілкуванні, ставленні до роботи та до кожного студента.  

Цікавим є те, що такі шкали, як «Зацікавленість», «Заохочення ініціати-
ви», а також «Гнучкість» мають практично однакові показники (69,38%), знахо-
дяться на рівні вище середнього і відповідно мають рівну значущість для сту-
дента. Дещо менше отримала шкала «Відкритість» (60,8%). 

Ще одним із найбільш сприятливих соціально-психологічних чинників са-
мореалізації студентів-психологів є психологічний клімат групи. Згідно з ре-
зультатами методики на визначення соціально-психологічного клімату колекти-
ву виявлено такі показники. Особливо високі спостерігаються за такими шкала-
ми, як: «Інформативність» (обмін, поділ, розприділення інформації тощо) – 
68%; «Організованість» (уміння організуватись щодо несподіваних чи важливих 
подій, ситуацій) – 54%. Середні показники: «Контактність» – 48%; «Відкри-
тість» – 45%; «Колективізм» – 44%. Низькі показники: «Відповідальність» – 
35%; «Згуртованість» – 32%. 

Тобто загалом групи характеризуються добре розвиненими організаційни-
ми здібностями, навиками, а також здатністю працювати з інформацією. Група 
вміє поділяти систему цінностей і поглядів один одного, залишаючи при цьому 
індивідуальність кожному з учасників. Присутня відкритість у стосунках та ко-
мунікації одногрупників один з одним. Разом із цим важливо звернути увагу на 
розвиток таких умінь, як відповідальність і згуртованість, які б посприяли під-
вищенню рівня соціально-психологічного клімату в колективі. 

Ціннісні орієнтації є важливим компонентом структури особистості. 
У них резюмується весь життєвий досвід, накопичений особистістю в її індиві-
дуальному розвитку та життєдіяльності. Методика О.Б.Фанталової «Рівень спів-
відношення цінності та доступності в різних життєвих сферах» дає змогу поба-
чити наявність або відсутність внутрішнього конфлікту (певна цінність є затре-
буваною, проте недоступною) і внутрішнього вакууму (певна цінність характе-
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ризується надмірною присутністю). Внутрішній вакуум, або внутрішній кон-
флікт, може виявитися проблемною зоною самореалізації, у той час як гармоні-
зація цінностей і доступностей може бути свідченням адекватної самореалізації.  

Проаналізувавши дані за відповідною методикою, варто відзначити, що 
внутрішній конфлікт проявляється в таких сферах, як «Щасливе сімейне життя» 
(цінність – 77%, доступність – 47%), значною мірою у сфері «Здоров’я (психіч-
не, фізичне)» (відповідно 66% і 47%) і частково у сфері «Матеріальне забезпе-
чення» (відповідно 38% і 29%). Тобто ці сфери є цінними, важливими в житті 
студентів, проте відсутня доступність у їх реалізації. Внутрішній вакуум частко-
во спостерігається в таких сферах, як «Пізнання» (відповідно 34% і 51%), «Ак-
тивне діяльне життя» (відповідно 29% і 43%), «Краса природи та мистецтва» 
(відповідно 25% і 40%), а також у сфері «Творчість» (відповідно 32% і 42%), що 
свідчить про надмірність присутності таких сфер і відповідно – відсутність за-
цікавленості до цього в житті чи в конкретній ситуації. 

Разом із цим важливо вказати на гармонізацію таких важливих сфер, як 
«Цікава робота», «Наявність хороших і вірних друзів», «Любов (фізична і ду-
ховна)», «Впевненість у собі», «Свобода», що свідчить про достатність розвине-
ності ресурсів для росту й розвитку та реалізації власних здібностей, талантів, 
потенціалів. 

Аналіз кореляційних зв’язків дає змогу підтвердити вагомий вплив соці-
ально-психологічних чинників на основні рівні та сфери самореалізації у ВНЗ, а 
саме: за зростання доброзичливості у спілкуванні студентів і викладачів акту-
альними є такі цінності: «Погляд на природу людини», «Креативність», «Авто-
номність», «Аутосимпатії»; високі показники за шкалами: «Погляд на природу 
людини», «Автономність», «Спонтанність» сприяють пониженні відповідально-
сті у групі; високі показники за шкалою «Погляд на природу людини» підвищу-
ють рівень організованості групи; за зростання гнучкості у спілкуванні відпові-
дно зростає відкритість у студентському колективі; за наявності таких характе-
ристик, як доброзичливість, диференційованість, гнучкість у підході до роботи 
зі студентом – відповідно стає актуальним і доступним почуття любові; цікавим 
також виявився той факт, що за зростання рівня доброзичливості викладача у 
взаємодії зі студентською групою понижується доступність шкали «Пізнання», 
тобто можливість розширення власного кругозору, освіти, загальної культури, а 
також інтелектуального розвитку. У такому випадку ми можемо припустити, що 
строгість, авторитарність викладача у спілкуванні зі студентами закладає осно-
ви вимогливості в їх поглибленому навчанні. 

Проведений факторний аналіз дав змогу визначити чотири основні факто-
ри: «Автономність, творчість та пізнання з низьким рівнем відповідальності та 
матеріального забезпечення», «Контактність, згуртованість та відкритість соці-
ально-психологічного клімату групи з низьким рівнем незалежності у ній», 
«Активність та гнучкість як основні характеристики атмосфери взаємодії ви-
кладача та студента на навчальних заняттях», «Домінування цінностей цікавої 
роботи, матеріального забезпечення та свободи за низької актуальності цінно-
стей щасливого сімейного життя, любові та здоров’я». 

На основі проведеного емпіричного дослідження зроблено такі висновки: 
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Аналіз рівнів самореалізації свідчить, що домінуючим є часткова реалізо-
ваність власних здібностей, потенціалів у ВНЗ, і тільки незначна частина сту-
дентів уважає себе повністю реалізованими у ВНЗ, а деякі студенти самореалі-
зуються за межами ВНЗ.  

Показники основних параметрів самореалізації студентів (цінності, креа-
тивність (творчість), гнучкість у спілкуванні) займають позицію вище серед-
ньої, що свідчить про психологічне здоров’я й цілісність особистості, чутли-
вість, сенситивність до бажань і потреб, творче ставлення до життя, адекватне 
сприймання часу та екзистенційної цінності життя. 

Виявлено гармонізацію таких важливих сфер самореалізації, як цікава ро-
бота, наявність хороших і вірних друзів, любов (фізична і духовна), упевненість 
у собі, свобода, що свідчить про достатність ресурсів для росту й розвитку та 
реалізації власних можливостей. Внутрішній конфлікт проявляється в таких 
сферах, як щасливе сімейне життя, здоров’я, і частково у сфері матеріального 
забезпечення. Внутрішній вакуум певною мірою спостерігається в таких сфе-
рах, як пізнання, активне діяльне життя, краса природи та мистецтва, а також у 
сфері творчості. 

Найактуальнішими соціально-психологічними чинниками, які сприяють 
самореалізації особистості студента у ВНЗ, виявилися: навчання як процес фор-
мування професійних знань, умінь, навичок; спілкування з викладачами у ви-
гляді консультацій тощо; вияв власного «Я» у групі, можливість проявляти вла-
сну індивідуальність і неповторність. Соціально-психологічні чинники, які умо-
вно можуть займати другу позицію за важливістю їх впливу на самореалізацію 
студентів: атмосфера відкритості, довіри та підтримки, командний дух у групі; 
взаємини з одногрупниками; сприятливий соціально-психологічний клімат, 
взаємодія з викладачами на заняттях. 

Чинниками, що перешкоджають самореалізації, є: різноманітні непорозу-
міння з одногрупниками та викладачами, суб’єктивне оцінювання, негативна ат-
мосфера в групі, конкуренція, конфліктність у групі, лінь, великий обсяг мате-
ріалу для самостійного опрацювання тощо. 

Виявлено, що домінуючими показниками взаємодії викладача зі студента-
ми є: активність, тобто діяльне ставлення викладача до особливостей проведен-
ня навчального заняття тощо; доброзичливість, а також диференційованість, 
тобто здатність до індивідуального підходу в спілкуванні, ставленні до кожного 
студента. 

Досліджено основні параметри соціально-психологічного клімату, які ма-
ють високий рівень розвитку в студентській групі, а саме: інформативність (об-
мін, поділ, розприділення тощо) та організованість, що свідчить про добре розви-
нені організаційні здібності, навики, а також здатність працювати з інформацією.  

Аналіз кореляційних зв’язків дозволив виявити особливості впливу показ-
ників взаємодії викладача й студента та параметрів соціально-психологічного 
клімату групи як соціально-психологічних чинників самореалізації на основні 
рівні та сфери самореалізації студентів у ВНЗ.  

Складність і багатогранність проблеми самореалізації потребує подаль-
шого детальнішого вивчення особливостей такого процесу. Тому перспективни-
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ми напрямами дослідження особливостей самореалізації є вивчення проблем, 
труднощів, з якими стикаються студенти в процесі самореалізації, розроблення 
шляхів оптимізації самореалізації студентів під час навчання у ВНЗ. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ 
 

У статті розглянуто соціально-психологічні особливості професійної мобільності 
особистості в умовах кризи. Автор проаналізував види особистісних криз і стратегій виходу 
з них. 

Ключові слова: професійна мобільність, професіоналізація, професійна криза. 
  
The article considers the socio-psychological characteristics of the individual professional 

mobility in a crisis. The author analyzes the types of personal crises and exit strategies. 
Key words: professional mobility, professionalization, professional crisis. 
  
Процес професіоналізації особистості відбувається невіддільно від її жит-

тєвого світу, у якому чергуються стабільні й кризові періоди. Основною специ-
фікою життєвого світу особистості є те, що «світ у собі» і «світ навколо себе» 
особистість перетворює у «світ для себе». Згідно з постмодерністським підхо-
дом до розуміння особистості, людина, народжуючись як потенційно нескінчен-
на істота, протягом усього життя рухається за протилежно спрямованим векто-
ром: від стабільності до змін і новизни. Унаслідок цієї різноспрямованості ви-
никає основна проблема людини – проблема надлишкової свободи в ситуації ба-
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гатоманіття виборів (предметів, ідентичностей, цінностей, культурних течій то-
що), а не як проблема адаптивного виживання в умовах режиму й стандартиза-
ції. Тому непродуктивним є тлумачення особистості як стабільного центру в 
стабільному і детермінованому світі, а заміна її на «метафору становлення» у 
рухливому просторі [7].  

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз проблеми професійної мо-
більності особистості в умовах кризи.  

Мобільність – ключове поняття, яке найбільш точно відображає особливо-
сті сучасного розвитку особистості та суспільства. Дослідження професійної 
мобільності як психологічного феномену, який має певні детермінанти форму-
вання й динаміки, дозволяє акцентувати увагу на особистісному компоненті оз-
наченої проблеми й зробити більш успішним пошук шляхів професійно-особис-
тісної адаптації суб’єкта в змінному середовищі «конфліктуючих реальностей» 
(Є.О.Климов). На сучасному етапі професійна мобільність стає характеристи-
кою, необхідною для успішної адаптації особистості в суспільстві. На думку 
Л.В.Горюнової, відсутність або недостатня сформованість у людини певного 
рівня професійної мобільності часто призводить до неможливості за зміни об-
ставин продовжувати трудову діяльність і, як наслідок, до особистісної трагедії 
[1]. Більшість проведених досліджень констатують, що значна частина людей, 
які втратили роботу, психологічно не готова до активної професійної діяльності. 
Утрату роботи частина людей розглядає як особистісну поразку, як наслідок 
власної професійної некомпетентності і т. ін. Інші, навпаки, причину свого без-
робіття вбачають у загальноекономічній ситуації, особливостях стосунків у ко-
лективі, розглядають як спосіб життя, не приділяючи достатньої уваги контро-
лю над ситуацією. Від цього багато в чому залежить стиль цілеспрямованої по-
ведінки в подоланні кризи, і така поведінка людини, яку можна розцінити як со-
ціально відповідальну. Оскільки процес соціально-психологічних перетворень 
сам по собі є стресовим, кризовим явищем, то доцільно розглянути соціально-
психологічні особливості процесу професійної мобільності в умовах як особис-
тісної, так і суспільної кризи. 

Термін «професійна мобільність особистості» співзвучний з поняттям 
«професіоналізація», під яким розуміється цілісний неперервний процес ста-
новлення особистості фахівця, що починається з моменту вибору професії, три-
ває протягом усього професійного життя й завершується із припиненням профе-
сійної діяльності. У контексті нашого дослідження важливим є аналіз психоло-
гічних проблем професіоналізації студентів, оскільки успішне засвоєння пози-
тивних моделей і ролей на вказаному етапі сприяє подальшій кар’єрі. Зокрема, 
В.А.Фокін [8] виокремлює основні причини відмови студентів від професійної 
самореалізації. Автор указує, що в процесі навчання в студентів їхні уявлення 
змінюються за двома типами, умовно названими «успішною» й «неуспішною» 
динамікою. Успішна динаміка виявляється в розширенні кола адекватних уяв-
лень про професію (знання сфер, де можна застосувати свої професійні сили, 
реальні місця роботи, труднощі й проблеми, умови кар’єрного росту тощо). Ос-
новним показником успішної динаміки є готовність до професійної самореалі-
зації в наявних життєвих умовах. Неуспішна динаміка проявляється в тому, що 
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за відсутності якісних змін у структурі професійної мотивації в студента зро-
стає соціальна бажаність відповідей, накладається табу на обговорення таких 
проблемних галузей професіоналізації, як рівень зарплатні, престижність, ка-
р’єрний ріст тощо. Неуспішна динаміка зумовлена психологічною (мотивацій-
ною) і професійною неготовністю до зміни соціальної позиції професіонала. 
Незважаючи на задовільну академічну успішність, такі студенти усвідомлюють 
власний непрофесіоналізм, переживають негативні емоції й у зв’язку із цим від-
мовляються від професійної самореалізації. Серед основних причин такої від-
мови виділяють: 

- соціально-економічні (здебільшого – низький рівень оплати праці); 
- особистісні: неадекватно завищений рівень домагань; особистісні про-

блеми як основний мотив вибору професії, що втрачає свою актуальність до 
кінця навчання; зміна ціннісно-смислової ієрархії, у результаті чого визначаль-
ними стають меркантильні потреби, задоволення яких малоймовірне в профе-
сійній діяльності психолога; 

- специфіка навчання; 
- складність професійної діяльності. 
У процесі професіоналізації студентів можливі кризи розчарування в різ-

них аспектах навчання та майбутньої професії. Молоді фахівці іноді протиді-
ють перспективі змінити усталений погляд на світ, професію, самого себе, своє 
місце у світі та професії. Засобом захисту стає розчарування в навколишній дій-
сності, у навчальному закладі, у професії. H.С.Пряжников і Є.Ю.Пряжникова 
[2] виділяють такі варіанти «захистів-розчарувань»: 

1. Розчарування в навчальних предметах (окремих або більшості). Студент 
розуміє, що наука, з якою він познайомився, читаючи популярні книги чи пе-
реглядаючи телепередачі, не така вже й приваблива, а іноді й узагалі нецікава. 

2. Розчарування у викладачах, які раніше подобалися. На певному етапі 
навчання студент виявляє, що викладач – це звичайна людина, яка не позбавле-
на недоліків. На перших курсах навчання студенти здебільшого бачать або хо-
чуть бачити у викладачах зразок досконалості та приклад для наслідування. 

3. Розчарування в навчальному закладі, коли студент дізнається, що в ін-
ших закладах і викладачі кращі, і побут організований цікавіше, і наявні спор-
тивні змагання, і стажування за кордоном, і дозвілля тощо. Хоча творча позиція 
студента могла б виявлятися в тому, що певні питання, пов’язані з організацією 
дозвілля й розваг, можна вирішувати власними студентськими силами. 

4. Розчарування в перспективах подальшої роботи, пов’язані з розумінням 
студента, що йому певний час доведеться працювати за невелику заробітну пла-
тню.  

На різних етапах професіоналізації особистість неодноразово опиняється в 
кризових ситуаціях, що вимагають вибору нової траєкторії професійного та жит-
тєвого шляху. Відповідно буде змінюватися й професійна мобільність фахівця. 
Численні економіко-політичні та соціальні зміни значною мірою впливають на 
професійну сферу, що призводить до розвитку масштабних соціогенних професій-
них криз. Кризи професійного становлення пов’язані й із віковою періодизацією. 
Науковці для кожного віку виділяють життєві кризи, що одержали різноманітні 
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визначення: кризи нереалізованості, спустошеності, безперспективності, набуття 
досвіду, дослідження меж, протверезіння й звільнення, емансипації від батьків, 
максимальних досягнень, корекції життєвих планів, середини життя тощо. 

Характеризуючи життєві кризи, як правило, аналізують труднощі професіо-
налізації особистості, колізії кар’єри й суперечливість професійного життя. За-
гальновідомо, що основним у професійному розвитку особистості є фактор взає-
модії між суб’єктом та об’єктом професійної діяльності. При цьому вивчаються 
такі питання, як розвивальні характеристики суб’єкта професійної діяльності (орі-
єнтованість, спрямованість, професійно-важливі якості, знання, уміння й навички, 
професійна компетентність, позиції тощо), розвивальні інтегральні характеристи-
ки особистості (інтереси, спрямованість, емоційна й поведінкова гнучкість тощо); 
стадії вікового психічного розвитку людини як суб’єкта праці з точки зору її домі-
нуючих життєвих або професійних завдань; етапи професійного становлення осо-
бистості (профпідготовка, профадаптація, профмайстерність тощо); форми профе-
сійного становлення особистості (індивідна, особистісна, індивідно-особистісна) 
відповідно до форм психічної регуляції діяльності; динаміка професійного функ-
ціонування (адаптація, становлення, стагнація) і стадії психологічної перебудови 
особистості (самовизначення, самовираження, самореалізація) у зв’язку з адаптив-
ною поведінкою або розвитком особистості в професії [4].  

У процесі професіоналізації особистість переживає низку кризових момен-
тів, які можуть змінювати напрям професійного розвитку. Проблемі кризових 
явищ у житті людини присвячені дослідження зарубіжних та вітчизняних пси-
хологів: К.О.Абульханової-Славської, Л.І.Анциферової, Е.Еріксона, Е.Ф.Зеєра, 
І.С.Кона, В.П.Ларичева, С.Д.Максименка, Л.Е.Орбан-Лембрик, Т.М.Титаренко, 
Е.Фромма, Н.В.Чепелєвої, Г.Шихі, Л.Б.Шнейдер та ін. Науковці описали кризи, 
що переживаються в процесі професійної діяльності; нормативні кризи власне 
професійного становлення (криза навчально-професійної орієнтації, криза ревізії 
й корекції (зміни) професійного вибору, криза професійних експектацій, криза 
професійного зростання, криза професійної перспективи, криза соціально-профе-
сійної самоактуалізації, криза втрати професії); ненормативні кризи як наслідок 
індивідуальної активності особистості (криза дискредитації всієї системи цінно-
стей у зв’язку з особливою формою становлення особистості), біографічні ка-
р’єрні кризи тощо [2; 7; 9]. 

Криза як психічне явище містить три взаємопов’язані підструктури: 
1) когнітивно-емоційну, 2) особистісну (підструктура ставлень), 3) поведінкову. 
До складу першої підструктури входять показники, переживання занепокоєння, 
емоційна напруженість, емоційна деструкція, емоційне вигорання та показники 
загального й професійного самопочуття. Друга підструктура містить такі пока-
зники: ставлення до себе як до особистості, ставлення до себе як до професіона-
ла, ставлення до праці та до професії, ставлення до майбутнього загалом і до 
професійного майбутнього зокрема. Третя складова поєднує специфічні осо-
бливості поведінки, зокрема й професійної [9]. 

Т.М.Титаренко [7] розглядає кризу як рушійну силу розвитку особистості. 
На думку автора, будь-яка криза завжди є кризою ідентичності. Тривалість кри-
зових переживань, можливості конструктивного або деструктивного виходу із 
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кризи значною мірою зумовлені особливістю ставлення до даного феномену: 
ігнорувального, утрирувального, демонстративного, волюнтаристичного, про-
дуктивного. Не лише «незріла» особистість може переживати кризи, але й «зрі-
ла», творча особистість на певному етапі свого розвитку може переживати го-
стрі, болючі, кризові стани. Проте, на відміну від «незрілої», творча особистість 
може перетворити за допомогою смислової корекції локальні, ситуативні кризи 
в кризи самовдосконалення, особистісного росту. Залежно від індивідуально-
психологічної своєрідності особистості, життєвої історії можливі різні стилі ви-
ходу із кризи. Зокрема, продуктивний варіант когнітивного стилю виходу із 
кризи полягає у виявленні причин реальних ситуацій, прихованих мотивів, ви-
тиснутих бажань. Продуктивний варіант поведінкового стилю передбачає вира-
жене прагнення пошуку виходу зі створеної ситуації, формулювання нових ці-
лей, виявлення прихованих резервів, видозміну способу життя. 

Г.Шихі [9] виділяє основні кризи дорослої людини: 
1. Криза «виривання коріння» (18–22 років). Позиція молодої людини ча-

сто виражається через девіз: «Я знаю, чого хочу!» Юнаки й дівчата нерідко впа-
дають у фантазії в процесі перевірки цих переконань. Одна частина молодої 
людини намагається стати індивідуальністю, а інша – забезпечити свою безпеку 
й комфорт (на цій основі й виникає основне протиріччя). 

2. «Пошуки у двадцять років» (23 роки). Молода особа дедалі більше пра-
гне робити те, що «повинна». Але це «повинна» сильно залежить від моделі ро-
дини, впливу культури й упереджень нашого суспільства. Типова помилка 
двадцятилітніх – переконаність у тому, що вибір, який вони зробили, остаточ-
ний. Два основних імпульси в період такої кризи: а) створити комфорт і безпеку 
за готовим зразком; б) прагнення експериментувати. 

3. Спроба «усвідомити свої тридцять» (30 років). Нерідко відбувається 
усвідомлення того, що вибір (вибори) у двадцять років виявився невдалим і, як 
наслідок, прагнення звинуватити в цьому «всіх і все». Основна критика колиш-
ніх виборів: не було місця для кар’єри, занадто фантастичні вибори (на зразок 
«хочу стати Президентом»). Часто виникає бажання «розпочати все з нуля». 
З’являється серйозне прагнення створити родину, побудувати будинок...  

4. Криза «середини життя» (35–37 років), на думку Г.Шихі, – найважчий 
період. Утрата відчуття молодості, згасання фізичних сил, зміна звичних ролей 
сприяють виникненню кризи в цей період. Посилюється відчуття, що, незалежно 
від того, що робилося дотепер, є щось, що пригнічувалося, і зараз воно рветься 
назовні.  

5. Відновлення або покірність («проблема 45 років»). Якщо людина вия-
вила активну позицію й успішно переборола попередні кризи, то до 45 років 
з’являється почуття стабільності й задоволення. Якщо людина змирилася зі 
своїм становищем, то з’являється почуття покірності: діти дорослішають і від-
ходять; друзі стають незнайомими людьми; кар’єра перетворюється в звичайну 
роботу... Нова криза з’явиться близько 50-ти років. Але якщо людина знайде 
для себе нову мету, то ці роки можуть стати одними з кращих у житті. 

Досліджуючи вплив певного етапу життєвого циклу особистості на ус-
пішність її соціалізації з урахуванням факту стабільності – нестабільності роз-
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витку суспільства, Л.Е.Орбан-Лембрик [6] обґрунтувала такі особливості соціа-
лізації особистості: соціалізація особистості, що перебуває в стані активності, 
творчості, у стабільні періоди розвитку суспільства; соціалізація особистості, 
що перебуває у стадії кризи, у стабільні періоди розвитку суспільства; соціалі-
зація особистості, що перебуває у стадії активності, творчості, у нестабільні пе-
ріоди розвитку суспільства; соціалізація особистості, що перебуває у стадії кри-
зи, у нестабільні періоди розвитку суспільства. Поєднання стабільності суспіль-
ства з індивідуальним піднесенням особистості дає в більшості випадків такі 
зразки соціальної поведінки: позитивні – соціально активна, зважена позиція; 
професійне зростання; досягнення високих показників; збереження наявних со-
ціальних відносин і контактів; груповий рівень ідентичності; взаєморозуміння в 
спілкуванні, намагання розв’язувати проблеми шляхом обговорення, аналізу, 
вивчення, діалогу; рефлексивна поведінка; активність особистості в пошуку по-
трібної інформації тощо; негативні – постійна експлуатація потенційних мож-
ливостей, у тому числі й комунікативних, оскільки стабільне суспільство (етап 
стагнації зокрема) не завжди пропонує різноманітні варіанти вияву активності й 
творчості; на фоні експлуатації потенцій виникають психоневротичні зриви, па-
дає активність; звичка до «соціального затишку» гальмує творчість; нездатність 
швидко адаптуватися до змін тощо. Поєднання стабільності розвитку суспіль-
ства з індивідуальною кризою може дати такі зразки соціальної поведінки осо-
бистості: позитивні – «м’яке» проходження кризового періоду розвитку особи 
за рахунок соціального захисту людини; соціальна стабільність запобігає фа-
тальним виявам індивідуальних негараздів тощо; негативні – поглиблення су-
спільної апатії; недостатня кількість варіантів у суспільстві для прояву індиві-
дуальності затягує кризовий «період розвитку особи; особистісний застій, ста-
гнацію тощо. Поєднання нестабільності розвитку суспільства з індивідуальною 
активністю дає такі зразки соціальної поведінки: позитивні – набуття нового 
досвіду (у тому числі соціально-психологічного); актуалізація комунікативного 
та іншого потенціалу; реорганізація статусно-рольових позицій; надання пере-
ваги «своїй» групі; якщо в стабільні періоди розвитку суспільства людина не 
цілком реалізувала свої можливості або була серед соціальних аутсайдерів, то 
соціалізація відбувається досить продуктивно, адже саме за кризових умов її 
зріла ідентичність виявилася необхідною; негативні – пошук «зовнішніх» воро-
гів; різкі соціальні зміни можуть внести певну дисгармонію в систему стосун-
ків, що склалися, викликати крах ідеалів, апатію, суїцид тощо; найбільш обдаро-
вані індивіди впадають у стан психосоціального мораторію, що виявляється в не-
прийнятті системи цінностей суспільства та формуванні своєї власної; конфлікт-
на поведінка; складність адаптації до нових умов життя; переживання глибокої 
особистісної кризи (чим повніше відбувається реалізація потенціалу особистості 
в стабільні періоди розвитку суспільства, тим глибшою буде індивідуальна кри-
за) тощо. Поєднання нестабільності розвитку суспільства з індивідуальною кри-
зою може дати такі зразки соціальної поведінки: позитивні – криза в суспільстві 
може скоротити індивідуальну кризу за типом «клин клином вибивають», дати 
поштовх до нової мобілізації; духовний, творчий, психоемоційний сплеск; неста-
більність суспільства може бути сприятливим моментом для переоцінки цінно-
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стей, відпочинку, для необхідної зупинки, щоб роздивитися, адаптуватися й 
прийняти відповідне рішення тощо; негативні «заглиблення в минуле»; «зам-
кнення в собі»; складність адаптації; апатія, аморальні, антисоціальні вчинки.  

Психологічна криза може бути симптомом фізичних і психічних страж-
дань, з одного боку, і симптомом трансформації, розвитку й особистого росту – 
з іншого. Будь-яка криза є особливим етапом у розвитку особистості, коли іні-
ціюється процес об’єднання внутрішніх підсистем матеріального, соціального і 
духовного «Я» в єдиний цілісний простір. Під час кризи починається процес пе-
реоцінки всіх цінностей і в цьому процесі особистість починає переосмислюва-
ти власне місце в житті. Повноцінне становлення особистості передбачає подо-
лання тієї стадії розвитку протягом життя, що ставить людину в унікальні умо-
ви й спричинює проблеми матеріального, соціального й духовного змісту, які 
людина повинна розв’язати, щоб розвиватися далі. Перебування в кризовому 
стані може призводити до зміни сприймання й переживання життя й самих се-
бе, до зміни життєвих стратегій, позицій, переконань тощо.  

Г.Шихі [9], конкретизуючи психологічні основи переживання особисті-
стю професійних криз, зауважує, що слід розрізняти чотири стратегії виходу із 
кризових ситуацій: захисну, пасивну, депресивну та афективно-агресивну. 

Пасивна стратегія властива адаптивним особистостям, котрі не впевнені у 
своїй професійній компетентності, виявляють ригідність в освоєнні нових спо-
собів самореалізації та підпорядковуються зовнішнім обставинам у вигляді ви-
конання соціальних вимог, очікувань, норм. Захисна стратегія характеризується 
наполегливою самореалізацією в непрофесійній сфері. Багатьом особистостям, 
які обирають таку стратегію подолання кризи, притаманні занижена самооцін-
ка, професійна стагнація та байдужість. Відхід чи втеча від вирішення складної 
ситуації може здійснюватися не лише в практичному, але й у психологічному 
форматі за рахунок відчуження від ситуації або пригнічення думок про неї. Де-
пресивна стратегія типова для людей, котрі зазнали невдачі в професійній ді-
яльності. Їм властиві стан пригніченості, песимістичні прогнози. Загалом вони 
невдоволенні життям, і як наслідок – депресія й апатія, що спричиняють певну 
дезорганізацію професійної діяльності; особистість не здатна виконувати свої 
професійні функції, не турбується із приводу оцінки власного професіоналізму 
й повністю втрачає інтерес до діяльності. Неадекватне усвідомлення професій-
них ситуацій призводить до обрання особистістю деструктивного способу по-
долання кризи професійного становлення, що іноді спричинює професійну ста-
гнацію. Афективно-агресивна стратегія властива невротизованому типові осо-
бистості. Такі люди зазвичай відрізняються амбіціозністю, агресивністю, схиль-
ністю до протиставлення себе іншим. Події сприймаються ними однобоко, 
гнучкість відсутня, що зумовлює вироблення деструктивного способу подолан-
ня кризи. Низький рівень професійної самосвідомості не дозволяє їм вийти за 
межі безперервного потоку повсякденної діяльності, звільнитися від власних 
егоїстичних установок. Агресивність підвищується за рахунок накопичення не-
гативних емоцій і стає засобом боротьби та невизначеності, у якій може прихо-
вуватися небезпека.  

Е.Зеєр та Е.Симанюк [3] указують на два можливі варіанти кризи: 
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• конструктивний, що виявляється в активізації зусиль на якомога швид-
шу адаптацію та набуття досвіду роботи; 

• деструктивний – неадекватне, неякісне й непродуктивне виконання про-
фесійних функцій, що призводить до звільнення.  

А.К.Маркова [5] на основі узагальнення досліджень порушень професій-
ного розвитку особистості виокремила й описала такі тенденції професійних де-
струкцій: відставання, уповільнення професійного розвитку в порівнянні з віко-
вими та соціальними нормами; дезінтеграцію професійного розвитку, розпад 
професійної свідомості та як наслідок – нереалістичні цілі, професійні конфлік-
ти; низьку професійну мобільність, невміння пристосуватися до нових умов 
праці та дезадаптацію; появу деформацій особистості (емоційне виснаження, 
вигорання); припинення професійного розвитку через професійні захворювання 
або втрату працездатності. Зазначені чинники уповільнюють процес професій-
ної мобільності фахівця. 

Висновки 
Кризові явища – невід’ємний атрибут динамічного розвитку фахівця. На 

різних етапах професіоналізації особистість неодноразово опиняється в кризо-
вих ситуаціях, що вимагають нової траєкторії професійного та життєвого шля-
ху. І, звичайно, позитивним психологічним новоутворенням кризового періоду 
є накопичений новий досвід, переосмислення ситуації, бажання до професійної 
мобільності в новому напрямі. Шлях виходу з кризи досить індивідуальний, 
оскільки значною мірою залежить від особливостей попереднього періоду, від 
індивідуально-професійного досвіду особистості й тісно пов’язаний з обстави-
нами життя в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ В 
СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ 

 
 Стаття присвячена проблемі виявлення обдарованої дитини в сучасному освітньому 

закладі. Робиться теоретичний аналіз явища обдарованості, розглядаються найважливіші 
підходи щодо його виявлення та особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах діяль-
ності шкільної психологічної служби. 

Ключові слова: обдарованість, обдарована дитина, талановитість, творча дитина, 
виявлення обдарованої дитини. 

 
This article is devoted to the problem of identifying gifted children in modern educational 

institution. It is a theoretical analysis of the phenomenon of giftedness, considered the most 
important approaches to its detection and peculiarities of work with gifted children in terms of 
school psychological services. 

Key words: gifted, gifted child, talent, creative child, identifying gifted children. 
 
На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні актуальною є про-

блема виявлення, навчання та виховання обдарованих і талановитих дітей та 
підлітків, психологічна підтримка й сприяння розвитку їхнього творчого потен-
ціалу. Саме на цих дітей суспільство покладає великі надії в майбутньому. Відо-
мо, що обдаровані діти – це особлива група дітей, які випереджають однолітків 
у кількості та особливості сприйняття навколишніх подій і явищ. Своєчасний 
вияв унікального потенціалу дитини, підтримка на шляху розвитку та соціаліза-
ції сприятиме успішному життєвому старту. Тому робота психолога з обдарова-
ними дітьми в системі психологічної служби школи є однією з найбільш пріори-
тетних проблем і на її вирішення мають бути спрямовані зусилля психолога, пе-
дагогів та батьків. 

Мета статті – розкрити особливості виявлення обдарованої і талановитої 
дитини в сучасному освітньому закладі. 

Завдання статті: 
1. Проаналізувати найважливіші підходи виявлення обдарованості в дітей 

в освітніх закладах. 
2. Розкрити принципи й методи виявлення талановитих дітей. 
У сучасній психологічній науці обдарованість розглядають з різних точок 

зору. Як якісну своєрідність поєднання здібностей, що забезпечують високу ус-
пішність діяльності, обдарованість розглядають учені: С.Л.Рубінштейн, Б.М.Теп-
лов [14; 15]. Науковці Д.Гілфорд, Е.Торренс, Д.Б.Богоявленська розуміють обда-
рованість як загальні здібності (на відміну від спеціальних), які зумовлюють 
широту можливостей людини [3]. У той же час учені Б.М.Теплов, Ю.З.Гільбух, 
Дж.Рензуллі наголошують, що розумовий потенціал – інтелект, який забезпечує 
широту узагальнень, логічність (а не здібності до мистецтв); рівень розумового 
розвитку, що характеризує кожну людину [5]. Український науковець Г.С.Костюк 
дотримується точки зору, згідно з якою обдарованість – це сукупність задатків, 
природних даних, які забезпечують початковий високий рівень у якомусь виді 
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діяльності людини і є вихідною внутрішньою умовою розвитку її здібностей [8], 
а вчений Ю.З.Гільбух стверджує, що талановитість – умова для успіху найвищо-
го рівня [5]. 

Під час вивчення проблеми виявлення обдарованості дитини нам близька 
позиція Д.Б.Богоявленської та Г.С.Костюка, котрі висувають конкретні практичні 
завдання: сприяти розвитку кожної особистості, довести індивідуальні досягнен-
ня до максимально високого рівня, сприяти суспільному прогресу [3; 8]. 

Можна виокремити декілька важливих етапів у виявленні обдарованих ді-
тей. Так, першим етапом є виявлення обдарованих дітей за допомогою відомос-
тей, отриманих від батьків, опікунів, учителів. Такими відомостями є свідчення 
про особливості сприймання, успіхи в тій чи іншій діяльності, неординарність 
мислення тощо. У тих освітніх закладах, де проблемі обдарованості приділяють 
належну увагу, на цьому етапі створюють анкети для батьків, опікунів, виховате-
лів дитячих закладів, учителів, а також можуть використовуватись результати 
групових тестувань, соціологічні опитувальники [12; 13]. Другий етап визна-
чають як діагностичний. На цьому етапі психологам надається індивідуальна 
оцінка творчих можливостей та особливостей нервово-психічного стану дитини.  

У шкільній практиці часто обмежуються оцінкою коефіцієнта інтелекту 
(IQ), який визначається за допомогою психометричних тестів інтелекту. Саме ці 
тести використовуються найчастіше під час відбору дітей у класи та школи для 
обдарованих. У той же час варто використовувати психометричні тести як один 
з багатьох джерел додаткової інформації про наявність обдарованості в дитини. 

Найбільш адекватною формою виявлення ознак обдарованості дитини є 
психолого-педагогічний моніторинг, особливістю якого є: комплексний характер 
оцінювання різних граней поведінки й діяльності дитини; довготривалість про-
цесу ідентифікації; експертна оцінка продуктів діяльності дітей; виявлення оз-
нак обдарованості з урахуванням зони найближчого розвитку; аналіз поведінки 
дитини в тих сферах діяльності, які максимально відповідають його інтересам 
та схильностям; багатоетапність дослідження; аналіз реальних досягнень дітей і 
підлітків у різних предметних олімпіадах тощо [7]. 

Дослідник Є.І.Щебланов наголошує на таких особливостях роботи з обда-
рованими дітьми. Це виявлення проявів обдарованості в поведінці та різних ви-
дах діяльності учня через спостереження, опитування та ін.; вивчення за допо-
могою опитувальників, інтерв’ю умов та історії розвитку дитини в сім’ї, її інте-
ресів, схильностей, вивчення даних про сім’ю, про ранній розвиток обдарованої 
дитини, про її інтереси; оцінка обдарованої дитини її однолітками за допомогою 
опитування; самооцінка здібностей, мотивації, інтересів, успіхів за допомогою 
опитувальників, співбесіди; оцінювання робіт (у тому числі екзаменаційних), до-
сягнень, шкільної успішності; психологічне тестування: показники інтелектуаль-
ного (абстрактного й логічного мислення, математичні здібності, технічні здібно-
сті, пам’ять і т. д.) творчого й особистісного розвитку дитини за допомогою пси-
ходіагностичних тестів [11, с.7–10]. Перевагою такого підходу є різнобічність, 
комплексність, глибина та, що особливо важливо, індивідуальний підхід. 

Третій етап роботи з обдарованими дітьми належить педагогам, головним 
завданням яких є формування та вдосконалення здібностей дітей за допомогою 
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таких методів і прийомів: авторські програми, індивідуальні заняття (консульта-
ції та ін.), а також різносторонні програми в ліцеях, гімназіях, коледжах. 

Науковці Л.А.Пєтушкова, А.В.Аносова пропонують таку програму психо-
лого-педагогічного пошуку обдарованих дітей, котра складається із семи послі-
довних етапів. 

На першому етапі проводиться низка заходів, спрямованих на вивчення ін-
тересів і початкового рівня розвитку дітей з допомогою анкетування вчителів, ді-
тей, батьків, інтерв’ювання дітей і батьків, вивчення та аналіз результатів акаде-
мічних досягнень учнів, результатів їхньої творчої роботи. На цьому етапі визна-
чається коло учнів, які відрізняються від однолітків здібностями та поведінкою. 

Другий етап передбачає тестування дітей учителями. Педагоги викорис-
товують для пошуку та диференціації здібних, обдарованих, талановитих на-
вчальні тести, які складаються вчителями-предметниками й застосовуються для 
визначення рівня знань або вмінь учнів з конкретних навчальних дисциплін. 

На третьому етапі визначається рівень загального розумового розвитку 
дітей за допомогою стандартизованих тестів здібностей і тестів загального ро-
зумового розвитку, що ґрунтуються на початковому матеріалі. На цьому етапі 
оцінюються й ранжуються академічні досягнення учнів за державними та регіо-
нальними нормами. 

На четвертому етапі використовуються психологічні тести. Оцінюється 
рівень розвитку пізнавальних процесів: пам’ять, тип мислення, увага, уява, 
сприймання, відчуття, мовлення. Визначаються типологічні властивості нервової 
системи, функціональної асиметрії великих півкуль, характерологічні якості осо-
бистості, встановлюються індивідуальні відмінності учня щодо вікових норм. 

П’ятий етап полягає в індивідуальному тестуванні психологом дітей з 
підвищеними розумовими здібностями (за результатами 1–4 етапів). Оцінюєть-
ся й прогнозується рівень інтелектуальних, творчих, психомоторних здібностей 
та академічних досягнень учнів. Використовуються адаптовані психологічні ме-
тодики: тести інтелекту (Шкала Стандфорд-Біне, тест Д.Векслера, Кауфма-
новська батарея тестів, Шкала дитячих здібностей Маккарті, тести Г.Айзенка, 
«Тести інтелектуальних здібностей Р.Кеттела» та ін.; тести на визначення креа-
тивності: тести креативності для дітей Дж.Гілфорда, тест креативного потенці-
алу Р.Хофнера і Ю.Хеменвей, тест групового оцінювання для виявлення талан-
ту, розроблений С.Римм та ін.; психомоторні тести: тест спритності Стронбер-
га, тест спритності пальців О.Коннора, тест на зорово-рухову координацію 
К.Беррі та ін.) [1]. 

На шостому етапі аналізуються результати діагностування на попередніх 
етапах (1–5) для визначення видів обдарованості досліджуваних дітей – психо-
моторна, інтелектуальна, творча, академічна, соціальна (соціальна компетент-
ність; організаторські, лідерські здібності) і духовна (високі моральні якості, 
альтруїзм). Визначаються умови, які необхідні для розвитку обдарованих дітей.  

Сьомий етап полягає в розробці індивідуальних програм розвитку особис-
тості обдарованої дитини з її психолого-педагогічним забезпеченням [13]. 

Вищеназвана програма психолого-педагогічного пошуку обдарованих ді-
тей використовується для визначення широкого спектра здібностей та опираєть-
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ся на різноманітні джерела інформації про поведінку дитини, ознак цей підхід є 
достатньо довготривалим процесом. 

Також багато часу займає й виявлення талановитих дітей. Ефективна іден-
тифікація талановитості неможлива посередництвом якоїсь одноразової проце-
дури, тому всі зусилля варто спрямовувати на поетапний пошук таланту в умо-
вах загальноосвітньої школи. Дослідники Д.Б.Богоявленська, Г.С.Костюк та ін. 
виокремлюють такі принципи виявлення талановитих дітей: комплексний ха-
рактер оцінювання різних сторін поведінки й діяльності дитини, довготрива-
лість ідентифікації, використання тренінгових методів, залучення до оцінки та-
лановитої дитини експертів та ін. [3; 8, с.52–60]. Добре зарекомендував себе 
комплексний підхід, завдяки якому можна використовувати різноманітні мето-
дики: спостереження, спеціальні психодіагностичні тренінги, експертне оціню-
вання поведінки дітей учителями, батьками, вихователями, а також залучити ді-
тей у спеціальні ігрові та предметно-орієнтовані заняття, експертно оцінити ре-
зультати творчої діяльності дітей професіоналами, організувати різноманітні ін-
телектуальні та предметні олімпіади, конференції, спортивні змагання, проводи-
ти психодіагностичні дослідження з використанням різноманітних психомет-
ричних методик. 

Недоліком цього підходу є можливість допущення помилок, у результаті 
чого можна «пропустити» талановиту дитину або, навпаки, до числа таланови-
тих можуть віднести дитину, яка не підтвердить дану оцінку у своїй подальшій 
діяльності. 

Визнання ролі соціальних умов, у яких розвивається дитина, потребує 
створення спеціалізованих методів виявлення талановитості з урахуванням ці-
лого ряду факторів (економічних, культурних, сімейних, фізичного здоров’я ди-
тини та особливостей її соціалізації). 

Психологи виокремлюють два етапи виявлення талановитих дітей. На 
першому етапі (аналітичному) враховуються дані про високі успіхи в якій-не-
будь діяльності, отримані від батьків і педагогів, можуть використовуватись та-
кож результати групових тестувань, соціологічні опитувальники, що дозволить 
виокремити групу дітей для більш детальних індивідуальних досліджень; орга-
нізовують урочну й позаурочну діяльність як єдиний процес, спрямований на 
розвиток творчих, пізнавальних здібностей учнів. Наступний етап визначають 
як діагностичний: проводиться індивідуальна оцінка творчих можливостей та 
здібностей дитини через різноманітні види діяльності: навчальну та позакласну 
[9; 13]. 

Проблемним залишається питання виявлення обдарованості в дітей з не-
благополучних сімей. Оскільки в більшості випадків такі діти мають проблеми 
з мовою, світоглядом, спілкуванням з дорослими та ровесниками тощо, це, у 
свою чергу, не сприяє адекватній оцінці вчителем реальної обдарованості такої 
дитини. Тому важливо створити комплекс діагностичних підходів стосовно ви-
явлення обдарованості в таких дітей. Психологи, зокрема, рекомендують зверта-
ти увагу на такі характеристики, як незалежність у діях, бажання брати участь у 
всьому новому, почуття гумору, різноманітність інтересів, гнучкість у підходах 
до проблеми [2]. У цілому, ця проблема потребує окремого дослідження.  
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Висновки 
Вивчаючи проблеми виявлення обдарованості дитини, науковці висувають 

конкретні практичні завдання: сприяти розвитку кожної особистості, довести 
індивідуальні досягнення до максимально високого рівня, сприяти суспільному 
прогресу. Виокремлюють декілька важливих етапів у виявленні обдарованості: 
діагностичний, зокрема психолого-педагогічний моніторинг; застосування різ-
носторонніх програм у ліцеях, гімназіях, коледжах. Учені Л.А.Пєтушкова, 
А.В.Аносова пропонують поетапну програму психолого-педагогічного пошуку 
обдарованих дітей, проте такий підхід є достатньо довготривалим процесом.  

Для ефективноїі дентифікації талановитості важливо здійснювати поетап-
ний пошук таланту в умовах освітнього закладу. Виокремлюють два етапи вияв-
лення талановитих дітей: діагностичний та аналітичний. Головними принципа-
ми виявлення талановитих дітей є комплексний характер оцінювання різних 
граней поведінки та діяльності дитини, використання тренінгових методів, за-
лучення експертів тощо. Виявлення талановитості потребує і створення спеціа-
лізованих методів з урахуванням цілого ряду факторів. 

Особливої уваги вимагає проблема виявлення обдарованості в дітей з не-
благополучних сімей. Учені наголошують на необхідності створення комплексу 
діагностичних підходів для виявлення обдарованості в таких дітей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
Здійснено теоретичний аналіз соціальної відповідальності особистості в її взаємо-

зв’язку з особистісною. Визначено її сутнісні характеристики в контексті розвитку психо-
логічної науки та соціокультурних перетворень. На основі результатів емпіричного дослі-
дження охарактеризовано особливості рівнів сформованості соціальної відповідальності 
студентської молоді в Україні. 

Ключові слова: соціальна відповідальність особистості, свобода, творчість, цілі-
сність, суб’єктність. 

 
The theoretical analysis of the social responsibility of the personality in its correlation with 

the personal was made. Its essential characteristcs in the context of the development of 
psycholigical science and sociocultural transformation was determined. The peculiatities of the 
formation levels of social responsibility of the student youth in Ukraine based on the results of 
empirical investigation is characterized.  

Key words: social responsibility of the personality, freedom, art, integrity, subjectivity. 
 
Стрімкі, глибинні зміни в нашому суспільстві визначаються як явище си-

стемної кризи, джерелом якого є вакуум ідентичності, і це, зокрема, супрово-
джується низкою психопатологічних станів, які пов’язані з факторами беззахис-
ності, розчарування, утрат, провин, подавленої агресивності, самообвинувачен-
ня, порушень у системі особистісних стосунків, викривлення процесів само-
ідентичності, неможливості самореалізації, зниження самооцінки. Окремо діє 
фактор відсутності взірців: етико-культурних (що, без перебільшення, є для 
етичної ментальності українців психологічною катастрофою), професійних і 
психолого-типологічних (природне розмаїття психологічних типів самореаліза-
ції насправді обмежується одним взірцем – успішним, здатним до конкурентної 
боротьби й просування на західний ринок праці). За даними досліджень Інсти-
туту соціології НАНУ, лише 6,6% опитаних вважали, що наш час є часом мо-
ральних авторитетів, а часом політиканів його вважають 41,9%, часом шахраїв – 
37%, часом пристосуванців – 29,6%. Саме руйнування традиційної системи цін-
ностей, кризу ідентичності вважають головною проблемою сучасного суспіль-
ства. Разом із тим рівень розвитку цивілізованості суспільства визначається на-
самперед рівнем розвитку всебічної психологічної, професійної та культурної 
спеціалізації. 

© Палагнюк О., 2013 
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Саме тому все більшої актуальності для соціальної психології набуває до-
слідження проблеми формування соціальної й особистісної зрілості, а тому й 
соціальної відповідальності особистості, яка є основною умовою розбудови гро-
мадянського суспільства. 

Варто зазначити, що цікавою в цьому контексті є студентська молодь, яка, 
по-перше, є індикатором теперішнього стану нашого суспільства. Адже, як «ро-
весники» незалежності української держави, вони виявляють, крім іншого, і ре-
зультати глибинних змін у нашому соціумі. Бо саме тепер для молоді актуальною 
є самоідентичність, ціннісно-нормативне та ідеологічне самовизначення. 

Метою нашої роботи є дослідження особливостей рівня сформованості 
соціальної відповідальності студентської молоді в Україні. 

Проблема відповідальності, зокрема соціальної, у сучасних наукових до-
слідженнях розглядається комплексно і є однією з актуальних проблем філосо-
фії, етики, психології, соціології, педагогіки, політології, релігієзнавства, теоло-
гії, культурології та інших наук. Соціальна відповідальність особистості розгля-
дається з позицій різних галузей по-різному.  

Методологічними, безсумнівно, можна вважати положення про відпові-
дальність особистості в межах концепції «людинознавства» Б.Г.Ананьєва, 
Д.Н.Узнадзе і С.Л.Рубінштейна; положення про відповідальність як генералі-
зуючу якість, результат інтеграції психічних функцій особистості та суб’єктив-
ного сприйняття навколишнього світу К.Абульханової-Славської, Г.Костюка, 
М.Боришевського, Л.Колберга, Ж.Піаже, І.Беха, М.Савчина, І.Роттера, В.Фран-
кла; «психологію відповідальності» К.К.Муздибаєва; положення Т.М.Титаренко 
про життєвий шлях людини [5, с.71–89]; суб’єктну парадигму В.О.Татенка [5, 
с.234–241]; положення О.А.Донченко про вчинок, суб’єктність і психофрактал у 
контексті фрактальної психології [4]; поняття автономної відповідальності 
Т.С.Гурлєвої; узагальнення досліджень формування соціальної відповідальності 
як властивості соціальної зрілої особистості (Е.Фромм, К.Юнг, Е.Нойман, 
В.Франкл, К.Роджерс, А.Маслоу, Ф.Перлз, Ж.Піаже, Л.Колберг) [1]. У контексті 
психологічної науки останнім часом виділяються кілька підходів до розуміння 
цієї наукової проблеми, між якими існує чимало суперечностей. Відповідаль-
ність розглядається як якість особистості (І.Бєх, Т.Гаєва, А.Лопуховська), як 
смисловий принцип мотиваційної регуляції поведінки особистості (М.Cавчин), 
як ставлення особистості (Т.Морозкіна, А.Растігаєв). Це вказує на те, що про-
блема формування відповідальності не має ще достатнього теоретико-методоло-
гічного обґрунтування.  

Цікаво, що психологи останнім часом досліджують досить широкий 
спектр питань формування соціальної відповідальності та відповідальності за-
галом, її ролі у професійній сфері психологів (І.Г.Тимощук), соціальних праців-
ників (О.П.Патинок), підприємців (О.М.Істратова, О.В.Радіонов), у військовій 
сфері (В.В.Говоруха, О.О.Іллюк, С.Скочиляс, І.Н.Ребрій, А.Й.Капська, В.В.Ягу-
пов) тощо. Водночас дослідники відзначають відповідальність як визначальну 
професійну (І.Г.Григорова) і морально-психологічну (О.О.Іллюк, С.Скочиляс, 
І.Н.Ребрій, А.Й.Капська, В.В.Ягупов) якість особистості. Зокрема для нас ціка-
вим виявився і висновок І.Г.Тимощука, який на основі емпіричних досліджень 
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довів: соціальна відповідальність особистості на високому рівні статистичної 
значущості корелює з морально-етичною відповідальністю. Остання ж одноча-
сно присутня в кожному з аспектів відповідальності й виступає, на нашу думку, 
чи не найзначущішою характеристикою особистості й суспільства. Адже сфор-
мованість морально-етичної відповідальності свідчить про світоглядну зрілість 
особистості, сформованість її соціальної ідентичності, здатність до творчості, 
потребу в активності, ініціативність тощо. З розвитком суспільства зростають 
обрії суспільної свободи, що неодмінно впливає на розвиток свободи особисто-
сті, підвищується роль моральної відповідальності [6; 7, с.21–26].  

На основі аналізу теоретичних джерел варто вказати, що ми в цьому до-
слідженні виходимо з розуміння соціальної відповідальності особистості як 
специфічної для зрілої особистості форми саморегуляції та самодетермінації, 
що виявляється в усвідомленні себе як причини здійснюваних учинків та їх на-
слідків, а також в усвідомленні та контролі власної спроможності бути причи-
ною змін у суспільному та особистому житті. Відповідальність, виходячи із цьо-
го, слід розуміти як сутність свободи, а не її обмеженість. Свобода ж, у свою 
чергу, – це результат пізнання правди, тобто зрілості совісті, ознака душевно-
духовного зростання особистості [2, с.230; 4; 7, с.57–85, с.125–141]. 

З огляду на вищезазначене, можна говорити про те, що поняттям, котре є 
основою цілісності особистості, є саме совість, яка полягає в служінні закону 
правди і добра – закону любові. Як інстанція соціальної відповідальності, со-
вість, залежно від того, чи це суб’єктність, чи суб’єктивна певність особистості, 
пов’язана з різними мотивами та рівнями сформованості соціальної відповідаль-
ності. Зокрема, варто виокремити нижчий і вищий рівні сформованості соціаль-
ної відповідальності, характеризуючи їх відповідно як інфальтильну та зрілу від-
повідальність. Перша стосується відповідальності перед зовнішнім авторитетом. 
А її обсяг залежить від «інтенсивності», вираженості мотивів: страху або кори-
сливості. Відповідно така відповідальність трансформується в сумлінність. Часто 
психосоціальним проявом/наслідком такої відповідальності є соціальна пасив-
ність, конформізм [7, с.121–142]. Зріла відповідальність же стосується внутріш-
нього/вищого авторитету, сформована на основі природного закону – закону сові-
сті, що є одночасно потребою й чинником самообмеження, саморегуляції особи-
стості як якості світоглядної зрілості (чиню так, бо по-іншому не можу, бо цього 
прагну) – совісливість. У свою чергу, людина визнається відповідальною не за 
все у світі, а за все, що може вчинити. Свобода, як найвищий мотив такого рівня 
відповідальності, проявляється у творчості, ініціативності, суб’єктності. Таким 
чином, соціальна відповідальність, яка базується на анамнезі душевно-духовного 
виміру людини та реалізується у творчій діяльності особистості, є ознакою її зрі-
лості [1; 2, с.189–194; 3; 5, с.37], а також проявом громадянської відповідальності 
особистості як необхідної умови формування громадянського суспільства.  

На нашу думку, таке розуміння відповідальності загалом і соціальної зо-
крема (крізь призму свободи й совісті) і справді ґрунтується на цілісному підхо-
ді до розуміння особистості. 

Цікавими є результати емпіричного вивчення рівнів сформованості соці-
альної відповідальності студентської молоді в Україні, які ми досліджували в 
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межах психосемантичного підходу на основі опитування у формі анкетування, 
до якого було включено різні індикатори: для вивчення основних світоглядних 
ціннісних орієнтацій (позицій, настановлень), притаманних сучасній студентсь-
кій молоді, особливо українській (правових, авторитарних, споживацьких і хри-
стиянських релігійних) і для вивчення соціальної відповідальності особистості. 
Зазначимо, що вибір індикаторів здійснювався за такими методиками: «Шкала 
соціальної відповідальності К.К.Муздибаєва», дослідження правової самосвідо-
мості Г.Абраменкової; методика визначення тоталітарних настановлень Т.Адор-
но, а також використовувались індикатори, узяті зі ЗМІ, які стосувалися спожи-
вацьких ціннісних позицій. Надійність і валідність таких методик доведена. 

Зазначимо, що рівень сформованості соціальної відповідальності особи-
стості (надалі СВО), у нашому випадку – студентської молоді, ми вивчали в 
контексті дослідження проблеми християнських релігійних настановлень (нада-
лі ХРН) як чинника формування соціальної відповідальності особистості. У до-
слідженні взяли участь 214 респондентів віком 17–22 роки, які проживають і на-
вчаються в різних містах України (Київ, Івано-Франківськ, Севастополь).  

СВО ми досліджували на основі індикаторів, що входили до основної ан-
кети, і складали в цілому методику «Шкала соціальної відповідальності 
К.К.Муздибаєва», яка включає сім шкал: рефлексія на морально-етичні ситуації 
(конфлікти, колізії); інтуїція в морально-етичній сфері; екзистенційна відпові-
дальність; морально-етична мотивація; альтруїстичні емоції; морально-етичні 
цінності й шкала брехні. 

«Шкала соціальної відповідальності К.К.Муздибаєва» була представлена 
в анкеті у вигляді тверджень з можливими варіантами відповідей: згоден, важко 
сказати, не згоден і відповідними балами їх оцінювання: -1, 0, 1. За результата-
ми методики за методом k-середніх щодо досліджуваних робиться висновок про 
рівень сформованості різних аспектів соціальної відповідальності студентів (на 
основі аналізу різних шкал методики).  

Отож, отримані емпіричні дані дозволяють стверджувати про досить ви-
сокий, на перший погляд, рівень сформованості СВ студентської молоді. Адже 
із 214 респондентів 118 виявили високий рівень сформованості СВ, 75 – серед-
ній і 21 – низький рівень СВ, що становить відповідно: 55, 34 і 11% досліджува-
них. При цьому детальний аналіз отриманих результатів свідчить, що студенти 
часто завищували бали за різними шкалами, що може свідчити про намагання 
«бути правильними», відповідати вимогам оточення тощо. Це зумовило деталь-
ніше вивчення. Разом із тим під час визначення кореляційних зв’язків між соці-
альною відповідальністю та християнськими релігійними настановленнями, зо-
крема й психосоціальними особливостями установленої кореляції (її сутності), 
ми використали кореляційний і факторний аналіз. Отримані результати дозволя-
ють говорити про наявність неконгруентності між поняттям «соціальна відпові-
дальність особистості» та його розумінням респондентами. Зокрема, найчіткіше 
це видно з визначеної семифакторної семантичної структури, яку ми отримали з 
використанням моделі головних компонент, де найзначущішим виявився фактор 
«Дефініція соціальної відповідальності – псевдовідповідальність» (вклад у су-
марну дисперсію 18,7% із 57,5%).  
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До цього фактора ввійшли такі характеристики (тут і далі в дужках наве-
дено факторні навантаження ознак; ознаки подані за порядком зменшення 
їхнього навантаження у факторі, що аналізується): морально-етичні цінності 
(0,840); нам потрібні не закони, а чесні керівники, яким можна довіряти – авто-
ритарне настановлення (0,806); екзистенційна відповідальність (0,783); сформо-
ваність морально-етичної відповідальності (0,740); для сучасної людини афо-
ризм про скромність як шлях у забуття набуває особливої актуальності – спожи-
вацька ціннісна позиція-настановлення (0,686); кожна людина повинна сама 
піклуватися про своє життя, охороняти й захищати свою безпеку та свободу від 
інших людей будь-якими засобами – антиправове настановлення (0,628); поряд-
ним людям слід ігнорувати тих, хто має погані звички й манери – авторитарне 
настановлення (0,538); ніхто не зобов’язаний піклуватися про тих людей, які не 
вміють про себе дбати, – антиправове настановлення (0,523); якщо в когось про-
блеми або турботи, то йому краще про це не думати, а зайнятися приємнішими 
речами – авторитарне настановлення (0,477); справжнє щастя – це свобода від 
багатства й пожадливості до нього. Доброзичливість та істинна покора – це 
шлях до щастя – християнські релігійні настановлення (0,474); крадіжкою є на-
вмисне затримування позиченого, знайденого, обманювання в торгівлі, невідпо-
відно низька зарплатня, спекуляція, корупція, марнотратство – ХРН (-0,467); 
альтруїстичні емоції (0,453); люди, які не вміють організувати своє життя або не 
мають для цього достатніх здібностей, повинні підкорятися тим, хто знає, як по-
трібно жити, і в усьому йти за ними – антиправове настановлення (0,440); до 
різних категорій людей закон повинен застосовуватися по-різному – антиправо-
ві настановлення (0,428); хто покірливо дотримується моральних норм, той при-
речений на жебрацький рівень життя – споживацьке настановлення (0,424); для 
людини важливіше добре заробляти, ніж працювати за фахом – споживацькі на-
становлення (0,400).  

Цей фактор має найбільший вклад у сумарну дисперсію й окреслює рі-
вень сформованості соціальної та морально-етичної відповідальності, прита-
манний сучасній студентській молоді. Зокрема семантична наповненість факто-
ра свідчить про те, що морально-етичні цінності є найважливішим чинником 
кореляції між СВ і ХРН молоді, як також екзистенційна відповідальність, аль-
труїстичні емоції. Однак розуміння студентами сутності цих понять виявилося 
«невластивим», неконгруентним, навіть протилежним до загальноприйнятого. 
Мотив «мати», а не «бути», який робить людину залежною, є детермінантою 
відповідальності респондентів. Таким чином, маємо підстави стверджувати, що 
соціальна відповідальність студентів під тиском більшості, хоча радше «багатої 
меншості», трансформується в «сумлінність» як прояв конфомності. Однак, ви-
ходячи з того, що в нашому суспільстві має місце явище подвійної моралі, то 
згадана сумлінність більше стосується «дотримання норм багатої меншості», 
яка є референтною, як мінімум, для переважної більшості досліджуваних, а 
основною її цінністю є влада й матеріальне багатство. Крім того, третій фактор 
(вклад у сумарну дисперсію 7,2%) було визначено так: «Настановлення показо-
вого альтруїзму як захисний механізм споживацтва». Цей фактор доповнює ха-
рактеристику сформованості відповідальності досліджуваних. До нього ввій-
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шли такі характеристики: інтуїція в морально-етичній сфері (0,743); альтруїс-
тичні емоції (0,539); хто покірливо дотримується моральних норм, той прирече-
ний на жебрацький рівень життя – споживацьке настановлення (0,486); сформо-
ваність морально-етичної відповідальності (0,469); крадіжкою є навмисне за-
тримування позиченого, знайденого, обманювання в торгівлі, невідповідно 
низька зарплатня, спекуляція, корупція, марнотратство – ХРН (0,450); зазвичай 
мені простіше почекати, поки проблема вирішиться сама собою – споживацьке 
настановлення (0,416); різні моралізаторські дискусії – це пережиток минулого 
– споживацьке настановлення (0,409). Згідно з критерієм «інваріантності – ін-
терпретування», семантика цього фактора визначається інтуїцією в морально-
етичній сфері. Однак совість, яка допомагає розрізняти добро і зло, чесність і 
обман, чесноту і гріх, більше пов’язана в цьому випадку з так званим мораль-
ним «фарисейством». Адже попри представленість тут уже згаданих у першому 
факторі сформованості морально-етичної відповідальності, альтруїстичних емо-
цій, розуміння сутності крадіжки, певним акцентом виступає настановлення 
споживацького спрямування про досягнення високого життєвого рівня, який на-
пряму пов’язаний з матеріальним статком. На заваді може стати лише «покірли-
ве дотримання моральних норм», яке прирікає людину на «жебрацький рівень 
життя». Цей фактор доводить значущість споживацьких, авторитарних наста-
новлень як чинників від’ємної кореляції між ХРН і СВ студентів та їх визна-
чальну роль у суспільному житті. До того ж ці настановлення чітко усвідомлю-
ються сучасною молоддю, хоча певною мірою відчувається вплив родинного 
життя та виховання «інших» ціннісних орієнтацій. Вищеописане виявляє психо-
соціальну сутність визначеної позитивної кореляції (на високому рівні стати-
стичної значущості) між шкалою «рефлексія на морально-етичні ситуації» та ін-
дикатором 41 (справжнє щастя – це свобода від багатства й пожадливості до 
нього. Доброзичливість та істинна покора – це шлях до щастя.) 

Доцільно відзначити й четвертий фактор «Соціальні стратифікаційні на-
становлення» (вклад у сумарну дисперсію 6,7%). До цього фактора ввійшли такі 
характеристики: шкала неправди (-0,695); пошана до авторитету й слухняність – 
найважливіші риси, яких повинні навчитися діти, – авторитарне настановлення 
(0,631); кожна людина повинна мати права, відповідні до того, якою вона на-
родилася, у якій сім’ї, у якій соціальній групі – антиправове настановлення 
(0,521); справжнє щастя – це свобода від багатства й пожадливості до нього. До-
брозичливість та істинна покора – це шлях до щастя – християнське релігійне 
настановлення (0,478). Фактор «Соціальні стратифікаційні настановлення» по-
єднує в собі різні світоглядні настановлення: ХРН, авторитарні, антиправові. 
Проте визначальним, тим, що відрізняє його від інших, є високий рівень прав-
дивості, який можна трактувати як упевненість у цьому настановленні. Найваж-
ливішими рисами особистості тут є пошана до авторитету та слухняність й пе-
реконання, що кожна людина повинна мати права, відповідні до того, у якій 
сім’ї й соціальній групі вона народилася. Християнське релігійне настановлен-
ня доброзичливості й покори в семантичній структурі цього фактора означає пе-
редовсім прийняття залежності від стратифікаційної приналежності, ніж відсут-
ність пожадливості. «Кожному своє» – ось суть цього фактора. Водночас у його 
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семантиці проглядається пасивницьке споживацтво й корисливість. Адже ре-
спонденти виявляють настановлення користуватися досягненнями своїх батьків, 
їхнім авторитетом, але аж ніяк не самим досягати певного соціального статусу.  

Зрештою, шостий фактор (вклад у сумарну дисперсію 5,7%), який було 
визначено як «Егоцентричні орієнтації, які виправдовуються ХРН, – соціоцен-
тричні орієнтації, що позиціонуються «приєднанням» до традицій, віри, держа-
ви», доповнює характеристику рівня сформованості соціальної відповідально-
сті. До цього фактора ввійшли такі характеристики: пошана до національних 
традицій та ідеалів зміцнює людину, дає їй упевненість у правильності її життє-
вого шляху – ХРН (-0,535); найбільш правдиве свідчення – це свідчення прикла-
дом власного життя – ХРН (0,494); усяке людське життя, від часу його зачаття 
аж до смерті, святе: ніхто, за жодних обставин, не може собі привласнювати 
право на нього (ні зашкодити, ні вбивати) – ХРН (-0,489); як громадянин держа-
ви, я маю право й обов’язок співпрацювати із владою для добра суспільства в 
дусі правди, справедливості і свободи та любити свою батьківщину – ХРН  
(-0,440); я маю таку велику кількість життєвих завдань, що не можу себе обтя-
жувати думками про життя людей в інших країнах та про життя майбутніх поко-
лінь – споживацьке настановлення (0,435); до тих всіх, хто має владу, спрямова-
ну мені й суспільству на добро, я почуваю повагу й пошану – ХРН (-0,415). Се-
мантична структура цього фактора являє собою біполярне утворення з егоцен-
тричними орієнтаціями, що виправдовуються ХРН, – з одного боку, і соціоцен-
тричні орієнтації, що позиціонуються «приєднанням» до традицій, віри, держа-
ви – з іншого. Таким чином, виявлено дві тенденції: замаскований під ХРН его-
центризм й екстернальність як невміння й небажання брати на себе відповідаль-
ність, особливо стосовно суспільного життя особистості. Так, найзначущішою в 
цьому факторі є залежність людини, вибору її життєвого шляху від суспільного 
середовища, що проявляється також і в невмінні розрізняти себе та суспільство, 
що, зрештою, свідчить про високий рівень конформності та настановлення па-
сивності, інфантилізму, екстернальності, апатії. З іншого боку, важливим є твер-
дження про важливість свідчення власного життя. А водночас саме життя не є 
цінністю, з ним можна робити все на власний розсуд. Хоча споживацьке наста-
новлення вказує на реальну байдужість до інших, важливим для респондентів є 
власне задоволення. Фактор «Авторитарні настановлення», характеризуючись, 
за коефіцієнтом Пірсона, найвищим рівнем статистичної значущості (0,000), 
сприяє формуванню конформності, пасивності (особливо соціальної), апатії, які 
можна вважати наслідком/проявом виявленого рівня сформованості соціальної 
відповідальності респондентів. 

Висновки 
Підсумовуючи, варто зазначити, що на основі отриманих емпіричних да-

них і завдяки використанню факторного аналізу ми виявили сутнісні соціально-
психологічні характеристики рівнів сформованості соціальної та морально-
етичної відповідальності студентів. Зокрема, на основі семифакторної семан-
тичної структури встановлено, що рівень сформованості соціальної відпові-
дальності студентської молоді визначається такими факторами: «Дефініція соці-
альної відповідальності – псевдовідповідальність», яка зводиться до «сумлінно-
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го» наслідування «багатої меншості» суспільства з подвійною мораллю, а також 
доповнюють, підтверджують таку характеристику фактори «Настановлення по-
казового альтруїзму як захисний механізм споживацтва», «Соціальні стратифі-
каційні настановлення» та «Егоцентричні орієнтації, які виправдовуються ХРН, 
– соціоцентричні орієнтації, що позиціонуються «приєднанням» до традицій, 
віри, держави». Фактор «Авторитарні настановлення», характеризуючись, за 
коефіцієнтом Пірсона, найвищим рівнем статистичної значущості (0,000), є ва-
жливим чинником формування конформності, пасивності (особливо соціаль-
ної), апатії, які характеризують відповідальність досліджуваних. У цілому, як 
засвідчують отримані результати, цей фактор є чинником зниження рівня мо-
рального опору перед цінностями епохи споживацтва, який ґрунтується на сові-
сті й заборонах, поставлених самому собі. З огляду на вищезазначене, можна го-
ворити про те, що совість, як основа цілісності особистості та інстанція соці-
альної відповідальності, є для студентів не основою суб’єктності (свободи й 
творчості), а суб’єктивною певністю, значною мірою спричиненою впливом 
епохи споживацтва та підсиленою авторитарними настановленнями. 

Перспективними для подальшого дослідження, таким чином, залишається 
аналіз моделей формування соціальної відповідальності серед студентської мо-
лоді та визначення шляхів і способів її формування в контексті розбудови гро-
мадянського суспільства. Важливо при цьому враховувати роль середовища 
впливу. 
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ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

УДК 316.477           Оксана Гринів  
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті проаналізовано феномен життєтворчості як процес активізації ресурсів 

життєвих сфер особистості, розкрито значущість життєтворчості в процесі подолання 
професійної кризи. Представлено «Програму психологічного супроводу професійного станов-
лення особистості», спрямовану на актуалізацію життєтворчих процесів, гармонізацію 
професійного становлення, а також цілісний розвиток та вдосконалення особистості. 

Ключові слова: життєтворчість, професійна криза, психологічний супровід. 
 
The article analyzes the phenomenon of life creation as a process of actualization resources 

of personas life areas, reveals the significance of life creation in the process of addressing 
occupational crisis. «The Program of psychological support of the professional persons 
development» was constructed. It is aimed at activization the life creation processes, harmonization 
of professional development and holistic improvement of personality. 

Key words: life creation, professional crisis, psychological support. 
 
У мінливих соціально-економічних і політичних умовах України та світу ге-

терохронність процесу становлення професійного шляху особистості спричинює 
загострення його складних кризових періодів. З’являється необхідність у гнучкому 
й активному реагуванні людини на зовнішні події, оскільки кризи потребують по-
шуку нових неординарних рішень, вимагають швидкої та креативної реакції для їх 
вирішення. Ці процеси підсилюють потребу в актуалізації життєтворчості, від якої 
буде залежати як індивідуальна задоволеність власною діяльністю, так і вплив на 
життєву й професійну ситуацію та успіх працівника на сучасному ринку праці. 

Проблеми життєтворчості особистості тривалий час знаходяться в центрі 
уваги вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як: К.О.Абульханова-Славська, 
Е.І.Головаха, І.Г.Єрмаков, Л.П.Міщиха, Л.В.Сохань, Н.В.Титаренко; З.Фрейд, 
К.Г.Юнг, Р.Мей, В.Франкл, А.Маслоу, Е.Фромм тощо. Центральними психоло-
гічними поняттями, що стосуються питань життєтворчості у вирішенні криз, є 
поняття: «суб’єкт життєдіяльності» (С.Л.Рубінштейн, В.О.Татенко), «смисл 
життя» (Д.О.Леонтьєв, В.Франкл,), «трансценденція» чи «вихід за межі» 
(Д.Б.Богоявленська, В.А.Петровський та ін.), життєве «переживання» (Ф.Й.Ва-
силюк). На сучасному етапі розвитку наукових знань актуальним є питання на-
дання психологічної допомоги особистості, що знаходиться в критичній ситуа-
ції, і подолання професійних криз зокрема (О.Ф.Бондаренко, Ф.Ю.Василюк, 
Р.М.Грановська, С.Д.Максименко, Т.М.Титаренко та ін.). 

Разом із тим існує необхідність у створенні практичних програм допомоги 
людині в кризові моменти професійного становлення, які були б спрямовані на 
актуалізацію життєтворчих процесів особистості, гармонізацію професійного та 
життєвого шляху, з метою підсилення її професійної ідентичності, а також цілі-
сного особистісного розвитку та вдосконалення. 

© Гринів О., 2013 
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Метою нашого дослідження є впровадження теоретичних уявлень про 
явище життєтворчості в конкретну практичну програму допомоги особистості в 
її професійній реалізації. 

Завдання нашого дослідження: 
1. Проаналізувати сутність феномену життєтворчості та впровадити тео-

ретичні уявлення про явище життєтворчості у сферу психологічної допомоги 
професійного становлення особистості. 

2. Створити «Програму психологічного супроводу професійного станов-
лення особистості», спрямовану на актуалізацію життєтворчості для успішного 
вирішення кризових ситуацій, реалізації нових життєвих і професійних цілей. 

Професійне становлення особистості ніколи не буває абсолютно рівномір-
ним та спокійним процесом, а перемежовується складними переломними етапами 
– професійними кризами [6, с.36–38; 14; 17], які можуть бути як нормативними, 
так і ненормативними [6; 14, с.18; 17]. Професійні кризи, як і будь-які інші, за-
звичай зачіпають структуру особистості в усіх її проявах і вимагають не просто пе-
ребудови професійної свідомості, але й зміни «Я-концепції» особистості [6; 17]. 

Криза постає як задача в житті людини, що вимагає творчої активності не 
лише в знаходженні шляхів розв’язання конкретної проблеми, а й у відкритті 
нових способів конструювання подальшого життєвого шляху [14; 17]. Таким чи-
ном, переломні, кризові етапи життя людини, її професійного становлення спо-
нукають до нового осмислення ситуації, активізації процесу життєтворчості та 
пошуку відповідних рішень.  

На основі аналізу й творчого переосмислення попередніх наукових дослі-
джень [7; 8; 9; 21; 22], ми сконструювали власне визначення поняття життєтвор-
чість. Так, ми вважаємо, що життєтворчість – це творчий спосіб адаптації осо-
бистості до реальних умов життя, що відбувається за допомогою використання: 

-  потенціалу особистості; 
-  набутих і засвоєних протягом життя способів вирішення проблем; 
- через урахування власних бажань, мрій, сенсів; 
- з прийняттям та реалізацією життєвої місії.  
Таке визначення передбачає гармонійний розвиток особистості, активізацію 

й використання ресурсів головних життєвих сфер: тіла, діяльності, контактів і сен-
сів, представлених у балансній моделі Позитивної психотерапії [11, с.49–52; 12].  

Отже, узагальнимо й відобразимо життєтворчий потенціал особистості в 
його цілісності таким чином:  

Тіло (фізичні, психічні, інтелектуальні, 
духовні ресурси людини) 

 
 
   

  Сенси           Діяльність 
 (бажання, мрії, сенси,   (процеси активного впливу 
 внутрішній світ особистості,  на ситуацію, творча адаптація, реалізація 
 прийняття життєвої місії)         життєвої місії) 
  

Контакти (набуття нових способів вирішення проблем: 
  спілкування – взаємодія – досвід)  

 
РЕСУР-

СИ 
ОСОБИ-
СТОСТІ 



77 

 Процес включення механізмів життєтворчості задля її актуалізації поля-
гає в задіянні основних і додаткових ресурсів життєвих сфер людини. З метою 
оптимізації цього процесу можливе використання психологічного супроводу 
протягом життєвого шляху особистості як під час подолання окремих трудно-
щів і перешкод, так і під час вирішення криз особистісного чи професійного 
становлення тощо.  

Психологічний супровід є актуальною й перспективною формою психоло-
гічної допомоги, системою професійної діяльності психолога, спрямованою на 
створення соціально-психологічних умов для емоційного благополуччя, успіш-
ного розвитку особистості [9].  

У нашій роботі представляємо «Програму психологічного супроводу про-
фесійного становлення особистості», побудовану на основі методу Позитивної 
психотерапії (ПП), що є одним із неординарних, цікавих, сучасних практичних і 
доступних методів психологічної допомоги [11]. Основними складовими методу 
Позитивної психотерапії є: positum-підхід, що базується на принципі надії сто-
совно конструктивної природи людини, її здібностей та можливостей вирішува-
ти власні проблеми; психодинамічний диференційний аналіз змісту конфліктів, 
в основі якого – принцип гармонізації актуальних і базових здібностей «знати» 
й «любити» та п’ятикрокова стратегія психотерапевтичної допомоги [11; 12, 
с.12–16], що міститься в основі створеної програми.  

Програма психологічного супроводу професійного становлення особистості 
має на меті попередження можливих труднощів, а за потреби – вирішення кон-
кретних проблем чи кризових ситуацій професійного становлення особистості 
через активізацію життєтворчих процесів та підсилення професійної ідентичності. 

Поетапний узагальнений варіант програми представляємо у вигляді таблиць. 
 

Програма психологічного супроводу професійного становлення особистості 
Первинне інтерв’ю 

Мета Завдання Ключові запитання 
Входження в 
контакт з клієн-
том, налашту-
вання на кон-
сультативний 
процес. 

 Знайомство психолога з 
клієнтом, важливими етапа-
ми його життєвого та про-
фесійного шляху. 
 
 Обговорення запиту клі-
єнта щодо участі в програ-
мі, роз’яснення основних 
етапів роботи. 

Опишіть важливі моменти Вашого життя. 
Які з подій стосувалися Вас як фахівця? 
Що відбувається зараз на Вашому життєво-
му і професійному шляху? Яких професій-
них та особистісних змін Ви бажаєте?  
Які у вас є очікування від консультанта/ від 
себе/від участі у програмі загалом? У чому, 
на вашу думку, дана програма може стати 
для вас корисною? Що (хто) надихає вас на 
спільну роботу? Що (хто) підтримує? 

I. Етап дистанціювання 
Завдання етапу Способи і техніки  

реалізації завдань 
Терапевтична цінність 

- загальний ог-
ляд та розширен-
ня бачення ситу-
ації клієнтом; 
- переключення 

Спостереження, огляд си-
туації з боку; позитивне 
тлумачення ситуації. 
Техніки: розповідь від 3-ї 
особи; «малюнок-гра»; спе-

 - розширення світосприйняття клієнта;   
- звуження проблеми;  
- позитивне тлумачення, нетрадиційна ін-
терпретація ситуації; 
- зниження тривоги; 
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зі змісту на про-
цес; 
- зняття сильно-
го емоційного 
напруження та 
тривоги; дистан-
ціювання від 
проблеми.  

цифічні техніки ПП (пози-
тивна ре-інтерпретація; ба-
жання як техніка; лист до 
симптому); метафора, прит-
ча, гумор; крос-культурний 
підхід; техніка самороз-
криття; медитативні та ре-
лаксаційні техніки… 

- ініціювання альтернативних можливо-
стей реакцій на ситуацію та її вирішення; 
- підсилення стимулу до реальної оцінки 
та подальшого аналізу ситуації. 

Ключові запитання етапу: 
 Який Ви як професіонал (на кого схожий, чим унікальний)? Що ще Ви можете розповісти 
про себе як фахівця?  
Які здібності притаманні Вам як фахівцю уже зараз? У чому сила (ресурс) Вашої професій-
ності?  
Які у Вас відчуття/думки із цього приводу?  
Як, на Вашу думку, на схожі життєві та професійні ситуації реагують інші люди?  
За що Ви могли б себе похвалити?  
Які мрії, плани, цілі Ви б хотіли ще реалізувати? Яким буде Ваше життя, коли задумане 
стане дійсністю? Хто (що) зможе Вам у цьому допомогти? На які власні сильні сторони бу-
дете опиратися? 

II. Етап інвентаризації 
Завдання етапу 

 
Способи і техніки 
реалізації завдань Терапевтична цінність 

- аналіз конфлік-
ту: розклад про-
блеми на части-
ни, відділення  
«-» від «+»; 
- підсилення до-
рослої позиції 
клієнта в аналізі 
ситуації, при-
йнятті відпові-
дальності за 
процес і резуль-
тат роботи. 

Акцент на попередньому 
досвіді клієнта, розгляд 
концепцій клієнта, звичних 
способів реагування. 
Техніки: специфічні техніки 
ПП (аналіз мікро- і макропо-
дій; робота з балансною мо-
деллю; з ДАО); робота з ма-
люнком та метафорою (ви-
несення частинок теми в ма-
люнок); авторські техніки 
розкриття змісту конфлікту, 
на основі аналізу прояву 
здібностей у різних его-ста-
нах клієнта та ін. 

- відкриття життєвих та професійних 
установок клієнта;  
- розрізнення реальностей, визначення 
відносності власних оцінок; 
- виявлення моментів та умов виникнення 
проблемних ситуацій; 
- з’ясування джерел типових способів ви-
рішення конфліктів;  
- «заземлення» ситуації на «+» і «-»; 
- загострення кризових моментів з метою 
розібратися в них та прийти до ефектив-
них рішень. 

Ключові запитання етапу: 
Яких успіхів Вам уже вдалося досягнути в професійній сфері? Які життєві ресурси Вам у 
цьому допомагали?  
Як процес професійного становлення вплинув на інші сфери Вашого життя? 
З якими труднощами Вам довелося зіткнутися?  
Як Ви при цьому реагували? Які з Ваших реакцій привели до позитивних змін, а які – до 
небажаних для Вас наслідків? 
Що нового Ви для себе відкрили, завдяки такому життєвому та професійному досвіду?  
Що Вам уже вдається добре? Над чим іще Ви б хотіли попрацювати? 

III. Етап ситуативного підбадьорювання 

Завдання етапу Способи і техніки 
реалізації завдань Терапевтична цінність 

- переключення 
з теми на про-
цес; 

Висока активність терапевта 
в підкресленні сильних 
сторін клієнта, результатів 
здійсненої роботи. 

- виявлення позитивних якостей та мож-
ливостей, що створюють перспективи для 
подальшого розвитку клієнта; 

Продовження табл. 
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Продовження табл. 
- підкреслення 
ресурсності клі-
єнта; 
- вияснення 
смислу симпто-
му в житті клі-
єнта;  
перевірка надії, 
закріплення 
впевненості в 
можливості кон-
структивного ви-
рішення ситуації. 

Техніки: специфічні техні-
ки ПП (позитивна реінтер-
претація; бажання як техні-
ка; лист до симптому; роз-
ширення цілей як техніка), 
метафора, притча, гумор; 
техніка саморозкриття; ма-
люнок; кроскультурний під-
хід; техніки, орієнтовані на 
виявлення індивідуальних 
та комунікативних ресурсів 
та ін. 

- опора на конструктивні сторони стосун-
ків у взаємодії консультант–клієнт;  
- підкріплення відчуття «+» у собі, у зроб-
леному; 
- збільшення сил і бажання конструктив-
но вирішити ситуацію. 

Ключові запитання етапу:  
Які висновки з попередніх етапів роботи Вам удалося для себе зробити?  
На які ресурси в собі Ви можете опиратись? Яким чином Ви можете використовувати їх у 
нашій взаємодії/у реальному житті/у професії зокрема? 
Які додаткові джерела підтримки Ви могли б використати з різних життєвих сфер? Чим це 
може стати корисним? Що нового може додати у Ваше життя?  
У чому це Вам допоможе? Які цілі (бажання) дасть змогу реалізувати? 

IV. Етап вербалізації 

Завдання етапу Способи і техніки 
реалізації завдань Терапевтична цінність 

- корекція систе-
ми поведінки, по-
будова контркон-
цепцій клієнта;  
-формулювання 
повного рішення 
та наміру дій;  
– укладання уго-
ди із собою що-
до подальших 
кроків у реаль-
ному житті. 

Обговорення конкретних 
дій, нових способів актив-
ності клієнта 
Техніки: специфічні техні-
ки ПП (планування мікро- і 
макроподій; балансна мо-
дель як структура побудови 
майбутнього; ДАО як пош-
товх до розвитку нових ре-
сурсів); поведінковий мі-
кро-тренінг… 

- узгодження набутого в терапії досвіду з 
реальним життям;  
- конкретне і конструктивне обговорення 
проблем та рішень в атмосфері розумін-
ня. 
- побудова реального плану дій для задо-
волення реальних потреб клієнта. 
 

Ключові запитання етапу: 
 Які відкриття появились у Вас у ході самоаналізу? У чому їх користь та практичне значен-
ня для Вас самих/для Вашого оточення/інших людей? 
На що тепер Ви будете більше спрямовувати власну енергію? З чого можете розпочати? 
Який перший крок готові здійснити? Коли? 
Які джерела підтримки будете використовувати? На кого (що) опиратиметесь, якщо щось 
піде не так? Що саме свідчитиме про успішність Ваших учинків?  
Про що б Ви хотіли домовитись із собою із приводу Ваших планів та дій? 

V. Етап розширення цілей 

Завдання етапу Способи і техніки 
реалізації завдань Терапевтична цінність 

- підсилення ре-
сурсів клієнта;  
 – пошук нових 
смислів і цілей; 

 

Робота над майбутнім 
Техніки: специфічні техні-
ки ПП (позитивна реінтер-
претація; балансна модель; 

- нове розуміння значення власних погля-
дів і концепцій у плануванні та досягнен-
ні бажаного;  
- усвідомлення нових можливостей, роз-
криття життєвих та професійних цілей; 
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  Продовження табл. 
- вихід за межі 
наявної ситуації; 
- «відділення» 
клієнта від кон-
сультативного 
процесу;  
- освоєння мето-
дів само- і взає-
модопомоги. 

бажання як техніка; об’єк-
тивація) метафора, притча, 
гумор; письмові завдання 
(твір «Моє професійне май-
бутнє»; лист у майбутнє/з 
майбутнього); малюнок; 
кроскультурний підхід; тех-
ніки актуалізації індивіду-
альних та комунікативних 
ресурсів та ін. 

- відкриття цілісного бачення життя;  
- збільшення спонуки до самостійного 
пошуку нових шляхів самодопомоги і по-
ширення їх на різні життєві сфери. 

Ключові запитання етапу:  
Поділіться власним баченням перспектив Вашого професійного та особистісного розвитку. 
Як зміниться Ваше життя, коли сплановане стане дійсністю? Як це вплине на Ваше самопо-
чуття/особисте життя/взаємодію з оточенням?  
Які нові можливості перед Вами відкриються? На що Ви тепер сподіваєтесь?  
Що нового Ви готові робити для досягнення поставлених цілей самостійно, чого не робили 
до участі у програмі? 

Зворотний зв’язок. Постекспериментальне інтерв’ю клієнта про програму 
На що схожою була для Вас наша співпраця? 
Які нові усвідомлення виникли у Вас у процесі проходження програми? 
Як це вплинуло на Вас як на особистість/як на фахівця? 
Які основі висновки на майбутнє Вам удалося для себе зробити? 
Що з нашої роботи Ви берете із собою в життя? 
За що Ви можете подякувати собі/консультанту? 
Які у Вас є побажання до консультанта/ до удосконалення програми? 

 
Пілотажні дослідження в рамках «Програми психологічного супроводу 

професійного становлення особистості» засвідчили її ефективність у вирішенні 
нормативних і ненормативних професійних криз та знаходженні нових ресурсів 
для підсилення професійної ідентичності. Про високу результативність програ-
ми свідчать відкриття ефективних шляхів вирішення кризи самоактуалізації 
особистості в професії. 

Програма легко застосовується на практиці. У ході консультативних зу-
стрічей удалося наповнити програму новими техніками, що враховують індиві-
дуальні особливості клієнтів, специфіку проблем та консультативного запиту. 
Важливим моментом є те, що окремі техніки та етапи програми можуть бути ви-
користані для самопізнання й розвитку особистості без участі в процесі психо-
лога або як домашні завдання під час процесу проходження клієнтом програми. 

Висновки 
1. Життєтворчість – це творчий спосіб адаптації особистості до реальних 

умов життя, що відбувається за допомогою використання потенціалу особистості, 
набутих та засвоєних протягом життя способів вирішення проблем, через урахуван-
ня власних бажань, мрій, сенсів, із прийняттям та реалізацією життєвої місії. Потре-
бу в життєтворчості загострюють ряд кризових етапів, які переживає особистість на 
життєвому шляху загалом та в процесі професійного становлення зокрема.  

2. Професійна криза є складним переломним етапом професійного шляху 
особистості, коли відбувається кардинальна перебудова особистості, зміна век-
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тора її професійного розвитку. Ефективною формою психологічної допомоги в 
процесі вирішення кризи є психологічний супровід. Психологічний супровід 
сприяє активізації особистісного потенціалу, веде до цілісного розвитку й вдо-
сконалення особистості.  

3. Представлена «Програма психологічного супроводу професійного станов-
лення особистості», побудована на основі методу Позитивної психотерапії, є по-
слідовним та ґрунтовним процесом, який передбачає проходження клієнтом п’яти 
основних етапів психологічного супроводу: дистанціювання, інвентаризації, ситуа-
тивного підбадьорення, вербалізації та розширення цілей. Програма допомагає ак-
туалізувати життєтворчість особистості для успішного вирішення складних кризо-
вих ситуацій, відкриття та реалізації нових життєвих і професійних можливостей.  

Перспективою дослідження є практичне використання програми відповід-
но до специфіки вирішення професійних задач. Важливим завданням також вва-
жаємо створення тренінгових програм розвитку життєтворчого потенціалу про-
фесійних груп і колективів. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-
ЮРИСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Стаття присвячена проблемі формування психологічної готовності студентів-юри-

стів до майбутньої професійної діяльності. Аналізується взаємозв’язок понять «психологіч-
на готовність», «професійна придатність», «професіоналізм»; подаються результати емпі-
ричного дослідження. 

Ключові слова: психологічна готовність, професійна придатність, юридична діяль-
ність, студенти-юристи. 

 
The article is dedicated to the problem of the formation of the psychological readiness of 

students of law for the future professional activities. The correlation of the notions «psychological 
readiness», «professional usefulness», «professionalism» is analyzed; the results of the empirical 
investigation are presented. 

Key words: psychological readiness, professional usefulness, juridical activities, students of law. 
 
Проблема психологічної готовності до професійної діяльності не є новою 

для науки, проте вона не втрачає своєї актуальності, адже сучасний ринок праці 
як ніколи потребує професіоналів. Становлення останніх, у свою чергу, відбува-
ється не лише на робочому місці, а починається ще на етапі професійної підго-
товки, зокрема під час навчання у ВНЗ. При цьому важливими є і професійні 
знання, уміння та навички, і спрямованість на професійну діяльність, цікавість 
до неї, й індивідуально-психологічні особливості майбутнього спеціаліста тощо. 
Усе перераховане вище і становить суть поняття «психологічна готовність» до 
діяльності. Його значення важко переоцінити, адже, як зазначав свого часу 
Є.О.Климов, готовність є складовою професіоналізму. Крім того, вона впливає і 
на професійну придатність. 

У наукових дослідженнях зазвичай вирізняють дві складові підструктури 
готовності до професійної діяльності: морально-психологічні складові (спрямо-
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ваність на професійну діяльність, усвідомлення цілей діяльності, потреби та ін-
тереси особистості) і конкретні компоненти, що забезпечують якісне виконання 
професійних функцій (навчальна підготовка, індивідуально-психологічні осо-
бливості та ін.) [1, с.142]. 

Розробники проблеми психологічної готовності до професійної діяльності 
М.Дяченко та Л.Кандибович в її структурі, як відомо, виокремили такі компо-
ненти: мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий, оцінний та мобілі-
заційно-настрієвий [2]. Сучасна наука незмінно оперує цими поняттями, хоча ві-
домі й спроби їх доопрацювань та узагальнень. Так, наприклад, нам дуже імпо-
нує структура психологічної готовності, розроблена О.С.Тарновською. Авторка 
зазначає, що психологічна готовність до професійної діяльності, як інтегральне 
утворення, включає в себе такі підструктури [1, с.143]: 

1) функціональна, до якої входять компоненти: мотиваційний (мотиви ви-
бору професії, орієнтація на цінності діяльності); когнітивний (знання спеціаль-
ності); операційний (наявність умінь і навичок, необхідних для вирішення про-
фесійних завдань); 

2) емоційна – налаштованість на вирішення завдань, упевненість у собі, 
стан задоволеності професією і т. д.; 

3) особистісна – професійно значущі якості особистості. 
 Описана щойно структура психологічної готовності до професійної діяль-

ності й складає основу проведеного нами емпіричного дослідження, результати 
якого подані у викладі основного матеріалу цієї статті. Тут також важливо зазна-
чити, що теоретичною основою нашого дослідження стали наукові положення 
про професійну придатність до юридичної діяльності (В.Васильєв, С.Гусарев, 
М.Єнікєєв, А.Жалінський, В.Розін, В.Ролочек, В.Романов, О.Столяренко, О.Тихо-
миров, Ю.Чуфаровський та ін.); про психологічні особливості юридичної діяль-
ності (В.Бедь, С.Бочарова, А.Бохонюк, Л.Казміренко, В.Коновалова, М.Костиць-
кий, І.Михайличенко, Л.Нестеренко, Н.Самикіна, С.Сливка, В.Шепітько та ін.). 

У науковій літературі розкрито багато підходів щодо психологічної оцінки 
професійної придатності юриста. Розглянемо декілька з них. Так, М.Єнікєєв 
вважає, що, оскільки юридичній діяльності властиве постійне підвищене пси-
хічне напруження, то до юриста висуваються особливі вимоги щодо його нейро-
фізіологічної організації та якостей психіки [3, с.120]. До нервово-психічних 
якостей, значущих для юридичної діяльності, учений відносить: сензитивність 
(як підвищену нервово-психічну чутливість до зовнішніх впливів); емоційну 
стійкість; понижений рівень тривожності (як помірна емоційна збудливість у 
небезпечних ситуаціях); резистентність (як опірність до внутрішніх і зовнішніх 
психотравмуючих умов); толерантність (як стійкість до нервово-психічних пе-
ревантажень). Серед особистісних якостей юриста найбільшу значущість мають 
інтелектуальні, вольові та комунікативні якості. 

Інша група вчених, зокрема В.Романов і М.Кроз, провівши професіогра-
фічний аналіз правоохоронної діяльності, сформували п’ять головних факторів 
професійної придатності [4]: І фактор – високий рівень соціальної (професійної) 
адаптації; ІІ фактор – нервово-психічна (емоційна) стійкість; ІІІ фактор – висо-
кий рівень інтелектуального розвитку, пізнавальна активність юриста; ІV 
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фактор – комунікативна компетентність юриста; V фактор – організаторські 
здібності.  

Таким чином, психологічна готовність і професійна придатність людини 
до юридичної діяльності визначається не лише наявністю в неї відповідних 
знань, але й специфічними особливостями інтелектуальної, емоційно-вольової 
та комунікативної сфер, які дозволяють претенденту успішно реалізовувати свої 
обов’язки навіть в екстремальних ситуаціях. Крім названих сфер особливу ува-
гу слід звернути й на мотиваційну сферу майбутнього юриста, оскільки вона та-
кож визначає його психологічну готовність до обраної професії. У цьому аспекті 
треба вивчити, якою мірою в ній домінують соціально значущі мотиви, потреба 
в досягненні успіху в роботі, у здобутті професійного престижу, авторитету й 
поваги серед співробітників, а також громадян, інтереси та права яких доведеть-
ся захищати. 

Вищеподані фактори придатності та структурні компоненти психологічної 
готовності до професійної діяльності склали основу розробленої нами програми 
емпіричного дослідження, мета якого полягала у вивченні особливостей форму-
вання психологічного компонента готовності студентів-юристів до майбутньої 
професійної діяльності. До вибірки дослідження увійшли 98 студентів ІV курсу 
Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Ва-
силя Стефаника, у роботі з якими були використані такі методи та методики: 
письмове опитування на основі розробленої нами анкети, що містила питання 
про мотивацію обрання спеціальності «Правознавство» та її динаміку; розумін-
ня необхідності не лише професійних, але й психологічних знань для ефектив-
ності майбутньої діяльності; оцінку студентами здобутих знань із психології; 
їхнє уявлення про залежність між якістю обраної професії та особистісними ри-
сами тощо; методика багатофакторного дослідження особистості Р.Кеттела; ме-
тодика «Визначення рівня конфліктостійкості»; методика «Діагностика вольово-
го потенціалу особистості»; методика «Вивчення здатності до самоуправління у 
спілкуванні». 

 Отож, результати методики Р.Кеттела (див. табл. 1 і 2) свідчать, що серед 
особистісних факторів респондентів у так званому «позитивному» полюсі особли-
во виділяються фактори: «A» (замкнутість – комунікабельність) – 100% опитаних; 
«Q3» (низька самооцінка – висока самооцінка) – 95,2% опитаних; «I» (жорстокість 
– м’якосердість) – 90,5%; «Q2» (залежність від групи – самодостатність) – 90,5%; 
«L» (довірливість – підозріливість) – 90,4%; «Q4» (низьке напруження – високе на-
пруження) – 90,4%; «N» (наївність – проникливість) – 80,9% опитаних. 

Серед особистісних факторів респондентів у так званому «негативному» 
полюсі особливо виділяються фактори: «C» (емоційна нестабільність – емоцій-
на стабільність) – 57,1% опитаних; «G» (корисливість – совісність) – 42,9%; 
«B» (низький інтелект – високий інтелект) – 35,9%. 

Для більш точної інтерпретації результатів методики Р.Кеттела ми зверну-
ли особливу увагу на найбільш низькі (від 1 до 3 стенів) і найбільш високі (від 8 
до 10 стенів) значення особистісних факторів. Таблиця 2 серед найбільш низь-
ких показників демонструє фактори: «B» (низький інтелект – високий інтелект) 
– 26,4% опитаних; «M» (практичність – мрійливість) – 23,8% опитаних; «C» 
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(емоційна нестабільність – емоційна стабільність) – 19%; «N» (наївність – про-
никливість) – 19%; «G» (корисливість – совісність) – 14,3% опитаних. Серед 
найбільш високих показників – фактори: «A» (замкнутість – комунікабельність) 
– 66,7% опитаних; «Q3» (низька самооцінка – висока самооцінка) – 38,1%; «L» 
(довірливість – підозрілість) – 33,3%; «H» (несміливість – сміливість) – 28,6%; 
«O» (спокій – тривожність) – 28,6%; «I» (жорстокість – м’якосердість) – 23,8%; 
«Q1» (консерватизм – радикалізм) – 23,8% опитаних. 

 Таблиця 1 
Узагальнені результати методики Р.Кеттела (у%) 

СТЕНИ НАЗВИ ФАКТОРІВ 
A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

від 1 до 
5,5 

– 35,9 57,1 28,6 33,3 42,9 23,8 9,5 9,5 28,6 23,8 23,8 23,8 14,3 4,8 9,5 

від 5,5 
до 10 

100 64,1 42,9 71,4 66,7 57,1 71,5 90,5 90,4 71,4 80,9 76,2 76,2 90,5 95,2 90,4

 
Таблиця 2 

Узагальнені результати методики Р.Кеттела  
Назва 

факторів 
Стени 

від 1 до 3 від 4 до 5,5 від 5,5 до 7 від 8 до 10 
A – – 33,3% 66,7% 
B 26,4% 9,5% 38,1% 26% 
C 19% 38,1% 38,1% 4,8% 
E 14,3% 14,3% 61,9% 9,5% 
F 9,5% 23,8% 52,4% 14,3% 
G 14,3% 28,6% 57,1% – 
H 9,5% 14,3% 42,9% 28,6% 
I 9,5% – 66,7% 23,8% 
L 9,5% – 57,1% 33,3% 
M 23,8% 4,8% 71,4% – 
N 19% 4,8% 71,4% 9,5% 
O 4,8% 19% 47,6% 28,6% 

Q1 9,5% 14,3% 52,4% 23,8% 
Q2 4,8% 9,5% 85,7% 4,8% 
Q3 – 4,8% 57,1% 38,1% 
Q4 – 9,5% 71,4% 19% 
 
Оскільки, за В.Романовим, до найважливіших факторів придатності люди-

ни до юридичної діяльності відносять інтелектуальний, емоційно-вольовий та 
комунікативний, то варто зупинитися на їхньому аналізі більш детально, вихо-
дячи з результатів проведених методик. Так, зокрема, інтелектуальні особливо-
сті опитуваних згідно з методикою Р.Кеттела відповідають показникам факторів 
«B», «М», «Q1»; емоційно-вольові особливості – «С», «G», «І», «О», «Q3», «Q4»; 
комунікативні – «A», «H», «F», «E», «Q2», «N», «L». 

Фактор «В» ми виокремили в особливу групу для аналізу, оскільки міні-
мальні й максимальні показники по ньому майже збігаються (див. табл. 2). Мо-
жна стверджувати, що інтелектуальний розвиток більшості респондентів знахо-
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диться на середньому рівні, якому притаманні конкретність і ригідність мислен-
ня, його емоційна дезорганізація, а також невисока кмітливість і незібраність. 

Практичність (фактор «М» у «негативному» полюсі – 23,8%) влучно поєд-
нується з радикалізмом (фактор «Q1» у «позитивному» полюсі – 23,8%). Це дає 
підстави стверджувати, що певній частині респондентів властиві такі особливо-
сті, як уміння швидко розв’язувати практичні питання, опираючись на загально-
прийняті норми, проте в певних ситуаціях вони схильні до експериментування й 
критичної оцінки інформації, за якої довіра до авторитетів практично відсутня й 
усе перевіряється на власному досвіді.  

У цілому ж, інтелектуальний потенціал респондентів потребує розвитку. 
Особливо це стосується тих, хто в майбутньому обере найважчі ділянки юри-
дичної практики, до яких належать оперативно-розшукова, слідча, прокурорсь-
ка, адвокатська діяльність і діяльність щодо здійснення правосуддя. 

Стосовно емоційно-вольових особливостей респондентів можна зазначити, 
що переважаюча їх більшість (95,2%) володіє високою самооцінкою (фактор 
«Q3»). При цьому 38,1% з них характеризуються як потенційні лідери з достатнім 
самоконтролем, точністю та хорошими вольовими якостями, які можуть підкоря-
ти собі інших і діють за усвідомленим планом, опираючись на соціальні норми. 
Таким людям властиво тримати свої емоції під контролем, а розпочату справу до-
водити до логічного завершення. Без сумніву, наявність у респондентів таких 
якостей є ознакою професійної придатності, принаймні за даним критерієм. 

Виявлені певні ознаки тривожності (фактор «О»). Загалом її продемонстру-
вало 76,2% опитаних, з яких у 28,6% рівень тривожності можна оцінити як досить 
високий. Нас зацікавили ці дані, тож ми зробили спробу виявити причини такої си-
туації за допомогою бесіди. Її результати дають можливість зробити висновок, що 
в опитаних нами студентів домінує тривожність не особистісного, а ситуативного 
характеру. І зумовлена вона хвилюванням за результати екзаменаційної сесії, яка 
мала відбутися незадовго після нашого опитування, а також місцем та змістом 
майбутньої практики, яка також найближчим часом очікувала студентів.  

Наступний – фактор «І» (жорстокість – м’якосердість). Так, 23,8% респон-
дентів за цим фактором можуть бути оцінені як чутливі, зокрема до думок ін-
ших, надзвичайно обережні, здатні до емпатії та розуміння. Дуже важливою які-
стю цих опитаних є те, що вони володіють розвинутою інтуїцією, на яку опира-
ються у своїх діях.  

З опитаних респондентів 19% продемонстрували високі показники емо-
ційної нестабільності (фактор «С»). Можна припустити, що їм буде важко пра-
цювати у сфері юриспруденції, адже вона ставить зворотні вимоги до своїх 
представників – емоційну стабільність. Опитані, яким властиво знаходитися під 
владою почуттів, утрачати рівновагу та хвилюватись, у юридичній практиці мо-
жуть дуже швидко здобути невротичні симптоми.  

Виявлена певна тенденція до корисливості. За фактором «G» критичні по-
казники продемонстрували 14,3% опитаних, у той час як зворотна якість – со-
вісність – за максимальними показниками не виявлена. Проте, якщо звернутись 
до табл. 1, узагальнені дані за цим фактором мають такий вигляд: корисливість 
– 42,9%; совісність 57,1%. У зв’язку із цим нас зацікавило питання щодо моти-
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вації вибору студентами спеціальності «Правознавство». Ми звернулися до ана-
лізу анкет, у яких задавали це питання респондентам. Не очікуючи на повну від-
вертість з їхнього боку (про корисливі мотиви вибору професії зі зрозумілих 
причин не говорив жоден студент), ми звернули увагу на те, що вибір цієї спеці-
альності на основі мотивів соціально схвалюваного характеру здійснили лише 
8% опитаних. Саме їм «подобається допомагати людям», «сприяти рівності за-
стосування закону для всіх» і т. д. 

Ієрархія інших мотивів вибору спеціальності «Правознавство» така: 
1) власне бажання – 36% опитаних; 
2) престижність і перспективність професії – 24% опитаних; 
3) бажання продовжити династію юристів – 20% опитаних; 
4) цікавість до юридичних наук, знань – 12% опитаних. 
Подані групи мотивів однозначно оцінити важко. Проте беззаперечність 

факту відсутності серед них мотивів суспільно корисного характеру дає можли-
вість припускати, що вибір студентами професії юриста опирався здебільшого 
на індивідуалістську мотивацію. 

Таким чином, за результатами методики Р.Кеттела можна зробити висно-
вок, що більша частина опитаних студентів-юристів за критерієм інтелектуаль-
ного розвитку та емоційно-вольовими особливостями є частково психологічно 
готовою до майбутньої професійної діяльності. 

Окремо слід зупинитися на особливостях вольової сфери респондентів. 
Результати методики «Діагностика вольового потенціалу особистості» свідчать, 
що переважна більшість опитаних (85,7%) володіє середнім рівнем вольового 
потенціалу. І лише 14,3% респондентів мають високий рівень такого потенціалу. 
При цьому слід зазначити, що низький рівень вольового потенціалу серед опи-
таних нами студентів не виявлено. 

Характеризуючи середній рівень вольового потенціалу респондентів, зазна-
чимо, що в цілому їм властива позитивна реакція на труднощі. Тобто, якщо вони 
зустрінуть їх на своєму шляху, то почнуть діяти, щоб подолати їх. Але якщо буде 
можливість, не докладаючи зусиль, обійти їх, вони скористаються нею. Ці респон-
денти готові до виконання й неприємної роботи, хоча й без ентузіазму. Крім цього, 
вони не схильні проявляти зайву активність для виконання «зайвих» обов’язків. 

Наступну частину респондентів (з високим вольовим потенціалом) можна 
охарактеризувати так: на них можна покластися, оскільки вони ніколи не підве-
дуть; для них нема справ, з якими б вони не могли впоратись. Разом із цим таку 
ж непохитність і твердість позиції вони схильні демонструвати й у непринципо-
вих питаннях, що не завжди соціумом сприймається позитивно. 

Підсумовуючи, зазначимо, що все ж таки більшій частині опитаних слід пра-
цювати над собою в напрямі тренування волі. Для успішності їхньої майбутньої 
професійної діяльності це буде мати велике значення, адже, якщо пригадати пси-
хологічні особливості цієї діяльності (дефіцит часу, домінування негативних емо-
цій при нестачі позитивних, підвищена відповідальність у прийнятті рішень і т. д.), 
стає зрозумілим, наскільки важливим тут є рівень розвитку вольових якостей. 

Юридична діяльність належить до тих видів діяльності, які реалізуються 
лише за взаємодії з іншими людьми. Тому рівень розвитку комунікативних здіб-
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ностей є настільки ж важливим питанням щодо професійної придатності юри-
стів, як і питання про їх інтелектуальний розвиток. 

За результатами проведеного нами дослідження 71,4% опитаних володі-
ють схильністю до партнерства у спілкуванні та вмінням проявляти залежно від 
ситуації спрямованість на партнера. 23,8% – характеризуються мобільністю в 
спілкуванні, умінням підлаштовуватися до поведінки партнера, готовністю до 
діалогу та здатністю змінювати стиль спілкування залежно від ситуації. І лише 
4,8% респондентів характеризується стабільною моделлю спілкування й пев-
ною ригідністю. Отже, можна зробити висновок, що за результатами методики 
«Вивчення здатності до самоуправління у спілкуванні» переважаюча більшість 
опитаних володіє не найвищими, але достатніми показниками розвитку комуні-
кативних здібностей.  

Такий висновок підтверджується й результатами опитувальника Р.Кеттела. 
Так, серед сукупності факторів, які визначають особливості комунікативних 
властивостей респондентів та особливості їх міжособистісної взаємодії, найчіт-
кіше виокремлюються такі (див. табл. 2): фактор «А» (66,7%) – дає можливість 
відзначити достатньо високий рівень комунікабельності респондентів; їхню го-
товність до співдружності, уважності до людей; м’якосердість та вміння легко 
пристосовуватись до ситуації; фактор «L» (33,3%) – визначає схильність до «до-
вірливості – підозріливості» і свідчить, що третя частина опитаних уже на мо-
мент навчання володіє рисами підозріливості, схильності перевіряти будь-яку 
нову інформацію, обережності у своїх учинках. Їм притаманний певний егоцен-
тризм із чітко вираженою вимогою до оточуючих нести відповідальність за по-
милки. Узагалі ж, переважаючу більшість опитаних (90,4%) важко назвати до-
вірливою, швидше навпаки. Проте й сама юридична діяльність не є такою, що 
вимагає довірливості, навпаки, принцип «Довіряй, але перевіряй» для неї є най-
більш актуальним. Тому, з одного боку, отримані за методикою Р.Кеттела резуль-
тати можна вважати позитивними, за умови розвитку самоконтролю майбутніх 
юристів, який не дасть можливості такій рисі, як підозріливість, закріпитись у 
ролі акцентуйованої особистісної риси. Фактор «Н» (28,6%) – свідчить про до-
статню соціальну сміливість респондентів, їхню схильність до ризику. Разом із 
цим характеризує їх як комунікабельних, активних, імпульсивних та емоційних.
 Стосовно юридичної діяльності особливої ваги та значення набуває й така 
риса, як конфліктостійкість. Ми визначили рівень її розвитку у студентів-юри-
стів за допомогою методики «Визначення рівня конфліктостійкості»: високий 
рівень конфліктостійкості притаманний 9,5% респондентів; 61,9% – володіють 
середнім рівнем конфліктостійкості, який свідчить про орієнтацію особистості 
на компроміс та прагнення уникати конфліктів; 23,8% респондентів характери-
зується наявністю низького рівня конфліктостійкості, що свідчить про виражену 
конфліктність. І лише 4,8% мають дуже низький рівень конфліктостійкості, що 
характеризує їх як конфліктних людей. 

Таким чином, в опитаних нами студентів-юристів комунікативні здібності 
розвинені на достатньому рівні, що дозволить їм у їхній майбутній професії на-
лагоджувати позитивну міжособистісну взаємодію, а здобуваючи практичний 
досвід – поглиблювати та розвивати їх далі. Разом із цим слід зазначити, що сту-
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дентам-юристам треба працювати над собою в напрямі розвитку таких якостей, 
як самоконтроль над емоціями та настроєм в екстремальних ситуаціях, адекват-
на самооцінка, уміння в конфліктних ситуаціях вибирати правильну стратегію 
комунікативної взаємодії, уміння слухати тощо. 

Психологічна готовність студентів до майбутньої професійної діяльності 
формується в умовах вищого навчального закладу, який виконує не тільки освіт-
ню функцію, збагачуючи студентів відповідними знаннями, але й розкриває в них 
приховані особливості чи той потенціал, що дозволяє зробити висновок про їх 
придатність до обраної професії. Щоб перевірити цей висновок, а також щоб вия-
вити міру розуміння студентами важливості не лише базових юридичних, але й 
психологічних знань у їхній професійній діяльності, ми провели анкетування, ре-
зультати якого свідчать, що у 88% опитаних прагнення стати юристом не зміни-
лося за час навчання в університеті. Тобто можна дійти висновку, що вищий на-
вчальний заклад сприятливо позначається на розкритті їхнього професійного по-
тенціалу. 12% опитаних зазначили про певні зміни стосовно вибору професії, 
причому 8% з них ще остаточно не визначились і лише 4% – розчаровані. 

Усебічний розвиток особистості, на який спрямовано навчально-виховний 
процес в університеті, посприяв тому, що 84% опитаних позитивно ставляться 
до необхідності здобувати не лише юридичні, але й психологічні знання. Таким 
чином, для більшості сучасних студентів проблема психологічної готовності до 
майбутньої професії не є новою чи незнайомою. Разом із цим студенти ще не чі-
тко усвідомлюють базові блоки особистісних якостей та властивостей, які ста-
новлять суть поняття «психологічна готовність». Так, на запитання анкети, у 
якому містилося прохання перелічити якості особистості, які сприятимуть і пе-
решкоджатимуть ефективності юридичної діяльності, жоден студент не зміг 
повністю їх назвати. Ієрархія позитивних якостей в уявленні студентів-юристів 
виглядає так (наводимо лише п’ятірку тих якостей, які найчастіше називались 
студентами): ерудиція, база знань; професіоналізм; комунікабельність; людя-
ність; наполегливість. За таким самим принципом називаємо ієрархію негатив-
них якостей: незнання законів; хабарництво; егоїзм; самозакоханість, некультур-
ність, нахабність; нерішучість, непрофесійність, байдужість і т. д. Названі сту-
дентами негативні якості юриста свідчать про те, що достатньо повних знань 
про психологічні особливості юридичної діяльності в них нема. Вони плутають 
негативні якості особистості з вчинками різного характеру (наприклад, хабарни-
цтво, недотримання законів, їх незнання). Звертає на себе увагу й той факт, що 
студенти не чітко розуміють смисл категорій. Так, і серед позитивних, і серед 
негативних якостей вони виокремлювали поняття «професіоналізм – непрофе-
сійність», не розуміючи, що це узагальнюючі категорії, які включають у себе всі 
перелічені ними якості й не тільки. 

На запитання анкети «Що буде сприяти виконанню вами обраної професії 
в майбутньому?» студенти відповіли так: 68% – сприятимуть і здобуті знання, і 
психологічна готовність; 20% – сприятимуть отримані знання, уміння й навич-
ки; 12% опитаних запропонували власні відповіді, серед яких найбільш показо-
вими є такі: «Сприятимуть зв’язки», «Сприятиме вміння вирішувати будь-які 
проблеми», «Сприятиме допомога у вищих ланках юриспруденції» та ін. 
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Позитивно оцінюючи необхідність здобувати й психологічні знання, 36% 
опитаних указують на недостатню кількість занять із психології, а 56% опита-
них виявили бажання додатково відвідувати спецкурси й спецпрактикуми із 
психології. Разом із цим більшість студентів зазначали про необхідність при-
кладного ухилу викладання психології, а серед недоліків виокремили малу кіль-
кість дискусій і тестів; велику кількість студентів у групах, що ускладнює кон-
такт із викладачем; відсутність можливості поглиблено вивчати психологію; не-
цікавість чисто теоретичних тем про історію науки тощо. 

Відповіді студентів на ще одне питання нашої анкети («Чи погоджуєтесь 
ви з думкою, що психологічна готовність до юридичної діяльності має не менш 
важливе значення, ніж виключно професійна підготовка?») свідчать, що 68% 
опитаних погоджуються із цим твердженням, а отже, розуміють значення психо-
логічної готовності до обраної професії; 32% – не погоджуються або ж не мо-
жуть відповісти однозначно. 

Таким чином, результати анкетування дають право стверджувати, що біль-
ша частина нашої вибірки належним чином оцінює важливість і необхідність 
психологічних знань про свою майбутню професію, а також важливість психо-
логічної готовності до неї.  

Висновки 
Психологічна готовність студентів до майбутньої професійної діяльності 

формується в умовах вищого навчального закладу, який виконує не тільки освіт-
ню функцію, збагачуючи студентів відповідними знаннями, але й розкриває в 
них той потенціал, що дозволяє зробити висновок про їхню придатність до об-
раної професії. Як свідчать результати проведеного нами емпіричного дослі-
дження, у більшості студентів-юристів формування психологічної готовності до 
професійної діяльності відбувається в цілому позитивно: у них розвинуті кому-
нікативні здібності, спостерігається налаштованість на взаємодію, на необхід-
ність розуміти інших людей; вони впевнені в собі, мають високу самооцінку, лі-
дерські здібності, задоволені обраною спеціальністю тощо. Разом із цим у 
функціональній підструктурі психологічної готовності, зокрема стосовно моти-
ваційного компонента, помічено практичну відсутність у більшості студентів 
соціально корисних мотивів вибору професії, натомість переважають мотиви ін-
дивідуалістської спрямованості; в емоційній підструктурі – середній рівень во-
льового потенціалу, що, на нашу думку, не є достатнім для реалізації юридичної 
діяльності; в особистісній підструктурі – нечітке розуміння студентами профе-
сійно значущих якостей особистості тощо. Проте ці недоліки можуть бути подо-
лані шляхом оптимізації процесу формування психологічної готовності до юри-
дичної діяльності на рівні навчально-виховного процесу в університеті (напри-
клад, за допомогою збільшення аудиторних годин на викладання психології, 
проведення професійно та особистісно орієнтованих тренінгів, спецкурсів та 
семінарів тощо), а також на особистісному рівні студента (що передбачає ціле-
спрямовану й систематичну роботу щодо особистісного вдосконалення кожного 
студента при безпосередньому психологічному супроводі цього процесу). 
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КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА 

РИСА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
 

Стаття присвячена проблемі комунікативної толерантності як професійно важли-
вій рисі особистості майбутнього вчителя. Розглянуто характеристики толерантної та ін-
толерантної особистості, а також провідні компоненти толерантності вчителя. Пред-
ставлено результати емпіричного дослідження. 

Ключові слова: толерантність, інтолерантність, загальна та комунікативна толе-
рантність. 

 
The article is sanctified to the problem of communicative tolerance as professionally to the 

important line of personality of future teacher. It is considered description tolerant and 
intolerancepersonality and leading components of tolerance of teacher. The results of empiric 
research are presented. 

Key words: tolerance, intolerance, general and communicative tolerance. 
 
В останні роки надзвичайно популярним стало дослідження проблеми то-

лерантності не лише в руслі загальнодержавних тенденцій консолідації, інтер-
націоналізації та полікультурації суспільства, а й з погляду психолого-педагогіч-
них і соціально-психологічних впливів на особистість з метою її розвитку та ви-
ховання. Cтановлення толерантної з усіх поглядів особистості стає важливою 
суспільною проблемою й відповідно – стратегічним завдання освіти. Особливо-
го значення в таких умовах набувають питання міжособистісної, професійної, 
комунікативної толерантності, які є важливими в демократичному та гармоній-
ному суспільстві і є тією системою взаємодій і взаємозв’язків, без яких немо-
жливе адекватне співіснування між індивідами. Для цього необхідне самоусві-
домлення особистістю себе як носія ліберального, поважливого, рефлексивно-
емпатійного ставлення, прийняття та розуміння поведінки, переконань, тради-
цій і цінностей інших людей, які стають головними чинниками формування то-
лерантності як риси особистості. Тут ми стикаємося із проблемою формування 
особистості майбутнього вчителя як носія й організатора толерантних стосунків 
між учасниками педагогічного спілкування, зі здатністю до терплячості чи на-
віть терпимості задля адекватного взаєморозуміння та ефективної взаємодії між 
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різними соціальними групами, представниками іншого культурного, релігійно-
го, соціального середовища. 

Складність і багатоаспектність проблеми професійного становлення май-
бутнього вчителя як носія гуманістичних цінностей і розвитку його як толерант-
ної особистості, здатної до емпатійності, рефлекcивності, поваги, позитивного 
ставлення, доброзичливості, незважаючи на високий рівень дослідження та роз-
робленості певних методологічних, методичних, але не прикладних аспектів 
цієї проблеми у сучасній психолого-педагогічній науці, зумовили вибір указаної 
теми дослідження. 

Мета статті – огляд проблеми комунікативної толерантності в особисті-
сному й професійному вимірі та емпіричне вивчення рівня загальної і комуніка-
тивної толерантності майбутніх учителів. 

Саме поняття «толерантність» походить від латинського дієслова tolero – 
«нести», «тримати», «терпіти», однак широкого розповсюдження цей термін на-
був від англійської інтерпретації – tolerance – «терпимість», «допустимість». 
Отож толерантність – це прояв терпимості до чужих думок, вірувань, світогляд-
них уподобань, а відповідно, визнання за людиною права на власну думку, її пу-
блічне оприлюднення та доведення правомірності; спокійне, виважене ставлен-
ня індивіда до суджень інших людей [6]. 

У науковій літературі поняття «толерантність» розглядається як: повага до 
свободи іншої людини, її думок, поглядів і поведінки; визнання рівності, відмо-
ва від домінування й насилля; визнання багатовимірності людської культури, 
норм поведінки; прийняття інших такими, якими вони є, і взаємодія з ними на 
рівних; вихованість з певною мірою самообмеження [7].  

Сучасна наука також містить різноманітні підходи до розгляду феномену 
толерантності: біологічний, філософський, соціологічний, політичний, психоло-
гічний та педагогічний. У рамках дослідження психологічних аспектів толе-
рантності вагомими є дослідження: Г.Олпорта, Е.Фрома, А.Маслоу, П.Ніколсол-
на, А.Асмолова, С.Бондирева, І.Гриншпун, Г.Солдатової та інших. Зокрема ви-
вченню толерантності суб’єктів навчально-виховного процесу присвячені праці 
Т.Білоус, О.Волошин, А.Скок, Ю.Тодорцева, М.Карандаш, Л.Лозинської, Ю.Ха-
лемендика, К.Петровської та ін. Сьогодні проблема комунікативної толерантно-
сті, як професійно важливої риси майбутнього вчителя, є недостатньо дослідже-
ною. Так, дослідженням цього питання присвячено праці Л.Орбан-Лембрик, 
А.Зінченко, Ю.Халемендик. Оскільки зазначена проблематика є надзвичайно 
важливою в системі навчально-виховного процесу, але недостатньо вивченою, 
саме вона стала об’єктом нашого наукового дослідження. 

Певний умовний поділ особистостей, відповідно до наявних у них рис ха-
рактеру, на толерантних та інтолерантних зробив ще Г.Олпорт [4; 5; 8]. Зрозумі-
ло, що чіткої межі розподілу провести неможливо, оскільки кожна людина у 
своєму житті, залежно від обставин, може чинити толерантно чи не толерантно. 
А з іншого боку, як визначити, які саме риси (толерантні чи інтолерантні) є ва-
жливими саме в певній професійній діяльності для ефективного її здійснення? 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика рис толерантної  

та інтолерантної особистості за Г.Олпортом 
Риси характеру толерантної 

особистості Риси характеру інтолерантної особистості 

Наявність значних розбіжностей між  
«Я-реальним» і «Я-ідеальним» 

Фактичний збіг «Я-реального» та «Я-ідеально-
го» 

Критично ставиться до себе, розуміє свої 
позитивні та негативні риси 

Відповідальність за події, що відбуваються, 
покладає на інших людей чи долю 

Володіє високим потенціалом розвитку Не намагається самовдосканалюватись 
Позитивна налаштованість на світ, від-
чуття безпеки та захисту 

Поділяє світ на «добре» і «погане», «правильне» 
і «неправильне», «своїх» і «чужих» 

Відчуває психологічну захищеність, упев-
неність та переконаність у можливості 
вирішення будь-яких проблем 

Підпорядковується суспільним авторитетам та 
соціальним інститутам 

Розраховує на себе, намагається бути неза-
лежною в усіх сферах своєї життєдіяльності 

Надмірно схильна до порядку та ієрархії в усіх 
сферах життя: особистій, суспільній, соціальній 

Характерний високий рівень емпатії 
(схильні розуміти внітрішній емоційний 
стан свого співрозмовника, уміння прони-
кати в переживання інших людей, перене-
сення себе на місце іншого) 

Характериний низький рівень емпатії (егоцен-
тристи, яким важко налагоджувати стосунки, 
іти на контакт з іншими людьми) 

 
Розглядаючи проблему толерантності як психолого-педагогічну категорію з 

точки зору її важливості як особистісної якості, необхідної для успішного вико-
нання професійних завдань, стикаємося з низкою запитань: Чи не означає толе-
рантність певну вседозволеність? Чи існують межі толерантних та інтолерантних 
взаємин? Чи не стане толерантне ставлення руйнуванням традиційних цінностей 
та норм? Чи необхідною є толерантність у професійній діяльності вчителя? 

Вважаємо, що толерантність особистості не може бути безмежною, вона 
повинна мати свої межі, для того щоб не стати вседозволеністю й самій себе не 
знищити. Розуміння людьми меж толерантності сприятиме розвиткові реакцій 
на прояви нетерпимості, дасть можливість відрізняти терпимість і нетерпи-
мість. Для того, щоб мати можливість чітко розмежовувати, ми терпимо інші фі-
лософські погляди чи агресивний догматизм, іншу віру чи плюндрування свя-
тинь. Таке розмежування толерантного та інтолерантного ставлення надзвичай-
но важливе у виховному процесі, адже як інакше ми зможемо сформувати необ-
хідне ставлення в дітей, не маючи й не демонструючи його самі. 

У своєму дослідженні ми дотримуємось думки авторів (О.Довгополова, 
Ю.Іщенко, В.Лекторський, А.Реан, І.Бех та ін.), які трактують феномен толе-
рантності в межах єдності основних атрибутів особистості – відповідальності, 
свободи і творчості, що детермінують її внутрішній світ і визначають стратегію 
реальної поведінки. Саме такий контекст толерантності наголошує на загально-
людських якостях особистості, які проявлятимуться через послаблення реакцій 
на негативні фактори соціального середовища, терпимо ставитись до інших і 
поважати їхню гідність, розуміти й приймати інші погляди та переконання, ви-
являти рефлексивність мислення та навички емпатійної взаємодії [3]. 
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Тому надалі розглядаємо саме педагогічний контекст толерантності, у яко-
му вона визначається як певна риса особистості, яка може формуватись відповід-
ною педагогічною взаємодією й не допускати приниження іншого задля збере-
ження нормального неприйняття негативних явищ у навчально-виховному про-
цесі (І.Бех, Л.Орбан-Лембрик, Л.Кондрашова, Т.Осипова, М.Карандаш, Ю.Хале-
мендик). Адже найважливішою умовою, яка забезпечуватиме оптимальну взає-
модію в педагогічній діяльності, є характер стосунків, що складається між її уча-
сниками. Взаємини, які виникають у педагогічному процесі, можуть бути різно-
манітними, але центральну позицію займають саме толерантні стосунки, толе-
рантне ставлення, професійна та комунікативна толерантність учителя. 

Толерантність у рамках запропонованого підходу слід розглядати як про-
фесійно важливу якість учителя, яка характеризується здатністю неагресивно 
сприймати інші думки та погляди, інший спосіб життя, характер поведінки та 
будь-які інші особливості суб’єктів освітнього й соціокультурного простору 
шляхом встановлення з ними взаємин довіри, співпраці, компромісу, товарись-
кості, психологічного комформу, емпатії та рефлексії [3]. 

Саме в навчально-виховному процесі толерантність стає тією основою, за 
допомогою якої створюються ефективні умови для організації роботи, навчання, 
дозвілля як дорослих, так і молоді, школярів, прояву та врахування їх індивіду-
ально-психологічних особливостей у комунікативному процесі. Мова йде не ли-
ше про взаємодію на рівні «учитель – учень», «викладач – студент», а й про 
спілкування на рівні «учень – учень», «студент – студент», «учитель – учитель», 
адже дотримання на всіх цих рівнях вимог толерантності допомагає підвищити 
продуктивність праці, сприяє ефективності навчально-виховного процесу, аде-
кватному взаєморозумінню між людьми. Тобто в цьому випадку мова йде про 
прояви комунікативної толерантності педагогів.  

Комунікативна толерантність – це характеристика ставлення особистості 
до інших людей, яка демонструє міру її терплячості до неприємних чи неприй-
нятних, на її думку, психічних станів, якостей, учинків партнерів по взаємодії [2]. 

На думку Л.Орбан-Лембрик, саме комунікативна толерантність особисто-
сті є важливою психологічною умовою становлення взаємин, створення загаль-
ного інформаційного поля, спільної комунікативної дії, прояву доброзичливості 
в єдиному комунікативному просторі міжособистісних стосунків, допомагає 
створенню психологічного клімату в навчальній групі [9]. 

За В.Бойком, комунікативна толерантність поділяється на ситуаційну, ти-
пологічну, професійну та загальну. Рівень ситуаційної толерантності визнача-
ється ставленням людини до конкретного партнера по спілкуванню (випадково-
го знайомого, друга, колеги, дружини/чоловіка), типологічна передбачає став-
лення до групового суб’єкта чи групи людей (представників певної національ-
ності, професії, соціального прошарку). Професійна комунікативна толерант-
ність проявляється в робочій атмосфері, у взаємодії з людьми в процесі вико-
нання професійної діяльності, а загальна комунікативна толерантність – став-
лення до людей у цілому – зумовлена життєвим досвідом, властивостями харак-
теру, моральними принципами й значною мірою визначає інші форми комуніка-
тивної толерантності [2].  
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Дотримуючись розуміння феномену толерантності як якості особистості 
та її ставлення до дійсності, що функціонує на підставі відповідних знань, мо-
тивів і способів дії, структуру толерантності вчителя правомірно подати у ви-
гляді взаємодії трьох провідних компонентів: концептуально-ціннісного, особи-
стісно-мотиваційного й діяльнісно-поведінкового.  

Концептуально-ціннісний компонент толерантності вчителя проявляється 
через систему принципів організації педагогічного процесу. Тут провідну роль 
відіграють: пріоритет гуманістичних цінностей; ідея духовної свободи людини; 
визнання самобутності й унікальності кожної людини; віра в невичерпні можли-
вості й здібності особистості; повага до людської гідності; відкритість до 
сприйняття людських цінностей; терпимість до думок та поведінки інших лю-
дей; орієнтованість на партнерство та співробітництво. 

Особистісно-мотиваційний компонент толерантності вчителя виявляється 
в характері емоційного ставлення до учасників педагогічної взаємодії, а саме: 
доброзичливості, ввічливості, щирості, лояльності, стриманості, емпатійності, 
терпимості, рефлективності, справедливості та інших. 

Діяльнісно-поведінковий компонент толерантності вчителя виявляється 
через систему способів його педагогічних дій щодо організації, контролю й 
оцінки якості діяльності учасників навчально-виховного процесу, а саме: спри-
ймання особистості партнера таким, яким він є; прийняття та розуміння індиві-
дуальності іншої людини, оцінювання особистості відповідно до Я-концепції; 
уміння приховувати або згладжувати негативні почуття; уміння вибачати іншо-
му помилки чи ненавмисно спричинені неприємності; терпиме ставлення до 
професійного дискомфорту; уміння володіти собою та йти на компроміс; уміння 
безконфліктно вирішувати проблемні ситуації [10]. 

З метою виявлення в майбутніх учителів толерантних рис як професійно 
важливих, ми провели емпіричне дослідження з використанням таких методів: 
1) діагностика толерантності особистості експрес-опитувальником «Індекс то-
лерантності» за Г.Солдатовою (визначення загального рівня толерантності), яка 
мала на меті виявити загальне ставлення до навколишнього світу та інших лю-
дей, а також соціальні установки в різних сферах взаємодії, де проявляється то-
лерантність та інтолерантність людини, а саме: а) етнічну толерантність (став-
лення до людей іншої раси, іншої етнічної групи, оцінка культурної дистанції, 
установки у сфері міжкультурної взаємодії); б) соціальну толерантність (став-
лення до певних соціальних груп: меншин, психічно хворих, злочинців, жебра-
ків); в) толерантність як риса особистості (риси, установки та переконання осо-
бистості, які визначають ставлення людини до навколишнього світу); 2) діагно-
стика загальної комунікативної толерантності, за В.Бойком, яка мала на меті 
діагностувати толерантні чи інтолерантні установки особистості, що проявля-
ються в процесі спілкування. 

Визначення рівня загальної комунікативної толерантності особистості 
здійснювалося за такими критеріями:  

- несприйняття чи нерозуміння індивідуальності іншої людини; 
- використання себе як еталона під час оцінювання інших; 
- категоричність чи консерватизм в оцінюванні інших людей; 
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- невміння приховувати чи згладжувати неприємні почуття під час зіт-
кнення з некомунікабельними якостями партнерів; 

- прагнення переробити, перевиховати партнерів по спілкуванню; 
- прагнення підлаштувати партнера під себе, зробити його «зручним» для 

себе; 
- невміння пробачати іншим помилки, незграбність, ненавмисно спричи-

нені неприємності;  
- нетерпимість до фізичного чи психологічного дикомфорту, який створю-

ють інші люди; 
- невміння пристосовуватись до характеру, звичок і побажань інших людей. 
Нашу вибірку склали 53 студенти Педагогічного інституту Прикарпатсь-

кого національного університету імені В.Стефаника, майбутні вчителі початко-
вих класів. 

Аналіз результатів діагностування виявив, що всього 3,7% респондентів 
притаманний її високий рівень, 84,9% – середній рівень розвитку толерантності, 
а низький рівень виявлено в 11,3% опитаних. При цьому у своєму ставленні ет-
нічно толерантними є 24,5% опитаних, соціальну толерантність у власних уста-
новках проявляє 20,7%. У той же час толерантність, як особистісна риса, прита-
манна 54,5% респондентів нашої вибірки. Хотілося б зазначити, що для субшка-
ли соціальної толерантності виявився нехарактерним вияв показників високого 
й низького рівнів, який свідчить, що респонденти не проявляють очевидно ви-
раженої толерантної чи інтолерантної позиції в сприйнятті різноманітних явищ 
соціальної дійсності, і це вказує на відсутність чіткої особистісної позиції сто-
совно тих чи інших явищ або фактичну байдужість до них.  

Окрім цього, ми виявили, що найвищі показники (чим вищий бал, тим 
нижчий рівень толерантності) були отримані за критеріями «прагнення підлашто-
вувати партнера під себе, робити його зручним» (41,5%), «невміння стримувати 
себе або згладжувати неприємні почуття під час зіткнення з некомунікабельними 
якостями партнерів» (37,7%), «категоричність і консерватизм в оцінках інших 
людей» (36,2%). А найнижчими, відповідно найбільш толерантними в оцінках, 
виявилися показники «використання себе в ролі еталона під час оцінки інших» та 
«нетерпимості до фізичного чи психологічного дискомфорту, який можуть ство-
рювати інші люди». Отож, можемо сказати, що результати проведеного нами 
емпіричного дослідження свідчать про переважання маніпуляторських, конфлікт-
них, ригідних, нерефлексивних тенденцій у спілкуванні наших респондентів, за 
яких переважає середній рівень толерантності, при тому, що значна частина опи-
таних продемонструвала, що толерантність у них є рисою особистості.  

Отримані нами результати свідчать про недостатню розвиненість і сфор-
мованість комунікативної толерантності як професійно важливої якості особи-
стості в значної кількості респондентів, незважаючи на те, що толерантність як 
особистісна риса притаманна 54,5% респондентів. 

 



97 

Таблиця 2 
Показники комунікативної толерантності майбутніх  

учителів у балах (з 15 можливих) 

Критерії оцінки Показники 
майбутніх учителів 

Показники 
вихователів (за 

В.Бойком) 
Несприйняття чи нерозуміння індивідуально-
сті іншої людини 

6,2 3,4 

Використання себе як еталона під час оцінки 
інших 

5,4 3,0 

Категоричність чи консерватизм в оцінках ін-
ших людей 

8,5 4,7 

Невміння приховувати чи згладжувати непри-
ємні почуття під час зіткнення з некомуніка-
бельними якостями партнерів 

8,6 3,7 

Прагнення переробити, перевиховати партне-
рів по спілкуванню 

7,5 5,1 

Прагнення підлаштувати партнера під себе, 
зробити його «зручним» для себе 

8,9 3,2 

Невміння пробачати іншим помилки, незграб-
ність, ненавмисно спричинені неприємності 

8,0 3,7 

Нетерпимість до фізичного чи психологічного 
диcкомфорту, який створюють інші люди 

5,5 1,8 

Невміння пристосовуватись до характеру, зви-
чок і побажань інших людей 

7,2 2,6 

Усього 65,8 31,2 
 
Співвідносячи отримані результати дослідження з визначеними компонен-

тами комунікативної толерантності вчителів, слід відзначити, що найбільш не-
сформованими компонентами комунікативної толерантності виявились особи-
стісно-мотиваційний і відповідно, як наслідок, діяльнісно-поведінковий. На на-
шу думку, таку ситуацію можна пояснити недостатністю насамперед психоло-
гічних знань, умінь та навичок ефективної комунікативної взаємодії та міжосо-
бистісного спілкування, уміння налагоджувати взаємини з оточенням, неволо-
дінням способами поведінки та вирішення різноманітних конфліктних ситуацій, 
невпевненістю у власних силах, невмінням презентувати себе та використовува-
ти наявні знання в безпосередній практичній діяльності тощо. 

Як засвідчують наявні в науці результати практичної роботи щодо форму-
вання толерантності, тим чи іншим чином на неї можна здійснювати вплив. А 
це означає, що толерантність як особистісну рису, а тим паче її поведінкові ком-
поненти, можна розвивати й формувати. Навчання й формування толерантності 
– це і розвиток різних форм психологічної стійкості, і здатності до мобілізацій-
ної реакції, і до психологічної рівноваги із собою та навколишнім світом, і між-
особистісна емпатія тощо.  

Оптимізацію цієї ситуації вбачаємо передовсім у впровадженні в процес 
підготовки майбутніх учителів таких методів, які базуватимуться на експери-
ментуванні та моделюванні, на об’єктивації та реконструкції власного досвіду 
та особистісних умінь, що буде створювати позитивну мотиваційну налаштова-
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ність, даватиме впевненість у власних знаннях, уміннях та навичках і сприяти-
ме їх ефективному використанню в професійній діяльності. Саме таким шляхом 
можна ефективно вплинути на особистісно-мотиваційний та діяльнісно-пове-
дінковий компоненти толерантності майбутніх учителів. Одним зі шляхів кон-
структивного вирішення проблеми формування комунікативної толерантності є 
розробка та впровадження психологічних групових технологій, які мають назву 
«Тренінги толерантності», «Тренінги комунікативної толерантності», а також в 
руслі роботи тренінгів із вирішення конфліктів, розвитку комунікативних умінь 
та навичок, зниження агресивності, розвитку міжкультурної комунікації та ін. 

Висновки 
Підсумовуючи результати нашого дослідження, можна зробити висновки, 

що професіоналізм сучасного вчителя передбачає насамперед стійкість, уміння 
володіти собою, наявність комунікативних умінь та навичок, емпатійність та ре-
флективність, які дадуть можливість ефективно виконувати професійну діяль-
ність. Результати дослідження виявили недостатній рівень сформованості необ-
хідних рис та якостей у майбутніх учителів, що потребує подальшої роботи для 
підвищення рівня не лише комунікативної толерантності майбутніх спеціалі-
стів, а й розробки технологій розвитку толерантності особистості.  
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ МОРАЛЬНО-
ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

 
У статті подано результати соціально-психологічного дослідження соціальної відпові-

дальності сучасної молоді та здійснено їх психологічний аналіз. Емпірично встановлено зв’язки 
між соціальною відповідальністю та рівнем морально-правової соціалізації студентів. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, совість, ціннісні орієнтації. 
 
The article presents the results of social-phsychological investigation of social 

accountability of contemporary youth and performs their phychological analysis. The links between 
social accountability and the level of ethical and legal socialization have been established. 

Key words: social accountability, conscience, value system. 
 

Центральною проблемою особистості є проблема входження її в певні со-
ціальні спільноти, набуття соціальних рис, засвоєння соціальних норм, культур-
них цінностей і принципів того суспільства, до якого вона належить. Однією із 
фундаментальних складових соціалізації є морально-правовий аспект.  

Проблема морально-правової соціалізації особливого значення набуває в 
умовах стрімких соціально-економічних змін нашого суспільства, трансформа-
ції цінностей та орієнтирів, які започаткували нові виміри суспільних відносин. 
Такі взаємини передбачають, з одного боку, ініціативу й відповідальність особи-
стості, а з іншого – спілкування між людьми на основі певних морально-право-
вих норм. 

Нормативне регулювання та охорона суспільних взаємин передбачає існу-
вання контрольних механізмів, за допомогою яких визначається відповідність 
поведінки людей існуючим соціальним нормам, стимулюється позитивна, кори-
сна для суспільства діяльність та попереджається й карається негативна, шкідли-
ва. Відповідальність і є тим механізмом, необхідним для існування суспільства 
та ефективної взаємодії в ньому конкретної особистості, а порушенням установ-
лених норм можна назвати невиконання взятих на себе обов’язків, обіцянок. 
Тобто відповідальність виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної 
необхідності, обов’язків, соціальних завдань, норм і цінностей; усвідомлення 
смислу й значення діяльності, її наслідків для суспільства та соціального роз-
витку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи [1].  

Соціальна відповідальність, яка є одним з аспектів відповідальності, пе-
редбачає дотримання суб’єктами суспільних відносин вимог соціальних норм. 
Соціальна відповідальність розглядається у двох аспектах, залежно від того, 
якою є поведінка особи – соціально корисною чи соціально шкідливою [2]. Це 
обов’язок особи – оцінити власні наміри та здійснювати вибір поведінки відпо-
відно до норм, що відображають інтереси суспільного розвитку, а у випадку по-
рушення їх – обов’язок звітувати перед суспільством і нести покарання [3]. 

Отже, процес морально-правової соціалізації особистості має включати: 
виховання активної соціальної відповідальності, усвідомлення особистістю сво-
го обов’язку перед суспільством, розуміння необхідності дотримання соціаль-
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них норм, що в кінцевому результаті забезпечує нормативну поведінку, високий 
ступінь соціальної вихованості людини, попередження антисоціальних проявів 
з її боку. 

Усвідомлення відповідальності – складна властивість особистості. У ній 
синтезовано її обов’язкове та оціночне ставлення. За допомогою її формування су-
спільство прагне отримати згоду й підтримку своїх членів у регламентації їх по-
ведінки, вона перетворює суспільні вимоги у справу особистої совісті. Цей прояв 
оціночного ставлення людини надає усвідомленій відповідальності великого мо-
рального значення. Будучи пов’язаною із совістю, гідністю, вона опирається на 
внутрішні переконання, а не на зовнішній примус, не на острах перед санкціями. 

Соціальна відповідальність відображає схильність особистості дотриму-
ватись у своїй поведінці прийнятих у суспільстві соціальних норм, виконувати 
рольові обов’язки та бути готовим відповідати за свої вчинки.  

Відповідальність створює психологічний простір для саморозвитку та са-
мореалізації, задає мотиваційно й ситуаційно вивірені орієнтири для розгортан-
ня цих процесів. Вона визначає зони оптимального співвідношення зовнішніх 
вимог щодо особистості з одного боку та рівня домагань і її актуальних можли-
востей – з іншого. У цьому зрізі відповідальність є контролюючим механізмом, 
котрий захищає особистість, задає їй стійкість щодо зовнішніх дестабілізацій-
них впливів і внутрішніх невиважених ініціатив. 

Моральна відповідальність, яка є складовою частиною інших форм і видів 
соціальної відповідальності, являє собою вільне усвідомлення особистістю (со-
ціальною групою, колективом) історичної та соціальної необхідності й переко-
наності у правильності саме даних моральних вимог та відповідні цим вимогам 
учинки, поведінку в цілому. 

Моральна відповідальність, за Н.П.Соколовою, являє собою з’єднувальний 
ланцюг між зобов’язаннями, які ще не стали внутрішньою потребою, та обо-
в’язком – постійною внутрішньою потребою високоморального ставлення до 
соціально важливих вимог суспільства. Вона підкреслює, що моральна відпо-
відальність та обов’язок тісно пов’язані із совістю. Совість – усвідомлення від-
повідності чи невідповідності своєї поведінки (чи поведінки інших людей) мо-
ральним вимогам суспільства, що відображається в емоційно-оціночному став-
ленні до себе чи оточення. Совість і моральна відповідальність – поняття, що пе-
реплітаються. Специфіка совісті в тому, що вона є формою самоконтролю особи-
стості. Совість і моральна відповідальність взаємозумовлюють одна одну [4]. 

Співвідношення категорій: «обов’язок», «совість», «моральна відповідаль-
ність» можна відобразити, як вважає Н.П.Соколова, таким чином: розвинута мо-
ральна відповідальність і совість є необхідним ступенем формування обов’язку. 
Обов’язок – найбільш високий розвиток моральної свідомості особистості.  

Таким чином, особистість ставить поняття «обов’язок» вище за поняття 
«моральна відповідальність». Разом із тим вона визнає, що обов’язок – це мо-
ральна необхідність.  

Моральна необхідність (обов’язок) є об’єктивною основою морально 
вільної поведінки та діяльності, що реалізується в моральній відповідальності. 
Совість же виступає формою самоконтролю особистості. 
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Однією з форм соціальної відповідальності є юридична або правова від-
повідальність – це відповідальність за виконання юридичних законів, правил, 
норм, які регулюють поведінку особистості в суспільстві. 

Еволюція принципів моралі та права в їх взаємодії дає підстави стверджу-
вати, що диференціація принципів моралі і права зникає, і замість них їхнє мі-
сце займуть єдині принципи. Ніколи предметом правового регулювання не бу-
дуть ті дії, які через свідомість можуть контролюватися нормами моралі. Тому 
мета суспільства – досягати в будь-якому плані морального вдосконалення. Зау-
важимо, що недостатня регулювальна сила будь-якої моральної норми призво-
дить до утворення правової норми.  

Дослідження відповідальності молоді здійснювалося на вибірці студентів-
психологів 2–4-х курсів Прикарпатського національного університету імені Ва-
силя Стефаника загальною кількістю 190 осіб. 

Метою дослідження було виявлення рівня відповідальності та совісності 
сучасної молоді. 

Присутність у студентства почуття відповідальності та совісті, як складо-
вих морально-правової соціалізації, за якої особистість здатна до морального са-
моконтролю, самостійного формулювання своїх моральних обов’язків, вимаган-
ня від себе їх виконання, а також проведення самооцінки здійснених учинків і 
несення відповідальності за них, вивчалася за допомогою методик, пов’язаних з 
виявленням спрямованості на зовнішні чи внутрішні стимули (Дж.Роттер); цінні-
сних орієнтацій (М.Рокич) і совісності (В.В.Мельников – Л.Т.Ямпольський) [5].  

За методикою «Ціннісні орієнтації» М.Рокича, яка передбачала вивчення 
двох груп цінностей: цінності-цілі (термінальні) і цінності-засоби (інструмен-
тальні), було виявлено ієрархію цінностей сучасної молоді. 

Рангування термінальних цінностей виявило, що для студентів другого 
курсу найбільш значимими цінностями є «здоров’я» (1 ранг), «любов» (2 ранг), 
«наявність хороших і вірних друзів» (3 ранг), «упевненість у собі» (4 ранг) і «ща-
сливе сімейне життя» (5 ранг), проте не беруть до уваги такі цінності, як «про-
дуктивне життя» (14 ранг), «розваги» (15 ранг), «творчість» (16 ранг), «щастя ін-
ших» (17 ранг), а також «краса природи і мистецтва» (18 ранг). Студенти третьо-
го курсу визначають домінуючими цінностями «здоров’я» (1 ранг), «любов» 
(2 ранг), «щасливе сімейне життя» (3 ранг), «упевненість у собі» (4 ранг) та «на-
явність хороших і вірних друзів» (5 ранг), найменш значущими – «пізнання» 
(14 ранг), «розваги» (15 ранг), «щастя інших» (16 ранг), «творчість» (17 ранг) та 
«краса природи і мистецтва» (18 ранг). Четвертий курс надає перевагу «здо-
ров’ю» (1 ранг), «любові» (2 ранг), «щасливому сімейному життю» (3 ранг), «ак-
тивній діяльності» (4 ранг) і «матеріально забезпеченому життю» (5 ранг), а на 
другому плані залишає «пізнання» (14 ранг), «творчість» і «щастя інших» 
(15 ранг), «розваги» (17 ранг) та «красу природи і мистецтва» (18 ранг) (табл. 1). 

Рангування цінностей свідчить про те, що серед інструментальних цінно-
стей для студентів другого курсу домінуючими є «вихованість» (1 ранг), «тверда 
воля» (2 ранг), «ефективність у справах» (3 ранг), «чесність» (4 ранг) і «високі 
запити» (5 ранг), а найменш важливими – «сміливість у відстоюванні своєї дум-
ки, своїх поглядів» (14 ранг), «непримиримість до власних недоліків та недолі-
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ків інших» (15 ранг), «самоконтроль» (16 ранг), «незалежність» (17 ранг) та 
«акуратність» (18 ранг). 

Таблиця 1 
Результати рангування інструментальних цінностей 

 
Стать Курс Разом чол. жін. 2 3 4 

Здоров’я 1 1 1 1 1 1 
Кохання 2 2 2 2 2 2 
Наявнiсть вiрних друзiв 3 5 3 5 6 4 
Упевненiсть у собi 4 4 4 4 7 5 
Матерiальне забезпечення 5 6 6 6 5 6 
Активна дiяльнiсть 6 7 9 7 4 7 
Щасливе сiмейне життя 7 3 5 3 3 3 
Розвиток 8 10 8 8 12 10 
Воля (свобода дiй i вчинкiв)  9 9 7 9 10 9 
Життєва мудрiсть 10 11 10,5 11 9 11 
Цiкава робота  11 8 10,5 10 8 8 
Продуктивне життя 13 12 14 12 11 12 
Суспiльне визнання 13 14 13 13,5 13 14 
Пiзнання 13 13 12 13,5 14 13 
Розваги 15 17 15 15 17 15 
Творчiсть 16 16 16 17 15,5 16 
Щастя iнших 17 15 17 16 15,5 17 
Краса природи та 
мистецтва 18 18 18 18 18 18 

 
Для студентів третього курсу значущими є «тверда воля» (1 ранг), «вихо-

ваність» (2 ранг), «ефективність у справах» (3 ранг), «високі запити» (4 ранг) і 
«чесність» (5 ранг), а менш домінуючими є «освіченість» (14 ранг), «ретель-
ність» (15 ранг), «сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів» 
(16 ранг), «терпимість» (17 ранг) та «акуратність» (18 ранг) (табл. 2). 

Варто звернути увагу, що відповідальність як цінність-засіб не є доміную-
чою й у загальному підсумку посідає 9 ранг. Аналіз гендерного та вікового 
аспектів виявив домінування серед жінок (порівняно з чоловіками) відповідаль-
ності (жінки – 7,5, чоловіки – 10 ранг). Віковий аспект виявив тенденцію до 
зростання рівня відповідальності: з 10 рангу – для студентів другого курсу до 
7 рангу – для студентів четвертого курсу.  

Таблиця 2 
Результати рангування інструментальних цінностей 

Стать Курс Разом чол. жін. 2 3 4 
Ефективнiсть у справах  1 3 3 3 1 3 
Тверда воля  2 2 2 1 3 1,5 
Вихованiсть 3 1 1 2 2 1,5 
Чеснiсть 4 4 4 5 5,5 4 
Високi запити 5,5 5 5 4 8 5 
Рацiоналiзм 5,5 11 9 8 12 10 
Чуйнiсть 7,5 6 6 6 7 6 
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Продовження табл. 2 
Широта поглядiв 7,5 9 8 9 4 7,5 
Життєрадiснiсть 9 7,5 10 7 10 7,5 
Вiдповiдальнiсть 10 7,5 10 9 7 9 
Самоконтроль  11 14 16 13 5,5 11,5 
Освiченiсть 12 15 13 14 14 15 
Непримиримість до недоліків 13 13 15 11 13 11,5 
Смiливiсть у вiдстюваннi 
думки  14 17 14 15,5 15 15 
Незалежнiсть 15 16 17 12 16 15 
Ретельнiсть 16 12 11 15,5 17 15 
Терпимiсть 17 10 12 17 11 15 
Акуратнiсть 18 18 18 18 18 18 

 
Ще одним завданням проведеної нами емпіричної роботи було визначення 

рівня совісності студентів. Інструментарієм під час з’ясування цього питання 
стала методика «Шкала совісності» В.В.Мельника – Л.Т.Ямпольського, яка мі-
стила в собі ряд суджень, що відображають особливості ставлень і міру поваги 
до соціальних норм та вимог. Для осіб із високим значенням фактора совісті ха-
рактерні такі особливості особистості, що впливають на мотивацію поведінки, 
як почуття відповідальності, стійкість моральних принципів. У своїй поведінці 
вони керуються почуттям обов’язку, жорстко дотримуються етичних стандартів, 
завжди прагнуть до виконання соціальних вимог. Високий рівень совісності за-
звичай поєднується з хорошим самоконтролем. Відповіді респондентів на по-
ставлені питання дали змогу встановити, що в 19% сучасного студентства при-
сутня любов до книжок, статей, які присвячені темі моральності. Друге місце за 
значущістю розділили між собою такі судження: якби довелося цілеспрямовано 
збрехати людині, вони дивилися б убік, оскільки соромно дивитися прямо в очі, 
і те, що існує лише одне, єдино правильне, розуміння сенсу життя (12,73%). 
Менш значущі позиції займають судження про те, що люди повинні відмовити-
ся від уживання будь-яких спиртних напоїв (10,91%) і стосовно того, що опиту-
вані – люди твердих переконань (7,27%). Останні позиції займають судження 
про те, що опитувані впевнені, що навіть незначні приховані вчинки не зали-
шаться безкарними й обурюються стосовно того, що злочинця можуть звільни-
ти завдяки хорошому захисту адвоката – по 5,45%. Упевненість в обов’язковості 
дотримання законів важлива лише для 3,65% респондентів. Не взяли до уваги 
студенти такі твердження, які стосувалися дотримання моральних принципів за 
будь-яких обставин; керування почуттям обов’язку та відповідальності (1%). 
Варто наголосити на тому, що саме ці показники визначають рівень відповідаль-
ності. Отже, їх недотримання може вплинути на мотиваційну систему індивіда, 
яка не буде містити в собі високого рівня відповідальності, стійких моральних 
принципів, високого рівня самоконтролю. Як результат – невиконання соціаль-
них вимог, норм і правил.  

Вибір студентами суджень, які визначають наявність у них поваги до соці-
альних норм і моральних вимог, почуття відповідальності, характеризується і 
гендерними відмінностями.  
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Так, за значимістю хлопці обирали такі твердження, які стосувалися соро-
му, щодо цілеспрямованої брехні – 33,33%, обов’язкового дотримання законів – 
16,67%, відмова від уживання будь-яких спиртних напоїв – 16,67% і твердження 
про те, що вони – люди твердих переконань – 16,67%. Проте вони зовсім відхиля-
ли твердження про дотримання моральних принципів, керування почуттям обо-
в’язку та відповідальності, віру в те, що будь-які приховані вчинки не залишаться 
безкарними. Їх не обурює той факт, що злочинця можуть звільнити за допомогою 
вдалого захисту адвоката; вони не читають книжок і статей на моральні теми; не 
виправляють тих, хто виявив неповагу; не люблять лекцій на серйозні теми та не 
вважають, що будь-яку роботу обов’язково треба закінчувати, якщо вона є неваж-
ливою в даний момент. Аналіз цих даних дає підстави припустити, що в чолові-
ків низький рівень відповідальності, який може характеризуватися недотриман-
ням у своїй поведінці принципів моралі та морально-правових норм.  

Жінки характеризуються такими особливостями: їм подобається читати 
книги й статті, присвячені моральній проблематиці – 20,41%; вони переконані в 
тому, що існує лише одне правильне розуміння сенсу життя – 14,29% і в тому, 
що люди повинні відмовитися від вживання спиртних напоїв; у них присутнє 
почуття сорому у випадку цілеспрямованої брехні – 10,2% і переконаність, що 
навіть приховані вчинки будуть покарані. Нехарактерним для юначок є обурен-
ня із приводу того, що злочинця можуть звільнити за допомогою вдалого захи-
сту адвоката – 6,12%, а також, що вони люди твердих переконань – 6,12%. Лише 
2,04% опитуваних жінок вважає, що дотримання законів є обов’язковим. Проте 
так само, як і чоловіки, вони не дотримуються моральних принципів і не керу-
ються почуттям обов’язку й відповідальності.  

Отже, беручи до уваги результати емпіричного дослідження, робимо уза-
гальнення, що почуття соціальної відповідальності в студентів не є сильно роз-
винутим, а отже, саме цим може бути пояснено недотримання соціальних норм, 
моральних принципів, ігнорування обов’язку та відповідальності. Проте ми мо-
жемо говорити, що ця тенденція не є сталою і змінюється в бік покращення, хоч 
і не так швидко, як нам би цього хотілося. Адже діалектичний розвиток мораль-
ної і правової відповідальності відбувається насамперед шляхом згладжування 
меж між законністю та совістю.  

Одним із вимірів відповідальності є також суб’єктивний локус контролю 
особистості, тому під час дослідження ми застосовували методику «Когнітивна 
орієнтація (локус контролю)» Дж.Роттера [6]. Локус контролю, як властивість 
особистості, передбачає схильність людини приписувати відповідальність за ре-
зультати своєї діяльності зовнішнім силам (екстернальний локус контролю) і 
власним здібностям та зусиллям (інтернальний локус контролю), який форму-
ється в процесі соціалізації і є стійкою властивістю особистості, визначаючи по-
ведінкові тенденції сучасної молоді.  

Локус контролю є одним із найважливіших механізмів, який визначає 
здатність і вміння людини долати життєві труднощі, забезпечуючи тим самим 
можливість її саморозвитку та самореалізації. Інтернальність тісно пов’язана з 
багатьма психологічними процесами, явищами й рисами особистості, що утво-
рюють її антистресовий контур.  
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Дві основні установки (інтроверсія й екстраверсія) безпосередньо вплива-
ють на поведінку та мотивацію людини; указують на спосіб її пристосування до 
життя. Екстернали впевнені, що їхні невдачі є наслідком випадковостей, нега-
тивних впливів інших людей. Інтернали ж упевнені, що їхній успіх чи невдача – 
не випадкові й залежать від власної компетенції, здібностей, цілеспрямованості, 
тобто від них самих. Вони схильні до осмислення своєї поведінки і, на відміну 
від екстерналів, менш схильні підкорятися думці інших людей, сильніше реагу-
ють на втрату особистісної свободи, активніше шукають інформацію, необхідну 
для прийняття рішення, більш упевнені в собі.  

Отримані під час дослідження результати виявили, що серед чоловіків пе-
реважає інтернальний локус контролю – 66,7%, а серед жінок екстернальний – 
79,6%. Аналіз вікового аспекту локусу контролю дозволив виявити тенденції до 
зростання інтернальності (із 48% – на другому курсі до 52% – на четвертому).  

Отримані результати дають підставу говорити, що сучасні студенти не ха-
рактеризуються схильністю до осмислення своєї поведінки, відповідальність за ре-
зультати своєї діяльності приписують не власним здібностям та зусиллям, а зов-
нішнім силам, більше схильні підкорятися думці інших людей, не надто сильно 
реагують на втрату особистісної свободи, свої успіхи та невдачі вони сприймають 
як випадкові, що залежать не від власної їх компетенції, здібностей, цілеспрямова-
ності, тобто не від них самих. Зіткнувшись із перешкодами на шляху самороз-
витку, такі студенти значно менше виявляють пошукову активність. Така відмова 
від пошукової активності може призвести до безпорадності, яка може стати причи-
ною стагнації особистості, її деградації. У свою чергу, активність створює переду-
мови для знаходження продуктивних шляхів подальшого розвитку. 

Узагальнення результатів дослідження дозволяє зробити такі висновки: 
соціальна відповідальність характеризує позитивне ставлення особи до своїх 
учинків, розуміння їх важливості для суспільства, бажання виконати їх якомога 
краще. Саме ця відповідальність мається на увазі, коли говорять про почуття від-
повідальності, про те, що людина бере відповідальність на себе. Це відповідаль-
ність за майбутню поведінку. Потрібно наголосити на тому, що відповідальності 
не можна навчитися, нею не можна оволодіти лише шляхом засвоєння тих чи ін-
ших правил та норм. Людина стає відповідальною в реальних життєвих ситуа-
ціях та обставинах. Критерієм прийняття відповідальності є реалізація студентом 
своїх сил, самостійно й згідно з вимогами, поставленими до самого себе.  

Хоча сучасні умови (економічні, політичні, правові та ін.) не можна назва-
ти сприятливими для формування стійкої ціннісно-нормативної системи суча-
сної молоді, яка в цілому визначає рівень морально-правової соціалізації, усе ж 
у ній намічається ряд тенденцій, що сприяють успішному процесу становлення 
молодої людини.  

Однією з умов позитивного становлення морально-правової соціалізації є 
наявність у молоді саме відповідальності. Бути відповідальним – це, перш за 
все, визнавати й захищати цінності свого оточення, своєї групи та сприяти реа-
лізації їхніх цілей. 

Результати проведеного дослідження щодо наявності в студентів почуття 
відповідальності продемонстрували, що її рівень – нижче середнього. Саме цим 
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пояснюється недотримання певних соціальних норм, морально-правових прин-
ципів, ігнорування обов’язку та відповідальності. Проте можна стверджувати, 
що ця тенденція не є сталою. Адже розуміння та усвідомлення особистістю від-
повідальності за свої вчинки, виховання в собі почуття особистісного обов’язку 
за дотримання соціальних норм є важливим моментом механізму саморегуляції 
поведінки молодої людини, від якої залежить позитивне становлення морально-
правової соціалізації в цілому. 

Одним із вимірів відповідальності є локус контролю особистості. Резуль-
тати, отримані в процесі дослідження, виявили, що сучасні студенти більше 
схильні приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім 
силам, а не власним здібностям та зусиллям (76,4%).  
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У статті розглядаються психологічні аспекти формування готовності пенітенціар-
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Соціальний запит у галузі юридичної діяльності вимагає застосування в 
ній сучасних психологічних знань. Тому з початку 90-х років минулого століття 
популярність професії юридичного психолога набула неабияких обертів: вищі 
навчальні заклади із цього часу активно здійснюють навчання фахівців у зазна-
ченому напрямі, продовжуючи подібну практику підготовки їх в університетах 
крупних міст країни.  

Одним із напрямів професійної діяльності юридичного психолога є пені-
тенціарна (виправна) психологія. Перед виправними установами постають скла-
дні завдання з перевиховання осіб, які скоїли злочини, залучення їх до трудової 
діяльності та адаптації до нормального співіснування в суспільстві тощо.  

Важливого значення в цьому питанні набувають пенітенціарні психологи, 
професійна діяльність яких покликана сприяти виправленню та корекції особи-
стості засудженого. Крім того, зазначена вище професійна галузь психологіч-
них зусиль відрізняється особливістю вирішуваних питань та безумовною соці-
альною значимістю. 

Для успішної роботи в цій сфері юридичному або, конкретно висловлюю-
чись у градації фахівців психологів-юристів, пенітенціарному психологові необхід-
ні знання основ юриспруденції (кримінально-виконавчого права), педагогіки, пси-
хології праці, соціальної психології (психології спілкування) тощо. Мовою психо-
логічної науки, пенітенціарні психологи покликані вивчати зміни особистості засу-
дженого, чинники, що позитивно впливають на процес ресоціалізації та реадаптації 
останнього й сприяють активній перебудові його особистості: особливості режиму, 
праці, колективу, виховного впливу. До того ж, серед злочинців, які визнані осуд-
ними, наявні такі, що мають відхилення з боку нервової системи та психіки (невро-
тики та психопати). Із цією метою для завдань перевиховання поряд зі звичайними 
заходами необхідна розробка заходів медико-психологічного впливу. 

Таким чином, професійно-психологічні особливості фахівців-психологів 
у галузі пенітенціарної системи є основою готовності до професійної діяльності 
в питанні надання ефективної психологічної допомоги на сьогоднішньому етапі 
становлення нашого суспільства.  

Науковці-дослідники стверджують, що діяльність пенітенціарного психо-
лога в різних сферах професійної діяльності вимагає від них високих результатів 
(Г.С.Абрамова, Ю.Є.Альошина, О.Ф.Бондаренко, Р.Джордж, Т.Крістіані, К.Ро-
джерс, В.В.Рибалка, Г.О.Хомич та ін.). Саме тому за час навчання у вищому на-
вчальному закладі студенти повинні не тільки набути необхідних знань з фахо-
вих дисциплін, а й розвивати відповідні психологічні якості, формувати позитив-
не ставлення до майбутньої професії, від чого сповна залежатиме успішність 
творчої реалізації в практичній діяльності (С.Д.Максименко, В.Г.Панок, Н.В.Че-
пелєва та ін.). Тобто сучасні науковці-дослідники зазначають, що характер про-
фесійної діяльності вимагає від пенітенціарного психолога знайомства із широ-
ким колом питань, крім теоретичної та практичної психологічної підготовки, по-
чинаючи з організації системи професійної роботи в цілому й відповідного зако-
нодавства, елементів соціології та економіки, загальної й соціальної педагогіки, 
закінчуючи конкретними, прикладними знаннями (О.Бондаренко, С.Васьківська, 
П.Горностай, Л.Карамушка, С.Максименко, В.Рибалка та ін.). 
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Мета статті – висвітлити основні компоненти професійно-психологічної 
готовності пенітенціарного психолога до діяльності на основі концептуального 
підходу. 

Для того, щоб краще зрозуміти вимоги, які висуває професійна діяльність 
до пенітенціарного психолога, до його індивідуально-особистісних якостей, не-
обхідно зрозуміти умови, у яких працюють сучасні фахівці. По-перше: не мо-
жна не враховувати той факт, що юридична психологія в нашій країні, як актив-
ний і дієвий чинник у вирішенні проблем юристів, відносно молода галузь ви-
користання знань. По-друге: зниження рівня професійної підготовки через зне-
цінення в силових структурах діяльності психологічної служби, поява фахівців 
на посадах практичних психологів, які не мають базової психологічної освіти 
взагалі. З практики професійної діяльності відомі, на жаль, непоодинокі випад-
ки, коли психологами працювали особи, які мали, у кращому випадку, юридич-
ну освіту. Але необхідно враховувати існування поняття психологічної придат-
ності до професій певного напряму, особливо в галузі психології. Теорія науков-
ця Є.Л.Климова в галузі психології праці, який вдало класифікував людей на ти-
пи «людина – знакова система», «людина – художній образ», «людина – приро-
да», «людина – техніка», «людина – людина» (до останньої, до речі, і належить 
професія психолога), тому є яскравим підтвердженням.  

Ураховуючи все вищезазначене, життя вимагає нас по-новому ставитися 
до професії юридичного психолога. У чому ж полягають новітні вимоги до про-
фесійної діяльності пенітенціарного психолога? Це соціальний запит у суспіль-
стві; багатство методичних засобів і прийомів, що застосовуються в роботі із за-
судженими у тренінгових групах; вивчення впливу виховних заходів на особи-
стість засуджених, визначення особливостей ходу виправлення особистості за-
суджених та шляхи його конструювання разом із працівниками виправних уста-
нов; необхідна психологічна корекція; новітні методи роботи із засудженими 
(нейролінгвістичне програмування, трансакційний аналіз тощо). Лише за остан-
ні два десятиліття вони є інструментарієм для практичних психологів, хоча на 
Заході широко використовувалися вже понад століття.  

Звернемося до визначення професії психолога за кваліфікаційною харак-
теристикою. Практичний психолог – це фахівець, який має відповідну освіту та 
рівень кваліфікації, надає психологічну допомогу (психологічні послуги) насе-
ленню, що включає повний або частковий спектр із напрямів, передбачених від-
повідними Типовими посадовими (функціональними) обов’язками. Останні ви-
значаються «Положенням про психологічну службу» та конкретною ситуацією, 
яка вимагає психологічного втручання або використання спеціальних психоло-
гічних знань і технологій в юридичній практиці. 

Уперше визначення самого терміна «практичний психолог» було запропо-
новано Р.С.Немовим у 1995 році: «Практичний психолог – фахівець-психолог, 
який має відповідну вищу освіту й вирішує завдання психодіагностики, психо-
корекції та психологічного консультування, що пов’язані не з проведенням нау-
кових досліджень, а з наданням прямої психологічної допомоги людям» [1]. 
Стаючи суб’єктом професійної діяльності, пенітенціарний психолог повинен 
обрати певний напрям здійснення та реалізації себе в професії, керуючись від-
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чуттям власного покликання, збігом із природою образу «Я», своєї місії в цьому 
житті, а також ураховувати один із постулатів етичного кодексу психолога – 
принцип «не нашкодити іншій особі». 

За характером професійного впливу психолога на індивідуальний «світ» 
іншої особистості Н.М.Фалько [2] пропонує означити такі сфери застосування 
психологічного знання: 

- пізнавально-теоретична; 
- професійно-педагогічна; 
- консультативно-психологічна; 
- етично/духовно-посередницька; 
- «учительство» або «наставництво». 
У яких же напрямах повинні реалізуватися ці сфери застосування психо-

логічного знання пенітенціарним психологом у нашому суспільстві. 
Відповідно до нормативно-законодавчого акта, що затверджує діяльність 

пенітенціарного психолога (наказ 145 УДД від 05.06.2007 р. «Про затвердження 
Положення про психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора») 
основними напрямами його діяльності є такі: 

1. Психодіагностична: вивчення й узагальнення особистісних і групових 
характеристик засуджених з метою визначення індивідуально-психологічних 
особливостей їхньої поведінки; виявлення серед засуджених тих, які потребу-
ють підвищеного контролю з боку персоналу установи.  

2. Прогностична: оцінка перспектив розвитку особистості засудженого; 
прогнозування можливої індивідуальної та групової поведінки засуджених на 
основі виявлених особистісних, характерологічних якостей та наявної соціаль-
но-психологічної обстановки.  

3. Профілактична: виявлення, усунення та попередження особистісних і 
групових негативних психологічних явищ, які виникають унаслідок перебуван-
ня особи в ізоляції від суспільства; надання психологічної допомоги засудже-
ним, а також, у разі необхідності, персоналу установи. 

4. Корекційна: цілеспрямоване досягнення позитивних змін психічних 
станів, особливостей поведінки особистості засуджених.  

5. Консультативна: надання рекомендацій персоналу установи щодо робо-
ти з групами та окремими особами; попередження негативних явищ і формуван-
ня позитивного соціально-психологічного клімату в середовищі засуджених та 
осіб, узятих під варту.  

6. Просвітницька: поширення психологічних знань серед персоналу уста-
нови та засуджених; підвищення рівня психологічної культури засуджених.  

Процес формування професійно придатного фахівця в галузі юридичної 
психології не можливий без вивчення та оцінки притаманних йому властиво-
стей. Тому зупинимося на професійно-важливих якостях пенітенціарного психо-
лога, що визначають психологічну придатність як одну зі складових його про-
фесійної готовності. З метою дослідження найбільш соціально бажаних якостей 
для психолога було проведено психологічне дослідження слухачів спеціального 
факультету підготовки пенітенціарних психологів. На основі особистісного опи-
тувальника Р.Кеттела було складено еталонну таблицю, що відповідала зразку 
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ідеального психолога. Надамо отримані особистісні характеристики за результа-
тами проведеного дослідження: 

1. Психолог повинен мати високі розумові здібності, бути розсудливим, 
мати високі аналітичні показники розумового апарату, уміти виходити за стан-
дартні рамки мислення. 

2. Психолог повинен мати добрі комунікативні властивості, бути прони-
кливим у професійному спілкуванні. 

3. Психологу повинні бути притаманними відповідальність, енергійність, 
адекватність, практичність, активність та ініціативність.  

4. Психолог є емоційно сталою, урівноваженою, стійкою до стресу особи-
стістю.  

Таким чином, серед основних вимог до особистості пенітенціарного пси-
холога найбільш яскравими є чотири домінанти: інтелектуальність, соціаль-
ність, емоційна стабільність та практичність. 

У проведеному дослідженні також були визначено якості, що несумісні з 
діяльністю психолога: незрілість особистості, низький інтелект, відсутність ем-
патії, нездатність вирішувати власні проблеми, низька організованість, потреба 
в гіперопіці, висока тривожність та почуття провини. Загалом у відповідях, 
яким не повинен бути психолог, були представлені фактори, що відповідають 
незрілій та невротичній особистості. 

Слід зазначити, що, ідеальної, за переліком професійно важливих якостей 
людини не існує взагалі, ці вимоги абсолютизовані, важко знайти людей, у яких 
би так органічно сполучалося між собою таке розмаїття властивостей та яко-
стей, ці еталонні вимоги є лише загальним орієнтиром. У даному випадку буде 
відбуватися компенсація недостатнього рівня професійної придатності (у розум-
них межах) за рахунок так званого індивідуального стилю діяльності. 

За результатами проведеного професіографічного дослідження була скла-
дена психограма професії пенітенціарного психолога. До неї були віднесені такі 
основні особистісні властивості та вміння:  

- увага, бажання зрозуміти позицію іншого; 
- комунікабельність, розсудливість, життєрадісність; 
- почуття відповідальності, наполегливість, старанність у діяльності; 
- самостійність суджень, здатність до планування свого майбутнього; 
- добра пам’ять, здатність навчати інших, уміння турбуватися про інших.  
Говорячи про професійно-психологічні вміння, слід відзначити, що ва-

жливу роль у діяльності пенітенціарного психолога, на думку вітчизняних пси-
хологів, відіграють такі професійні вміння: організаційні, комунікативні, психо-
діагностичні, віково-індивідуального та сімейного консультування, прогнозу-
вання варіантів розвитку, психопрофілактика та психокорекція. 

Суспільно цінний зміст професійної діяльності пенітенціарного психолога 
має полягати в знанні про суб’єкт праці та засоби збагачення такої праці. 
Осягаючи змістовний сенс існування предмета своєї діяльності, відчуваючи в 
собі здатність творити «нове», «індивідуальне», фахівець у процесі самостанов-
лення як професіонала будує певну майбутню модель своєї професійної діяль-
ності. 
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Професію практичного психолога можна отримати, як уже зазначалося, на 
кафедрі факультету психології. То яким же чином можна оптимізувати опану-
вання професією практичного психолога, перебуваючи ще студентом вищого 
навчального закладу?  

В.О.Гаврилова ставить проблему самоосвіти й культури навчальної діяль-
ності студентів, що трактується автором як сукупність окремих якостей особи-
стості та його потреб, мотивів, інтересів, умінь, які забезпечують оволодіння 
знаннями [5]. На основі аналізу навчального процесу ВНЗ він доходить виснов-
ку про необхідність орієнтації на «навчання творчості», установки на післяву-
зівську самоосвіту, зміцнення зв’язку самостійної роботи студентів з викладан-
ням навчальних курсів, більш тісного зв’язку із практикою. 

На думку Л.В.Волинської, одним із завдань навчання у ВНЗ є формування 
потреби й можливості вийти за межі того, що там вивчається, актуалізація само-
розвитку, самоосвіти, самовдосконалення, а також забезпечення такого рівня 
розвитку особистості, який надасть майбутньому фахівцеві-психологу реалізо-
вувати свою діяльність у руслі ефективної діалогічності й творчості. 

Подібне трактування завдань освіти ВНЗ дозволяє психологам розглядати 
професіоналізм не тільки як систему знань, умінь, навичок і перелік певних по-
зитивних якостей особистості, а як складне особистісне утворення, що поєднує 
в собі цілий перелік професійно важливих якостей, які сприятимуть забезпечен-
ню високих показників у психологічній діяльності фахівця, формуванню так 
званої «кар’єри по горизонталі». 

Для успішної навчальної адаптації корисно спеціалізуватися вже у ВНЗ у 
галузі психології розвитку, педагогічної психології, клінічної психології, соці-
альної психології тощо. Підвищенню кваліфікації сприятимуть:  

- відвідування психологічних семінарів і майстер-класів, у тому числі 
присвячених корекційній роботі з різними віковими групами; 

- участь у науково-практичних конференціях та круглих столах, присвяче-
них питанням діяльності практичного психолога;  

- регулярне відвідування бібліотеки та книжкових магазинів з метою озна-
йомлення з новою психологічною літературою; 

- самостійна робота з новою науковою та науково-практичною літературою; 
- ознайомлення з новими методиками та дослідженнями в галузі проблем 

психології. 
Не менш важливим було б для уже працюючого психолога освоювати нові 

методи психотерапії та психокорекції для підвищення рівня власної майстерно-
сті або відвідувати курси стажування в психологічних консультаціях під керів-
ництвом досвідченого психолога. Проходження відпрацювання психологічних 
технік у ролі клієнта, знайомство із психологічним діагностуванням та консуль-
туванням на собі для вирішення власних проблем для здійснення психопрофі-
лактики та психокорекції у своїй професійній діяльності. 

Висновки 
Таким чином, представлена уявна модель професійно-психологічної го-

товності пенітенціарного психолога включає в себе високий рівень розвитку 
особистісного, теоретичного та практичного компонентів. На основі показників 
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цих компонентів запропонованої моделі готовності майбутніх психологів у га-
лузі пенітенціарної психології можна визначати рівні професійної придатності 
та підготовленості психологів як на етапі підбору, так і під час виконання ним 
своїх професійних обов’язків. Представлена особистісно-акмеологічна модель 
готовності майбутнього пенітенціарного психолога полягає в тому, що він по-
винен відповідати своєму соціальному призначенню, гармонійно вписуючись у 
свою професію. 

Таким чином, професія практичного психолога сьогодні є потрібною, за-
требуваною, цікавою, але, у свою чергу, такою, що вимагає постійного самовдо-
сконалення своїх особистісніх властивостей та якостей, відпрацювання необхід-
них професійних умінь і навичок. 
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У статті досліджується питання актуальності акмеологічного підходу в розв’язанні 

проблеми продуктивної діяльності вчителів початкових класів та його практичне застосу-
вання в сучасній освітній системі. Ведеться пошук науково обґрунтованих рішень, що сприя-
тимуть реальному практичному функціонуванню освітньої системи. Результати дослі-
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The question of the relevance of the acmeological approach to solving the problem of 
productive activity of teachers of primary classes and its practical application in the modern 
education system denotes in this article. The research for evidence-based decisions which are 
susceptible to the real practice of the functioning of the educational system. The results of the study 
give an opportunity to use the activity of teachers with the purpose of overcoming negative 
tendencies. 

Key words: acmeology, acmeological approach, assessment criteria, professional activity, 
productive activity. 
 

Сучасний етап розвитку вітчизняної освіти спрямований здебільшого на 
особистість, що передбачає постійну рефлексію членів педагогічного колективу 
стосовно своїх індивідуальних особливостей. Це є необхідною умовою їх ко-
рекції та найбільш ефективного використання в професійній діяльності.  

Одним із найважливіших шляхів удосконалення професійної діяльності у 
сфері освіти є її індивідуалізація, пов’язана здебільшого зі створенням умов для 
задоволення потреб суб’єкта в реалізації своєї професійної активності й пра-
гненням досягнення свого акме (найвищої точки розвитку).  

Головною одиницею навчально-виховного процесу є педагогічна взаємо-
дія, яка передбачає взаємний і плідний розвиток якостей особистості педагога 
та його учнів на основі рівності в спілкуванні й партнерства в спільній діяльно-
сті (S<=>S). В умовах взаємодії педагога з учнями здійснюється зворотний зв’я-
зок, завдяки чому педагог за реакцією учнів на свою власну діяльність (зістав-
ляючи їхню реальну поведінку й діяльність зі своїм прогнозованим результа-
том) самостійно приймає рішення, що в його власних діях заслуговує докору, а 
що – корекції, зміни, удосконалення.  

Таким чином, оскільки саме уявлення про прогнозований результат і спо-
соби його досягнення у вчителів різних рівнів продуктивності різні, то й рішення 
про способи взаємодії вони приймають відмінні – або ті, що приводять до шу-
каного кінцевого результату, або ті, що віддаляють від нього. Зокрема Н.В.Кузь-
міна та А.А.Рєан [4] зазначають, що за різними рівнями продуктивності стоять: 
різні уявлення про кінцевий результат, різнорівневі критерії продуктивності, рі-
зні рівні володіння різними алгоритмами та евристикою.  

Проблема професіоналізму, досягнення високих результатів у педагогічній 
діяльності, у тому числі учителів початкових класів, є новою, маловивченою, а то-
му актуальною, оскільки успішність навчання дитини залежить від рівня професій-
ної майстерності вчителя початкових класів і визначається його продуктивністю.  

Практична потреба в досягненнях високого рівня продуктивності, досяг-
нення педагогічно доцільних взаємовідносин учителів різних рівнів продуктив-
ності професійної діяльності зумовлена також науковою зацікавленістю цілого 
ряду дисциплін – акмеології, психології, педагогіки, соціології та ін.  

У цьому дослідженні вчитель розглядається нами як індивід, як складний 
живий організм, істота матеріальна, тілесна, природна з її віковими, індивіду-
ально-типовими якостями. Це дало змогу предмет дослідження визначити як: 
особливості індивідуального, особистісного й суб’єктно-діяльністного розвит-
ку, а також сукупність умов і факторів, що визначають психологічні характери-
стики рівнів продуктивності в контексті педагогічно доцільних взаємовідносин.  
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Поставивши акцент на понятті акмеологія та опираючись на фундамен-
тальні положення досліджень А.Н.Леонтьєва, С.Л.Рубінштейна, Л.І.Умансько-
го, І.Н.Семенова, Б.М.Теплова, Д.Н.Узнадзе, ми сформували перед собою зав-
дання нашого дослідження: довести актуальність акмеологічного підходу через 
дослідження «педагога» як цілісного педагогічного феномену, що розвивається 
й реалізує акмеологічні особливості.  

Зацікавленість акмеологічним підходом полягає в тому, що предметом ак-
меології є вивчення об’єктивних і суб’єктивних факторів досягнення вершин у 
творчій діяльності. До об’єктивних факторів відносять: якість отриманого вихо-
вання й освіти на всьому педагогічному маршруті з дитинства в професію. До 
суб’єктивних факторів – талант і здібності людини, її здатність, відповідальність, 
компетентність, майстерність чи уміння у вирішенні різного роду завдань.  

Суттєвим чинником, який впливає на розвиток професійної майстерності 
педагога, є суб’єктивний фактор.  

Провідні вчені-акмеологи стверджують, що акмеологія пропонує практи-
кам програми та інструментарій, розраховані на вдосконалення й самовдоскона-
лення професіоналізму, мислення та діяльності, що, у свою чергу, включають:  

 вивчення результативності професійної діяльності;  
 моделювання продуктивної, малопродуктивної та непродуктивної ді-

яльності професіонала, що дозволяє побачити йому самостійно, що й чому він 
робить краще або гірше, ніж інші;  

 використання порівняльних моделей з метою навчання й корекції про-
фесійної діяльності керівниками, виконавцями, які проходять навчання або під-
вищення кваліфікації;  

 стандартизований апарат вимірів для вивчення процесу діяльності та 
його зв’язки з результатами;  

 дидактичні тренінги.  
Таким чином, акмеологія як інтегративна наука, що сформувалася на базі 

співтворчості природничих, суспільних, гуманітарних і технічних дисциплін, 
використовує систему власних пізнавально-розвивальних методів і залучає до-
слідницький інструментарій суміжних наук.  

Акмеологічний підхід дозволяє інтегровано розглянути соціальні феноме-
ни, створити оптимальну модель учителя початкових класів, об’єктивно оціни-
ти результати його праці.  

Оскільки важливим навчальним завданням у початковій школі є завдання 
навчити учнів навчатися та мислити, виникає закономірна потреба в досягненні 
корисного педагогічного результату на практиці, що переводить неупорядковані 
дії педагога в педагогічну систему, завдяки чому формується професіоналізм 
діяльності. Професіоналізм педагога полягає в оволодінні мистецтвом розвивати 
в учнів готовність до продуктивного розв’язання задач у наступній педсистемі 
засобами своєї спеціальності за відведений на навчально-виховний процес час.  

Основна складність педагогічної діяльності, як вважає Б.Г.Ананьєв [1], 
полягає в тому, що її об’єкт (учень) є суб’єктом спілкування, пізнання і праці, 
який можна розвивати, удосконалювати, залишаючись лише творчою особисті-
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стю. Згідно з його концепцією, системотворчим фактором у комплексному до-
слідженні є вихід на індивідуальність, яку він визначав як «синтез властивостей 
замкненої саморегулювальної системи» або унікальне явище, що володіє своїм 
власним внутрішнім світом, самосвідомістю та регулюванням поведінки.  

Необхідною передумовою розвитку професійного творчого потенціалу 
вчителя є особливість його самореалізації в рамках життєвої стратегії за такими 
напрямами, як: самосвідомість, рефлексія, самовизначення, само- відношення, 
самооцінка, самоосвіта, саморегуляція, самоорганізація педагогічної діяльності.  

Вивчаючи умови й фактори самореалізації творчих потенціалів у вчителів 
початкових класів різних рівнів продуктивності на базі учителів і учнів 4-х 
шкіл м. Ковров Володимирської області (Росія) і 6-ти шкіл м. Нова Каховка,  
м. Берислав Херсонської області (Україна), ми можемо стверджувати, що най-
більш прийнятними для вивчення обраного нами об’єкта можна вважати прин-
ципи компетентності, детермінізму, розвитку єдності зовнішніх впливів і вну-
трішніх умов, активності вчителя й кожного учня, єдності свідомості й діяльно-
сті, суб’єктно-діяльністний підхід.  

З позиції теоретичного аналізу ми можемо визначити в структурі продук-
тивної педагогічної діяльності такі компоненти:  

 спрямованість професійних інтересів;  
 потреба в новаторстві, пошуку оптимальних рішень, у володінні інно-

ваційною діяльністю, яка є ключовою акмеологічною складовою;  
 загальний інтелект – адекватність сприйняття, розуміння, прийняття 

цінностей і формування відповідно до них моделі, алгоритму й технології про-
фесійної діяльності;  

 схильність до безперервного аналізу й оцінювання, швидкого форму-
вання багатоаспектних асоціативних інформаційних масивів, які забезпечують 
активну участь у процесі прийняття рішень;  

 позитивна емоційно-чуттєва активність;  
 сильна вольова регуляція, наполегливість, рішучість, творчість;  
 здатність до вироблення індивідуальних моделей, алгоритмів і техноло-

гій продуктивних дій, що базуються на ефективному розвитку всіх компонентів 
професійної компетентності.  

Як індивід, учитель початкових класів розглядався нами як складний жи-
вий організм, істота матеріальна, тілесна, природна, з її віковими, індивідуаль-
но-типовими властивостями. Серед множини детермінант, що характеризують 
потенційні можливості та індивідуальні прояви продуктивності вчителя, на наш 
погляд, є віковий, психодинамічний, когнітивний компоненти, які є конкретни-
ми критеріями досліджуваного нами явища. Показниками таких критеріїв, що 
відносяться до якісних і кількісних сфер досліджуваного об’єкта, ми вважаємо 
загальні психофізіологічні ресурси індивіда, тип темпераменту, рівень тривож-
ності, креативність, рівень продуктивності.  

Результати нашого дослідження дозволили створити концептуальну мо-
дель продуктивності (ефективності) педагогічної діяльності вчителя початкових 
класів. В її основі – виявлені критерії продуктивності успішної педагогічної ді-
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яльності. До неї також включені фактори продуктивності педагогічної діяльно-
сті вчителя початкових класів. 

Завдяки отриманим даним, описаним у роботі «Організація акмеологічно-
го дослідження продуктивності педагогічної діяльності вчителів школи першо-
го ступеня» [8], ми бачимо очевидну демотивованість значної кількості педаго-
гів (особливо низького рівня продуктивності педагогічної діяльності) і, як на-
слідок, зниження стандартів і базових показників у їхньому професійному ро-
сті. А це, у свою чергу, має прямий зв’язок із суб’єктом навчального процесу – 
учнями. Таким чином було виявлено, що в учнів, яких навчають учителі низь-
кого рівня продуктивності педагогічної діяльності, виражена тенденція до зни-
ження рівня розвитку сформованості значимих якостей для подальшого навчан-
ня в школі другого ступеня. А в учнів, яких навчають учителі високого рівня 
продуктивності, – простежується підвищення відсотка сформованості всіх да-
них якостей від низького рівня до середнього.  

Ці результати послугували підґрунтям для планування й здійснення робо-
ти з розвитку мотивації професійного самовдосконалення учителя (МПСУ). 
Отримані наукові й експериментальні дані були озвучені на Міжнародній кон-
ференції «Проблеми підвищення якості підготовки вчителів» у ШДПУ у листо-
паді 1999 року, на семінарі керівників навчальних закладів міста Ковров у груд-
ні 1999 року, в ІУВ міста Херсон (Україна) у травні 1999 року, лютому 2001 ро-
ку. Це доводить важливість і доцільність використання акмеологічного підходу 
на практиці.  

Отже, завдяки акмеологічному підходу були визначені критерії продук-
тивності вчителів початкових класів педагогічно доцільних взаємовідносин у 
системі «учитель – учень», завдяки яким на основі отриманих результатів було 
розроблено базу для планування й здійснення роботи з розвитку мотивації про-
фесійного самовдосконалення учителя.  
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗМІНИ ОБРАЗУ БАТЬКА В 
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА 

 
Стаття присвячена проблемі дослідження зміни образу батька в культурно-історич-

ному розвитку людства. Робиться детальний аналіз особливостей постаті батька, що була 
характерною для кожного суспільного устрою. У статті також визначається місце хри-
стиянської релігії в процесі зміни образу батька.  

Ключові слова: батьківство, постать батька, образ батька, суспільний устрій, хри-
стиянство. 

 
The article is dedicated to the problem of investigation of the changing of father’s image in 

the cultural and historical development of the humankind. The detailed analysis of the peculiarities 
of the father’s personage typical for every framework of society is made. The place of the Christian 
religion in the process of the transformation of father’s image is also determined in the article. 

Key words: fatherhood, father’s personage, father’s image, framework of society, 
Christianity. 

 
Сьогодні проблема дослідження й вивчення батьківства, особливостей 

становлення та розвитку батьківських почуттів й уявлень стосовно своїх дітей, 
дослідження батьківських функцій та обов’язків займає вагоме місце у вітчи-
зняній та зарубіжній психологічній науці. Досить багато праць у контексті про-
блематики батьківства присвячені ще й такому важливому її аспекту, як дослі-
дження особливостей образу батька та постаті батька на різних етапах культур-
но-історичного розвитку людства. Так, батьківству були присвячені праці таких 
учених: Н.М.Авдєєвої, Ю.В.Борисенко, Дж.Вейс, Т.В.Григорової, А.Етчегоєн, 
Ю.В.Євсєєнкової, Л.Зоя, О.Г.Каліна, І.С.Кона, М.Ламба, Ф.Мотта, І.В.Павлова, 
Дж.Плека, В.К.Рахманової, Дж.Травелл, А.Б.Холмогорової та інших. Зокрема, 
І.С.Кон, Н.М.Авдєєва, Т.В.Григорова, Л.Зоя значну увагу приділяли досліджен-
ню зміни образу батька в контексті історії людства.  

Зазначимо, що саме протягом останніх десятків років, ураховуючи значні 
трансформації суспільства, перебудову гендерних ролей, постать батька та його 
образ зазнали істотних змін. Нова соціальна ситуація фактично поклала перед чо-
ловіком цілком нові для нього завдання, для ефективного виконання яких потрі-
бно було розвинути, здавалося б, цілком нові індивідуальні особливості та якості. 
Але чи справді те, що відбувається з образом батька в наш час, є настільки карди-
нально новим? У контексті цього надзвичайно цікавим є простеження зміни об-
разу батьківської фігури в ході культурно-історичного розвитку людства.  

Тому метою нашого дослідження є проведення ґрунтовного ретроспек-
тивного аналізу зміни образу батька від античності до сьогодення.  

Відповідно до мети були поставлені такі завдання: 
1. Простежити еволюцію зміни образу батька, а також батьківських 

функцій та обов’язків протягом культурно-історичного розвитку людства. 
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2. Співвіднести характерні для кожної епохи суспільний устрій та особли-
вості постаті батька. 

3. Визначити місце християнської релігії в контексті зміни образу батька. 
Як зазначає відомий дослідник психології чоловіка та батьківства І.Кон, 

незважаючи на наявність транскультурних констант, історія батьківства не може 
бути укладена в просту еволюційну схему, адже нормативні канони батьківства 
ніколи не були цілком однотипними в історичних суспільних устроях. Проте мо-
жна виділити одну закономірність: з ускладненням суспільства влада батька, як 
правило, послаблюється [5]. 

Доцільно розпочати ретроспективний аналіз зміни образу батька саме з 
античної цивілізації, безпосереднім нащадком якої і є сучасна Європа. 

Цивілізація в Європі формувалася на межі IV і III тисячоліття до н. е., коли 
Європа переживала переростання первісного суспільства в цивілізоване [8, с.288]. 

Найяскравішими представниками держав античності були стародавні Гре-
ція та Рим, у яких на той час панував рабовласницький і патріархальний су-
спільний устрій. Звернення саме до цих держав не випадкове.  

Для того, щоб зрозуміти сучасного батька, ми повинні озирнутись на ста-
родавню Грецію з двох причин. Літературні знахідки стародавньої Греції дають 
змогу досить близько підійти до розуміння ролі батька того часу. А також, за 
словами дослідника Луїджі Зоя, стародавня Греція – це місце, де постать батька 
пережила кризу, схожу на ту, яку ми виявили у своїй епосі [11, с.73]. 

Сучасний світ Європи та Америки також сягає своїм корінням стародав-
нього Риму. Багато римських законів досі є актуальними, і велика кількість з 
них стосуються батьківства. Проте Рим слідував за Грецією, а тому є своєрід-
ним її продовженням [11, с.73]. 

У поглядах на батьківство в стародавній Греції та стародавньому Римі, по-
ряд з певними схожими моментами, було й багато відмінностей. Розглянемо де-
тальніше особливості постаті батька того часу. 

Як стверджує І.Кон, спочатку батьківська влада над дітьми в цих держа-
вах була абсолютною, що, у свою чергу, викликало безліч конфліктів і протиріч 
між поколіннями [5]. 

Про авторитарність та абсолютність влади батька свідчать численні при-
клади давньогрецького епосу.  

У грецькій міфології дуже яскраво, з одного боку, проявляється владність 
батька, а з іншого, – супротив дітей проти цієї влади й авторитарності.  

Прикладом можуть слугувати сюжети давньогрецької міфології [7]. Уран 
(Небо) зненавидів своїх дітей-великанів, які володіли величезною силою й мо-
гли нести загрозу його владі, і ув’язнив їх у недрах Геї (Землі). Але Крон, його 
найменший син, зрештою, вирвався з ув’язнення, хитрістю скинув з трону свого 
батька й забрав його владу. 

Однак, уже володіючи владою, Крон дуже боявся, щоб з ним не повтори-
лася доля його батька, тому він поглинав усіх своїх народжених дітей. Спостері-
гаючи страшну долю дітей, його дружина Рея сховала найменшого сина Зевса, 
який, коли виріс, теж повстав проти свого батька, скинув його з трону й захопив 
владу. 
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Ці сюжети відображають найбільші страхи стародавніх греків: замість то-
го, щоб навчатися в батька, син повстає проти нього [11, с.126]. 

Разом із тим у міфах Древньої Греції знаходимо яскраві приклади того, 
що авторитетність і владність батька потрібна для блага його ж дітей, а також 
те, що батько, хоч і відсторонений, але любить своїх дітей і турбується про них.  

Прикладом цього може слугувати міф про Фаетона [7], де розповідається, 
як Фаетон, узявши у свого батька Геліоса (Сонця) обіцянку, що той, як доказ ви-
знання його своїм сином, виконає будь-яке прохання, попросив дозволу проїхати-
ся замість нього на його колісниці по небу. Геліос був проти, бо переживав за сво-
го сина, якого любив, тому всіляко намагався відговорити Фаетона, але той нічо-
го не хотів слухати. Зрештою, Геліос, дотримуючись даної обіцянки, виконав 
прохання сина. Але Фаетон не справився з керуванням коней і трагічно загинув. 

У зв’язку із цим доречно пригадати слова давньогрецького мислителя Есхі-
ла, який вважав, що найпрекрасніший закон усього – це слухатися батька [11, с.61]. 

Цікавими є також думки представника античного матеріалізму Демокріта 
(460–370 рр. до н. е.), який батьківському авторитету в сім’ї надавав значної ва-
ги та цілісності. Він вважав, що розсудливість батька є найдієвішою настано-
вою для дітей [9, с.477]. 

Постать батька в стародавній Греції була цілісною, інституціональною, 
але також і соціальною. Хоча батько часто був відсутній у сім’ї, доручаючи осві-
ту своїх дітей, принаймні поки вони не досягнуть певного віку, своїй дружині 
чи вчителю, сім’я не могла уявити себе без батька. Усе, що відбувалося в сім’ї, 
стосувалося батька [10, с.126]. 

Тож, як зазначає Ю.Борисенко, у древній Греції спочатку батько взагалі не 
брав участі у вихованні дітей, але згодом, у період поліса, він почав виконувати 
функцію виховання, що ознаменувала собою усвідомлення тогочасним суспіль-
ством важливості взаємовідносин батько – діти [2]. 

Батько в стародавньому Римі був насамперед фігурою владною й силь-
ною, що, у свою чергу, відображало силу й складність самого Риму як держави. 

Дослідники вказують на найбільш радикальний прояв батьківської влади, 
відображений у давньоримському «pater familias» [8; 5; 10]. Батько в ролі «pater 
familias» був «головою сімейства» і мав абсолютну владу над усіма мешканця-
ми дому. Ця влада також передбачала право розпоряджатися життям і смертю 
всіх, хто входив до його сімейства, і розповсюджувалася навіть на дорослих та 
одружених дітей. 

Пізніше, коли право страчувати своїх дітей було відмінене, батько міг у будь-
який момент залишити дітей без спадщини. А така залежність, як зауважує І.Кон, 
у свою чергу, викликала взаємну ненависть і конфлікти між поколіннями [5]. 

У стародавньому Римі батьківство було чітко визначено соціальними й 
правовими умовами. Справжнім істинним батьківством вважалося всиновлення, 
у той час, як біологічне батьківство не бралося до уваги [11, с.157]. Таким чи-
ном, чоловік вважався батьком не на біологічній основі, а тільки формально. 
Так, щоб вважатися батьком, чоловікові потрібно було продемонструвати своє 
рішення ним бути: він публічно підіймав сина в повітря (доньку ж просто нака-
зував годувати), указуючи на свою готовність до відповідальності [11, с.157].  
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Тож батьківство в стародавньому Римі було насамперед вольовим актом: чо-
ловік добровільно визнавав або не визнавав себе батьком, аналогом чого в наш час 
є добровільний акт усиновлення. Тобто вже тоді в основі батьківства лежали не ли-
ше біологічні, але й індивідуальні, соціальні та соціокультурні передумови. 

Дослідник Луїджі Зоя порівнює давньоримського батька зі стовпом, який 
установлює та підтримує порядок як у державних, так і в приватних справах. 
Учений також зазначає, що такий образ батька істотно відрізнявся від образу 
грецького батька, який фактично був відсутній у житті своєї родини. На відміну 
від грецького батька, батько в стародавньому Римі був також і наставником 
своїх дітей [11, с.157]. 

Еволюція римського права була відзначена прогресом у батьківських обо-
в’язках, поряд з величезним розширенням батьківських прав, що передбачало 
необмежену любов до своїх дітей і турботу про них [11, с.158]. 

Першим, хто почав розхитувати «стовп», що знаменував собою давньо-
римського батька, був Ісус із Назарета [11, с.161]. 

Християнство, коріння якого сягає Палестини, маленької республіки на 
периферії Римської імперії, відіграло надзвичайно важливу роль у применшенні 
абсолютності й обмеженні владності батька. 

Перш за все християнство дуже чітко пов’язало інститут батьківства зі 
шлюбом: будь-яка дитина, народжена в законному (церковному) шлюбі, автома-
тично визнається нащадком подружньої пари. Прикладом цього є історія наро-
дження самого Ісуса Христа, який з’явився на світ унаслідок непорочного зачат-
тя Діви Марії, і її чоловік, святий Йосиф, автоматично став земним батьком ди-
тини [5]. 

На нашу думку, Бог-Отець у християнстві містить усі характеристики об-
разу греко-римського батька. Це, зокрема: 

1) абсолютність влади (у тому числі можливість розпоряджатися життям і 
смертю);  

2) авторитетність; 
3) одночасна відстороненість (Бога не бачив ніхто із земних людей) і по-

стійна всюдисущність (ніщо не сховається від Божого провидіння, згадаємо хо-
ча б первородний гріх Адама і Єви);  

4) настановлення та навчання своїх дітей (Десять Заповідей, що були дані 
людям), за потреби – і покарання; 

5) необмежена здатність до любові (Бог – це Любов).  
Цікаво, що в іудаїзмі (релігія, з якої постало християнство) Бог є перш за 

все авторитарною, караючою постаттю, тоді як у нас на перший план виходить 
любов і турбота, хоча Бог і залишається авторитетом, що має абсолютну владу.  

Римськими нормами батьківського права багато в чому керувалися й се-
редньовічні монархії, для яких був характерним патріархально-монархічний 
суспільний лад. Але це право, завдяки християнству, було різко обмежене. Так, 
було остаточно заборонене вбивство дітей, а також спостерігалося зменшення 
батьківського деспотизму й авторитаризму. Хоча в середньовіччі, за досліджен-
нями І.Кона, усе-таки підтримувалися виключно владні функції батька, якого 
дружина й діти повинні шанувати і якому повинні підкорятися [5; 6].  
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Зокрема середньовічна Франція характеризувалася жорстоким і зневажли-
вим ставленням батьків до дітей. І хоча в той час виходило багато книг, присвя-
чених вихованню дітей, дитячо-батьківські відносини характеризуються скупі-
стю почуттів, оскільки тоді ще існував звичай давати дітей на виховання в за-
криті пансіони й монастирі [10].  

Епоха Відродження та Реформації, де панівним був феодальний суспіль-
ний устрій, була ключовим поворотним моментом у «батьківській ситуації». 
Нові інтелектуальні зацікавлення, мобільність, урбанізація, нова економічна ді-
яльність і зародження буржуазії створили передумови для існування сім’ї суча-
сного типу: не надто розширеної і з близькими взаєминами між її членами. 
Батько твердо стояв на її чолі [11, с.162]. Вважається, що саме в епоху Реформа-
ції нуклеарна патріархальна сім’я досягла свого розквіту. У цей період важли-
вий акцент у догляді та вихованні дітей робився на відповідальності як батьків, 
так і матерів за фізичне здоров’я і, що більш важливо, моральності їхніх нащад-
ків [10]. Однак через постійну відсутність батька, що перебував то на війні, то 
на роботі, жінки стають головними в домі, тож догляд і виховання дітей, а також 
ведення домашнього господарства покладалися лише на жінку. 

У цей період також різко збільшується кількість приписів і настанов, ад-
ресованих батькам, щодо того, як їм потрібно виховувати дітей [6].  

Період із середини XV до початку XVIII століття деякі дослідники назива-
ють «золотим віком батьківства», бо саме тоді батьківська влада вже перестала 
бути тиранічною, але ще залишалася безумовною [5; 11, с.73]. 

Батьківство Нового часу, на фоні капіталістичного суспільного устрою, 
стає все більш багатогранним і багатоликим. І.Кон такі зміни пов’язує перш за 
все з розвитком емоційної культури чоловіків, що проявлялося в можливості вия-
ву ними своїх почуттів [5]. У свою чергу, розвиток емоційної культури, як дово-
дить у своєму дослідженні науковець, нерозривно пов’язаний із соціально-струк-
турними змінами, зокрема з помітним розширенням можливостей самостійного 
вибору життєвого шляху в хлопчиків із дворянських та частково буржуазних сі-
мей, а також із розширенням сфери позасімейного виховання. Саме в цей період 
починається довгий і важкий процес переорієнтації з влади на авторитет [5]. 

Як стверджує І.Кон, уся друга половина XVIII ст. проходить у контексті 
критики сімейного, особливо батьківського виховання.  

Однак скарги на відсутність близьких стосунків між батьками і дітьми, на 
відсутність прояву ніжних і теплих почуттів до дітей, що продовжувались і в 
XIX ст., деякі вчені розцінюють не як констатацію того факту, що стосунки між 
батьками й дітьми стали прохолоднішими й відстороненими, а як появу в людей 
(у тому числі батьків і дітей) нових психологічних потреб, які раніше просто не 
усвідомлювалися. 

У вісімнадцятому столітті остаточно утвердилася дитячо-центристська 
орієнтація суспільства. У цей час поширеним був такий розподіл сімейних обо-
в’язків: жінка займається лише домом, а чоловік стає годувальником [2; 11]. 

На початку дев’ятнадцятого століття з відходом аграрного та початком ін-
дустріального режиму виробництва ще більше утвердилася чоловіча економічна 
роль. А це вимагало від чоловіка більшого перебування за межами дому, що 
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призвело до відчутного зменшення батьківського контролю над дітьми. Жінки ж 
у цей час значно розширили свою сферу домашнього впливу [10]. Про бать-
ківську любов мова взагалі не йшла, а можливість існування батьківського ін-
стинкту навіть не розглядалася. 

Процес зміни образу батька досяг свого апогею, коли різко збільшилася 
трудова й професійна зайнятість жінок, що призвело до перебудови функціо-
нально-стратегічних аспектів сім’ї. Як наслідок цього в 1970-х рр. у країнах Єв-
ропи і США з’являється образ «нового батька», який не тільки заробляє гроші, 
але й сам виховує дітей і доглядає за ними [1; 6]. 

Узагальнивши історичні суспільні зміни, а також те, як у ході них змінювався 
образ батька, Т.Григорова підсумовує, що образ батька в концепціях батьківства змі-
нювався від образу суворого патріарха до образу годувальника (до 1700 рр.), далі – 
товариша й зразка для статевого наслідування (1700–1970 рр.) і, нарешті, – соро-
дителя, який розділяє з матір’ю турботу про дітей (з 1970-х років і до сьогодні) [3]. 

На думку Ю.Євсєєнкової, протягом останніх 50-ти років відбулися най-
більш значимі трансформації в системі гендерних ролей і, як наслідок, більш 
соціальна, ніж материнська, батьківська роль зазнає серйозних змін, що, у свою 
чергу, призводить до утворення операційного вакууму батьківської ролі в нових 
умовах, появи нових форм активності батьків. А це, на думку Ш.Барта, свідчить 
про формування нової гендерної системи. Також у зв’язку з описаними змінами 
відбувається переоцінка або уточнення суспільством батьківських функцій, по-
дальша диференціація гендерних ролей [4]. 

Таким чином, кардинальні трансформації суспільства, суспільної моралі, 
норм і правил та зміна образу «традиційного батька» на сучасний образ «нового 
батька», що передбачає близькі стосунки з дітьми та турботу про них, поклали 
перед сучасним чоловіком цілком нові для нього (у філогенетичному аспекті) 
завдання і функції. Це емоційна та фізична підтримка дружини під час вагітно-
сті та пологів, догляд за новонародженою дитиною, її годування, сповивання, 
подальше виховання і т. д. Успішне виконання таких завдань потребує від чоло-
віка не тільки прояву суто «чоловічих» характеристик (таких як мужність, само-
контроль, стримування почуттів тощо), тепер же чоловіку необхідно бути ніж-
ним, люблячим, турботливим, чутливим тощо.  

Як бачимо, процес зміни образу батька, що відбувався протягом кількох 
століть, не мав рівномірного характеру, а найбільш кардинальні зміни відбулися 
саме в двадцятому столітті. І якраз в останню чверть минулого століття було на-
друковано велику кількість наукових досліджень, статей і монографій тощо, 
присвячених проблемі батьківства. 

У табл. 1 представлені узагальнені особливості образу батька, характерні 
для кожної епохи культурно-історичного розвитку людства. 

Зовсім не важко помітити, що зміна образу батька, наділення чоловіка ти-
ми чи іншими батьківськими функціями нерозривно пов’язані саме зі зміною 
панівного суспільного устрою та провідною соціальною ситуацією людського 
існування. Будучи осередком суспільства, саме сім’я найбільш чутливо реагува-
ла на всі його перебудовита максимально яскраво відображала ці зміни особли-
востями свого функціонування.  
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Таблиця 1 
Особливості образу батька, характерні для кожної історичної епохи 

Епоха Провідний тип 
суспільного ладу Характеристика образу батька 

Античність Патріархально-
рабовласницький 

Владний, авторитарний, дещо відстороне-
ний, опора для сім’ї 

Середньовіччя Патріархально-
монархічний 

Владний, авторитарний (авторитарність де-
що обмежена християнськими канонами) 

Відродження 
(Реформація) 

Феодальний Стоїть на чолі сім’ї, владний, дещо від-
сторонений  

Новий час Капіталізм Переорієнтація з влади на авторитет, то-
вариш для своїх дітей 

ХХ–ХХІ ст. Республіканський Розділяє з матір’ю турботу про дітей, ав-
торитетний, люблячий 

 
Тож факт того, що образ батька, безумовно, пов’язаний з конкретною со-

ціальною ситуацією в тій чи іншій країні, а також із провідним типом суспіль-
ного устрою, є беззаперечним. Але в цьому плані надзвичайно цікавим є рито-
ричне запитання: «Зміна образу батька була наслідком чи причиною зміни 
суспільного устрою?» Цікавим також у контексті окресленої проблематики є до-
слідження особливостей батьків, які з якихось причин не «вписувалися» в образ 
традиційного для того чи іншого суспільного устрою батька, наприклад, любля-
чий, ніжний батько в умовах патріархальної монархії. У такому випадку знову ж 
постає риторичне запитання: «Такі батьки в силу якихось своїх індивідуально-
психологічних особливостей неспроможні були відповідати традиційному обра-
зу батька чи, навпаки, вони були передвісниками виникнення змін у психології 
людини того часу, змін суспільного ладу і т. д.?» Можна припустити, що саме 
християнська релігія образом Бога-Отця якраз і демонструє образ ідеального 
батька, який пройшов крізь віки і не втратив своєї актуальності.  

Тож, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновки: 
1. Еволюція образу батька до «нового образу», який ми спостерігаємо сьо-

годні, була складною й нерівномірною. Можна виділити такі основні її віхи: су-
ворий патріарх, що може розпоряджатися навіть життям своїх дітей (антич-
ність) – авторитарний і владний (середньовіччя) – голова сім’ї, дещо відсторо-
нений (Відроження) – авторитетний і владний, але вже товариш для своїх дітей 
(Новий час) – в основному авторитетний, розділяє разом з матір’ю обов’язки 
щодо догляду й виховання дітей (наш час).  

2. Постать батька нерозривно пов’язана зі зміною панівного суспільного 
устрою. Можна говорити про їхню взаємозалежність і взаємозумовленість. 

3. Християнство, різко обмеживши абсолютну владність греко-римського 
батька, перенесло всі його характеристики на образ Бога-Отця, який є батьком 
усіх народів і всіх людей на Землі й ось уже більше 2000 років виступає абсо-
лютно владним, авторитетним, одночасно відстороненим і постійно всюдису-
щим, настановляє та навчає своїх дітей, за потреби карає, а також виявляє необ-
межену здатність любити.  

Перспективи подальших досліджень убачаємо у більш детальному й ґрун-
товному дослідженні батьківських функцій та обов’язків у кожній історичній 
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епосі, у детальному дослідженні ролі сім’ї в зміні образу батька, а також дослі-
дженні тих батьків, які не відповідали традиційному образу батька тієї чи іншої 
історичної епохи.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕСТРУКТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 
 В СІМЕЙНИХ СТОСУНКАХ  

 
У статті розглядаються причини взаємозалежності в сімейних стосунках та осо-

бливості прояву надмірної залежності в батьківсько-дитячих та подружніх взаєминах.  
Ключові слова: залежність, сімейні стосунки, батьківське ставлення.  
 
The article examines the reasons of interdependence in family relations and peculiarities of 

showing excessive dependence in parents-children’s and connubial relations.  
Key words: dependence, family relations, parental treatment. 
 
Одним із показників психічного здоров’я людини є гармонійне поєднання 

здатності любити, близькості в стосунках та усвідомлення власної індивідуаль-
ності, прояв емоційної та духовної автономії. Проте зараз усе частіше можна зу-
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стріти дорослих людей з вираженими ознаками неадекватної залежності в осо-
бистих стосунках. Це відчуття своєї незавершеності, неповноцінності без при-
сутності близької людини, схильність емоційно «прилипати» до інших, щоб 
розвіяти страх самотності, установлення симбіотичних і надто тісних взаємо-
відносин ціною придушення своїх бажань та індивідуальних потреб, маніпуля-
ція, безрадісність і нездатність приймати відповідальні рішення.  

Мета дослідження: розглянути сучасні підходи зарубіжних і вітчизняних 
авторів до деструктивної залежності, розкрити механізми формування надмір-
ної залежності в сімейних стосунках. 

У зарубіжних психологічних дослідженнях вивчається проблема взаємоза-
лежності в подружніх стосунках (Д.Ш.Болен, Р.Норвуд, Е.Макавой, С.Ізраельсон), 
у батьківсько-дитячих взаєминах (Л.Ешнер, М.Майєрсон, Е.Пінкола, Е.У.Сміт, 
Б.Уайнхолд, Дж.Уайнхолд, С.Форвард, М.Л. фон Франц).  

Основним результатом соціальної взаємодії першого року життя є розви-
ток у дитини емоційної прив’язаності до матері, яка краще за всіх може заспо-
коїти та втішити дитину й до якої дитина найчастіше звертається для гри чи в 
пошуках підтримки через переживання страху, тривоги й небезпеки. Показни-
ком зрілої материнської любові, на думку Е.Фромма, «є не її прив’язаність до 
немовляти, а любов до дитини, яка підростає і віддаляється від неї» [1, с.130]. 
Дитина росте й повинна своєчасно відійти від материнської опіки й стати само-
стійною особистістю. Проте в деяких матерів «прив’язаність до дитини має по-
глинально-руйнівні риси» [1, с.162]. Вони хочуть назавжди втримати біля себе 
свого нащадка, не враховуючи, якого віку він досягнув. У результаті в дорослої 
дитини формується амбівалентність почуттів до матері, вороже сприйняття на-
вколишнього світу, тривожність, аутоагресія. 

Причиною співзалежностей Б.Уайнхолд, Дж.Уайнхолд розглядають неза-
вершеність однієї з найбільш важливих стадій розвитку в ранньому дитинстві – 
стадії встановлення психологічної автономії, необхідної для розвитку власного 
«Я», окремого від батьків [2, с.16]. Основними симптомами співзалежності є неви-
значеність психологічних меж особистості, низька самооцінка й потреба в постій-
ному схваленні та підтримці з боку інших. Автори підкреслюють, що співзалеж-
ність відноситься до розладів емоційної сфери людини, який формується в резуль-
таті придушення та замовчування дитиною своїх почуттів та емоцій [2, с.68]. 

Л.Ешнер, М.Майєрсон аналізують прояви взаємозалежності в системі 
«батьки – діти»: «…Взаємозалежні – це ті, хто не просто прагне проявити лю-
бов, турботу й палке бажання допомогти. Вони дозволяють поведінці й пробле-
мам іншої людини стати своєю нав’язливою ідеєю» [3, с.277]. Взаємозалежність 
супроводжується проявами агресії, роздратування, постійної завуальованої кри-
тики та докорів.  

Е.Сміт досліджувала проблему співзалежності в сімейних стосунках про-
тягом трьох поколінь [4]. Дорослі діти алкоголіків, котрі самі не стали алкоголі-
ками, є прикладами того, що сімейні моделі поведінки та емоційної некеровано-
сті продовжуються в новій ситуації. Авторка виділяє чотири групи дорослих ді-
тей алкоголіків: герой сім’ї, цап-відбувайло, загублена дитина, сімейний таліс-
ман. У своїх щирих зусиллях створити сім’ю, несхожу на ту, у якій вони виро-
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сли, дорослі діти алкоголіків прагнуть виключити очевидні негативні моменти 
поведінки й створити видимість здорового способу життя. Негативний досвід 
дорослих дітей алкоголіків стає причиною особистісних деструкцій та перешко-
дою для повноцінного виконання ними батьківських обов’язків: «...Душевна 
близькість замінювалася соціальною активністю, турботливістю та збережен-
ням видимості хорошої сім’ї ...» [4, с.41].  

Про феномен гіперкомпенсації почуття неповноцінності, що формується в 
дітей у дисфункціональних сім’ях, пише Е.Пінкола: «Жінки, що виросли в сім’ях, 
де їхні здібності не були визнані, часто раз за разом починають архіскладні проек-
ти, самі не знаючи чому. Їм здається, що необхідно захистити три докторські ди-
сертації чи повиснути головою вниз на горі Еверест, чи вплутатися у всі можливі 
авантюри... лиш би довести своїм сім’ям, що вони чогось варті» [5, с.92].  

С.Форвард описує руйнівні наслідки поганого ставлення до дитини: 
«У міру того, як у дитини зменшується почуття власної вартости, зростає її за-
лежність від батьків, а разом із нею – потреба вірити, що батьки є для того, щоб 
опікуватися ними, виконувати їхні вимоги й реалізовувати очікування. Дитина 
може пояснити собі емоційні атаки чи фізичне знущання єдиним способом – 
узявши на себе відповідальність за поведінку… батьків» [6, с.21]. При цьому сі-
мейні ролі стають спотвореними й невизначеними: дорослі не можуть дати 
своїй дитині необхідну увагу, турботу, любов та моральну підтримку, і тому така 
дитина змушена замінити сама собі батьків і нерідко потурбуватися ще й про 
їхні емоційні потреби.  

Надмірний контроль, дріб’язкова й неадекватна турбота батьків приховує 
страх, що, коли їхня дитина стане незалежною, вони стануть непотрібними, по-
кинутими й самотніми. С.Форвард підкреслює: «Діти, яких не заохочують дія-
ти, експериментувати, досліджувати, керувати й навіть ризикувати, часто почу-
ваються безпорадними і непристосованими. Багато хто з них і в юності, і в до-
рослому віці все ще має потребу постійно звертатися за порадами до батьків і 
відчувати їхній контроль» [6, с.51]. Батьки продовжують утручатися в роботу, 
кар’єру, любовні стосунки, матеріальні справи, сімейне життя своїх дорослих 
дітей. Це може приносити якусь тимчасову зручність і вигоду дітям, але руйнує 
самоповагу, життєву компетентність, цілісність особистості, позбавляє відчуття 
повноти й радості від життя, блокує самореалізацію.  

Л.Ешнер, М.Майєрсон надають ряд рекомендацій залежним дітям: зали-
шайте за собою право на особисте життя; дерзайте й ризикуйте, тому що компе-
тентність набувається тільки через досвід; повірте в те, що ви самі творите 
свою долю; відверто й тактовно розкажіть про свої почуття батькам [3, с.345].  

Деструктивні стосунки в сім’ї, зокрема емоційний симбіоз і психологічне 
насильство, О.А.Ліщинська розглядає як механізми культової психічної залеж-
ності особистості [7]. Вона підкреслює: «В учасника симбіотичних взаємин від-
сутня потреба у власній індивідуальності, таке велике його бажання “потонути” 
в “іншому”» [7, с.56]. Проте надмірна любов завжди є одним із різновидів ком-
пенсації власних психологічних проблем.  

М.Л. фон Франц ґрунтовно досліджує неадекватну залежність сина від 
матері [8]. Вона описує тип «вічного хлопчика»: привабливого, творчого, вели-
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кодушного, честолюбного, захопленого своїми мріями, але безвідповідального, 
непостійного й емоційно недоступного для інших. Чоловік з таким архетипом 
зберігає підліткову, дитячу психологію і в дорослому віці не здатний адаптува-
тися до вимог суспільства.  

У книзі «Дике серце» Д.Елдредж підкреслює, що для формування адек-
ватної чоловічої ідентичності сина найголовнішою є підтримка батька й при-
клад його мужності [9]. Але часто надмірно турботлива й тривожна мама не дає 
можливості хлопчикові подорослішати: «Мало хто з матерів охоче відпускає 
сина, ще менше роблять це правильно. Багато жінок просить своїх синів запов-
нити пустку їхніх душ, якої завдали їм чоловіки» [9, с.78]. Тісна близькість із 
мамою є руйнівною для «чоловічої ініціації» сина та ускладнює його любовні 
стосунки. «Це пояснюємо тим, що у хлопця виробляється зв’язок із матір’ю, 
який можна назвати емоційним інцестом. Його відданість буде розщеплена» [9, 
с.82]. Юнак може вступати в сексуальні стосунки з іншими жінками, але в його 
серці є місце лише для єдиної жінки – мами…  

Психотерапевт Р.Норвуд проводить аналогію між залежністю в любовних 
стосунках та алкогольною залежністю, зазначаючи, що симптоми й динаміка 
розвитку обох залежностей є однаковими. Причиною хворобливої пристрасті є 
негативний досвід дитинства, проведеного в дисфункціональній сім’ї, яку ха-
рактеризує «нездатність обговорювати корінні проблеми» [10, с.19]. У такій 
сім’ї всі грають жорсткі ролі й ніхто «не має права виражати повний діапазон 
переживань, бажань, потреб та почуттів» [10, с.19]. Авторка підкреслює, що са-
ме глибина приховування сімейних проблем, а не їхня реальна складність най-
більше травмує дитину.  

О.Д.Шинкаренко у своєму дисертаційному дослідженні виявила особисті-
сні особливості жінок-жертв подружнього насильства («Синдром побитої жін-
ки») [11]. Одним з основних симптомів «синдрому побитої жінки» є недиферен-
ційованість емоційної сфери, знижена здатність до визначення, розрізнення та 
вираження своїх почуттів, взаємозалежність, одночасне переживання почуття 
провини й образи після насильницького інциденту, що є свідченням високого 
рівня амбівалентності особистості: «...Суперечливими та внутрішньоконфлікт-
ними є всі досліджувані нами рівні: глибинні особистісні характеристики, само-
сприйняття чи захисна Я-концепція, поведінкові стратегії» [11, с.12]. Такі проя-
ви особистості формуються під впливом накопичувального ефекту фізичних і 
психологічних образ із боку батьків у дитинстві. Ця дослідниця зазначає: «Бать-
кові образи мають більший віктимізуючий вплив на особистість дівчинки, ніж 
материнські, і корелюють з роллю жертви у дорослих образливих подружніх 
стосунках» [11, с.16].  

Отже, існує закономірний взаємозв’язок між проявами співзалежності в 
батьківсько-дитячих та подружніх взаєминах: «Якщо нас не вважали гідними лю-
бові в дитинстві, то неймовірно важко повірити, що ми гідні любові, ставши до-
рослими» [12, с.84]. Таким чином, неадекватні моделі близьких стосунків фор-
муються у дитинстві і стають передумовою любовних невдач у майбутньому.  

Універсальною ознакою надмірної залежності в стосунках є недооціню-
вання себе, відсутність позитивної самореалізації, нездатність любити самого 
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себе. Зацикленість на іншій людині відволікає від усвідомлення власних потреб 
і проблем, стає способом відгородитися від реального життя. Інший стає ви-
кривленим дзеркалом, де не видно власних невдач, невлаштованості, душевного 
болю. Але самопожертва нібито заради великої любові до батьків, дітей чи коха-
ної людини часто є нікому не потрібною й обтяжливою.  

Надто сильна, поглинаюча й нав’язлива батьківська (найчастіше мате-
ринська) любов виникає на фоні особистої невлаштованості, подружніх кон-
фліктів чи відчуження, розлучення, професійних невдач, низького соціального 
статусу і т. д. Тобто дитина стає єдиним успішним проектом у житті мами. По 
суті, любов до дитини заміняє такій жінці весь білий світ! Дитина стає цен-
тральною фігурою внутрішнього світу матері та необхідною умовою досягнен-
ня психологічного комфорту. Матір часто приймає за любов до дитини прагнен-
ня уникнути самотності, бажання добитися поваги й покори, ніжності й під-
тримки. Таким чином, несвідомо мати прагне отримати компенсацію за свої 
життєві невдачі й проблеми, утримати дитину біля себе.  

Егоїстична, ревнива та деспотична любов стає причиною нещастя і тих, 
хто любить, і тих, кого так люблять. Дитина стає або кумиром сім’ї (щасливим 
талісманом, гордістю) або хронічною невдахою, що потребує постійної опіки та 
нагляду. Наприклад, у підлітковому віці можуть виявитися проблеми зі здоро-
в’ям, наркотиками, поганою компанією, навчанням і т. д. Дитина стає «відпові-
дальною» за щастя батьків й усіма можливими способами дає їм відчути їхню 
потрібність і компетентність. Тягар батьківських очікувань морально й емоцій-
но є непосильним для дитини. Такі діти стають пригніченими, безрадісними, 
тривожними, не здатними зробити життєвий вибір. У дорослому віці вони зали-
шаються емоційно й духовно залежними від батьків, часто не можуть створити 
свою сім’ю та заплутуються в суперечливих почуттях до родичів.  

Парадоксально, але часто надмірна залежність дітей від батьків виникає 
як реакція на батьківське емоційне знехтування. Негативне ставлення до дити-
ни, відсутність любові та поваги й особливо ворожість найчастіше не усвідом-
люються батьками, але дитина їх «відчуває». Батьки мало зважають на думку 
дитини, уводять велику кількість заборон, наказів. У ситуаціях, коли дитина по-
требує їхньої реальної допомоги, сердечності й підтримки, черство повчають і 
дають настанови. Свої обов’язки перед дитиною батьки зводять до догляду й 
формального контролю, ігноруючи її душевне життя, справжні потреби.  

Емоційна депривація сильно травмує і є болісною для дитини. На цьому 
тлі формується негативне уявлення про себе, неадекватний образ Я, почуття 
провини, внутрішня конфліктність, схильність до самозвинувачення, нерішу-
чість. Дитина прагне якимось чином звернути на себе увагу, завоювати, заслу-
жити прихильність родичів: поводиться чемно, добре вчиться, догоджає, дося-
гає значного успіху або починає хворіти. Через неприйняття батьків дитина по-
чувається самотньою, а з віком вона усвідомлює, що її не люблять.  

У результаті батьківської депривації можливі два варіанти розвитку осо-
бистісних дисгармоній. У першому варіанті домінуючою рисою особистості є 
емоційна нечутливість – нездатність до емоційної прив’язаності та любові, від-
сутність почуття єдності з іншими людьми, агресивність, знехтування себе та 
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соціальних відносин. Другий варіант неблагополучного особистісного розвитку 
– «вразлива особистість» із низькою самооцінкою, підвищеною тривожністю, 
залежністю, нав’язливими станами.  

Причиною надмірної залежності та жертовності в любовних стосунках є 
дитячі емоційні травми. Пережитий біль від знехтування в стосунках з батьком 
чи мамою трансформувався в невпевненість у своїй привабливості й патологіч-
ну потребу завоювати серце саме того чи тієї. Вибір людини, на яку спрямову-
ється любов і прихильність, є не випадковим. Зовнішність, риси характеру, ма-
нера поведінки, окремі зовнішні елементи (освіта, статус, професія, хобі), си-
туація знайомства в чомусь нагадують минуле й викликають сильні почуття. У 
залежних стосунках пристрасть викликається не видатними якостями обраного 
партнера, а силою давнього відчаю, глибиною душевних ран і внутрішньою по-
рожнечею. Залежна людина прагне «виправити» помилки свого дитинства, 
отримати нарешті любов, прийняття й теплоту.  

До залежної прив’язаності більш схильні жінки. Така модель стосунків 
може переходити від юнацьких захоплень до дорослих взаємин, існувати рока-
ми в подружніх парах, повторюватися в нових союзах [13]. Залежний вкладає в 
стосунки набагато більше, ніж інший. Постійно проявляє ініціативу, організовує 
зустрічі, першим телефонує, мириться. Кохана людина є центром усіх думок, 
прагнень, і всі інші сфери життя (робота, друзі, власне здоров’я, матеріальне 
благополуччя, інтереси) мають «пристосовуватися» до цього. Дуже часто парт-
нер демонструє погане чи байдуже ставлення, уникає зустрічей і розмов, зра-
джує, має шкідливі звички, може хотіти розірвати стосунки, але закоханий зна-
ходить «виправдання» на всі його недоліки й прагне будь-якими способами 
втримати. У залежних стосунках часто відслідковується така схема: один парт-
нер емоційно «переслідує» іншого, щоб отримати від нього кохання, увагу, під-
тримку, близькість, а другий – «утікає»…  

Психокорекційна робота з подолання залежності в сімейних стосунках є 
складним і тривалим процесом. Люди, що перебувають у взаємозалежних сто-
сунках, часто не можуть розібратись у своїх суперечливих почуттях. Найчастіше 
вони приховують чи заперечують свій гнів, розчарування, невпевненість, прини-
ження, сором, провину. Для подолання залежної моделі стосунків необхідно на-
вчитися знову відчувати, усвідомлено переживати всі свої, навіть негативні й не-
приємні почуття, що сприятиме відновленню особистісної цілісності, вмінню ви-
значати власний психологічний простір та конструктивно захищати свої границі.  

Особисті рекомендації для клієнтів ефективно формулювати в позитивно-
му та життєстверджувальному руслі. Наприклад, ось так.  

Ми можемо любити інших лише настільки, наскільки любимо себе. Тому 
розвивайте свою індивідуальність: піклуйтеся про своє тіло та здоров’я, удоско-
налюйте здібності, збагачуйте внутрішній світ, підвищуйте самооцінку, дося-
гайте успіху в роботі й навчанні. Емоційна незалежність не означає відчуження 
чи конфронтацію з близькими. Будуйте стосунки на нових принципах, де мо-
жливо залишатися частиною сім’ї та не втрачати свою унікальну ідентичність. 
Розберіться у своїх бажаннях. Повірте в себе, в те, що ви заслуговуєте на любов, 
успіх, турботу, реалізацію власних мрій! Полюбіть себе! Балуйте себе! Ваше 
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щастя у Ваших руках! Будьте відкритими до змін! Вони можуть спочатку здава-
тися болючими, але це Ваш шлях до зцілення та гармонії з собою й зі світом.  

Висновки 
Співзалежність та взаємозалежність у сімейних стосунках є досить поши-

реним явищем у нашому суспільстві й ототожнюється з уявленням про «ідеаль-
ну сім’ю». Зовні благополучна і дружна, взаємозалежна родина за маскою «хо-
рошої сім’ї» приховує взаємне невдоволення, родинні секрети, почуття прови-
ни, страх перед майбутнім, бажання добре виглядати перед оточенням і «бути як 
люди», особистісну нереалізованість, невпевненість, занижену самооцінку, емо-
ційну холодність і духовну незрілість. Надмірна прив’язаність до об’єкта залеж-
ної любові (батьків, дитини, подружнього партнера, коханої людини) є ознакою 
емоційного неблагополуччя, стає компенсацією внутрішньої порожнечі та спо-
собом утечі від самоусвідомлення.  

У процесі терапії доцільно спрямувати залежну людину на підвищення 
відповідальності, безумовності, самоконтролю в сімейних стосунках, розвивати 
позитивну атрибуцію, очікування успіху в майбутньому, вчити адекватно стави-
тися до власного минулого та розуміти значущість теперішнього, формувати 
здатність до продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого 
проекту. Приділяти увагу підвищенню емоційної стійкості, оволодінню навичок 
відреагування негативних і позитивних переживань, стриманості.  

 
1. Фромм Э. Психоанализ и религия : Искусство любить : Иметь или Быть? / Э. Фромм ; 

пер. с англ. – К. : Ника-Центр, 1998. – 400 с.  
2. Уайнхолд Б. Освобождение от созависимости / Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. – М. : Класс, 

2002. – 224 с. 
3. Эшнер Л. Когда родители любят слишком сильно : Как помочь родителям и детям жить 

своей, а не чужой жизнью / Эшнер Л., Майерсон М. – М. : Добрая книга, 2002. – 400 с. 
4. Смит Э. У. Внуки алкоголиков : Проблемы взаимозависимости в семье : книга для учи-

теля / Э. У. Смит ; пер. с англ. Ю. И. Киреева. – М. : Просвещение, 1991. – 127 с. 
5. Пинкола Э. К. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях / Э. К. Пинко-

ла ; пер. с англ. – К. : София ; М. : София, 2003. – 496 с. 
6. Форвард С. Токсичні батьки / Форвард С., Бак К. ; пер. Т. Різун. – Львів : Свічадо, 2010. 

– 304 с.  
7. Ліщинська О. Культова психічна залежність особистості : Практичне керівництво для 

психологів / О. Ліщинська. – К. : Шк. світ, 2007. – 112 с.  
8. Франц М.-Л. фон. Вечный юноша. Puer Aeternus / М.-Л. фон Франц ; пер. с англ. 

В. Мершавки. – М. : Класс, 2009. – 384 с.  
9. Елдредж Дж. Дике серце: Таємниця чоловічої душі / Дж. Елдредж ; пер. з англ. Олена 

Фешовець. – 2-ге вид., випр. – Львів : Свічадо, 2012. – 232 с.  
10. Норвуд Р. Женщины, которые любят слишком сильно / Робин Норвуд. – М. : Добрая 

книга, 2010. – 352 с.  
11. Шинкаренко О. Д. Особистісні особливості жінок – жертв подружнього насильства : 

(Синдром побитої жінки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
19.00.04 / О. Д. Шинкаренко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 20 с. 

12. Елдредж Дж. Чарівна: Таємниця жіночої душі / Елдредж Дж., Елдредж Ст. ; пер. з англ. 
Остап Гладкий. – Львів : Свічадо, 2011. – 248 с. 

13. Макавой Э. Синдром Мэрилин Монро / Макавой Э., Израэльсон С. – С. Пб. : Лимбус 
Пресс, 2006. – 432 с. 



131 

УДК 155.923.5         Ірина Шастко 
 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
АМБІВАЛЕНТНОСТІ МАТЕРИНСТВА 

 
Здійснюється науково-теоретичний аналіз проблеми амбівалентності материнства 

в рамках зарубіжних та вітчизняних концепцій і підходів. 
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The article examines the problem of ambivalence of motherhood within framework of 

foreign and national conceptions and approaches. 
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need to have a child. 
 

Сучасні соціальні та економічні трансформації українського суспільства 
впливають на зміну становища та ролі в ньому жінки. Важливою складовою 
становлення демократичної правової української держави є гендерна рівність, 
руйнація застарілих традиційних уявлень про жінку-домогосподарку й жертов-
ну матір. Збереження стереотипів материнства веде до незадоволення жінки 
цією роллю, проявами амбівалентності особистості матерів.  

Амбівалентність є динамічною властивістю особистості, що діє як варіа-
тивний регулятор поведінки в усіх сферах життєдіяльності людей, психологічні 
особливості якої визначають специфіку особистісного розвитку. Це психічне 
утворення притаманне як гармонійним, так і негармонійним особистостям і є 
відповіддю на суперечності сучасного життя. Висока напруга амбівалентності – 
частина мотиваційної боротьби, яка набуває конструктивної чи деструктивної 
форми. Якщо суперечності довго залишаються не вирішеними, то напруга, а в 
реальності – це страждання людей, знаходить як індивідуальне, так і колектив-
не вираження в агресивних діях. Водночас помірна амбівалентна напруга 
сприяє збалансованості, інтеграції суперечностей та прийняттю позитивних і 
негативних граней своєї особистості, що сприяє особистісному зростанню. 

Материнська амбівалентність – проблема завжди актуальна, а сім’я вияв-
ляється однією з найголовніших людських цінностей, де формуються міжосо-
бистісні взаємини «мати – дитина», «жінка – чоловік» [3, с.112]. 

Мета статті – теоретичне вивчення проблеми амбівалентності материнства. 
Науковим завданням є аналіз та узагальнення літературних джерел що-

до впливу ступеня амбівалентності материнства на особистісний розвиток та 
обґрунтування визначення амбівалентності материнства як соціальної уста-
новки.  

Сьогодні у психології виникла потреба вивчення психологічних особли-
востей прояву амбівалентності материнства не на побіжному рівні, супутньому 
до інших проблем, а як самостійного явища: необхідно дослідити психологічні 
особливості, структуру цієї соціальної установки, що дозволить розробити про-
граму корекційного впливу щодо становлення збалансованої амбівалентності 
материнства.  

© Шастко І., 2013 
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Цінність материнства впродовж століть змінювалася відповідно до цінно-
сті дитинства, і лише в останні роки материнство стало точкою відліку не лише 
від дитини, а й від особистості матері як суб’єкта батьківської взаємодії, яка 
особистісно зростає разом із дитиною. 

Е.Бадінтер [10] дослідила материнську установку впродовж чотирьох сто-
літь (з 18 до 20 ст.). Авторка не виявила загальноприйнятої поведінки матері, 
констатуючи мінливість почуттів жінки до майбутньої дитини у зв’язку зі змі-
нами соціального середовища та культурного простору. Материнська любов, на 
її думку, постійно еволюціонує і в різні періоди розвитку суспільства наповню-
ється особливим змістом. Ось чому Е.Бадінтер розглядає у взаємозв’язку три 
головні соціальні ролі жінки: матері, дружини та особистісну, які постійно роз-
виваються взаємодіючи. Учена наголошує на зв’язку між суспільними потреба-
ми й мірою материнської відповідальності: жінка стає хорошою або поганою 
матір’ю залежно від того, наскільки ціниться чи обезцінюється в суспільстві 
материнство. Таким чином, стверджуючи, що почуття, думки матері є досить 
мінливими й залежать від культури, власних інтересів жінки, Е.Бадінтер фак-
тично наголошує на амбівалентності материнства, його конфліктності. Для на-
шого дослідження є важливими ці погляди авторки про материнство як соціаль-
ну установку (атитюд), яка змінюється разом з культурою, і тому є природними 
прояви її амбівалентності. 

З’ясування сутності амбівалентності материнства в психології буде до-
речним, коли ми виділимо декілька напрямів його вивчення: материнство як 
створення психологічних умов для психічного розвитку дитини (К.Ельячефф, 
К.Кволс, Г.Клауд, Р.Скіннер, З.Фрейд та ін.); психологія взаємодії матері і ди-
тини (А.Я.Варга, Е.С.Ейдеміллер, Р.Ж.Мухамедрахімов та ін.); девіантне мате-
ринство (В.І.Брутман, О.Р.Ворошніна, Т.Н.Нікітіна, М.Г.Панкратова, А.М.При-
хожан, Т.С.Счастная, Н.Н.Толстих, І.Ю.Хамітова та ін.); материнство як розви-
ток особистісної сфери жінки (В.І.Брутман, Т.М.Зелінська, В.В.Івакіна, Н.Б.Ке-
дрова, А.О.Копил, С.Ю.Мещерякова, В.С.Мухіна, О.П.Проскурняк, Г.Г.Філіпо-
ва, М.Ю.Чібісова, Ю.І.Шмурак та ін.).  

Проблему материнства як створення необхідних умов для розвитку дити-
ни вчені-психологи вивчають різнобічно.  

К.Ельячефф та Н.Ейніш, розглядаючи суть поняття «материнство», вва-
жають, що кожна жінка вимушена пережити конфлікт, обираючи: бути матір’ю 
чи жінкою без дітей, бути залежною чи самодостатньою, народжувати дітей чи 
вдосконалювати власну особистість. Оптимальним їх вирішенням, на думку ав-
торок, є «… дотримання серединної позиції, коли вдається змінювати й корегу-
вати свою позицію відповідно до вимог віку» [2, с.17]. Дослідниці вважають, 
що успішне материнство характеризується тим, що мати створює простір між 
собою й дитиною, де дитина не є єдиною, з одного боку, а з іншого – жінка не 
виключається з власного психічного простору. Саме в цьому плані амбівалент-
ність материнства є складною проблемою, коли матері потрібно навчитися жи-
ти власним життям разом із дитиною. 

Г.Клауд і Дж.Таунсенд [5] вважають, що ідеальної соціальної установки 
на материнство не існує і від неї потрібно відмовитись. На їхню думку, достат-
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ньо хороша мати – це та, яка здатна адекватно виконувати свою роль, іноді по-
миляючись, але не зупиняючись у своєму особистісному зростанні. Достатньо 
хороша мати прагне підтримувати емоційний зв’язок з дитиною; сприяти відо-
кремленню дитини від себе; сприймати недоліки дитини, а не вимагати від неї 
досконалості у всьому; не утримувати в дитячому стані й допомогти дитині 
вийти в самостійне життя.  

Р.Паркер розглядає атитюд материнства розділеним надвоє – позитивне і 
негативне ставлення до своєї батьківської ролі, що відповідно реалізується в 
конкретних амбівалентних думках, почуттях і діях щодо дитини. Авторка за-
кликає розвивати в жінки здатність свідомо керувати власною амбівалентністю, 
підкреслюючи важливість материнства для жінки. Р.Паркер зазначає, що «мате-
ринська амбівалентність, незважаючи на страждання або навіть завдяки їм, 
здатна здійснювати на матерів позитивний вплив і, як наслідок, сприяти ефек-
тивному виконанню своєї ролі» [12, c.14]. Ми поділяємо думки цієї авторки та 
вважаємо їх цінними для нашого дослідження амбівалентності материнства.  

Таким чином, можна стверджувати, що саме збалансованість амбівалент-
ності материнства, а не ідеалізована материнська відповідальність дає істинне 
переживання материнського щастя, яке впливає на емоційний розвиток особи-
стості дитини та жінки-матері. 

Другим напрямом у вивченні амбівалентності материнства є висвітлення 
взаємодії матері й дитини. А.Я.Варга [1] під материнським ставленням розуміє 
цілісну систему різноманітних почуттів до дитини, поведінкових стереотипів, 
що практикуються в спілкуванні з нею, особливостей сприймання й розуміння 
характеру дитини, її вчинків. Материнство, згідно із цією авторкою, включає в 
себе інтегральне прийняття або відторгнення, рівень близькості між батьками й 
дитиною та форму контролю, оцінки поведінки дитини.  

Р.Ж.Мухамедрахімов дотримується думки, що мати й дитина утворюють 
єдину систему психологічної взаємодії, яка залежить від індивідуальних осо-
бливостей матері. Предметом його дослідження стала взаємодія та прив’яза-
ність матерів і немовлят. Було виявлено, що поведінка та емоційний стан дітей 
відображають поведінку й стан їх матерів. Мати, яка схильна до різких змін на-
строю, неемпатійністю стосовно дитини, провокує переживання амбівалентних 
реакції з обох сторін. Учений дійшов висновку, що успішний розвиток особи-
стості дитини, можливий за «...чуйності близьких дорослих і відповідності їх 
поведінки потребам розвитку дитини, а не просто фізіологічного догляду, кон-
тролю або ігнорування» [7, с.360].  

Е.Грізл і В.Проктор присвятили книгу «Материнська любов, материнська 
ненависть» амбівалентності стосунків між матір’ю й дитиною: «Учора мій ше-
стирічний син написав мені пісню, від чого у мене навернулися сльози на очах. 
Чотири години потому, через суперечку, він кричав сердито: “Я ненавиджу те-
бе!” [11, с.5]». Автори довели, що залежність у стосунках, відсутність зростан-
ня автономності дитини веде до прояву високої амбівалентності (різні види 
агресії, адикції, невміння радіти власному успіху, небажання дорослішати то-
що). Отже, для конструктивного материнства є необхідним розуміння того, що 
як дитина, так і мати мають право бути вільними та особистісно зростати; дити-
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на – не власність матері і, навпаки, мати не може обмежуватися лише задово-
ленням потреб дитини. 

Таким чином, реальна взаємодія матері й дитини має гармонійну, збалан-
совану амбівалентність лише тоді, коли в материнстві жінка визнає найвищим 
пріоритетом безумовну любов до дитини, де враховуються потреби дитини, а 
жінка має впевненість у собі та повагу до дитини. Саме ці положення є визна-
чальними в актуальному материнстві. 

Материнство як розвиток особистісної сфери жінки досліджують Т.М.Зе-
лінська, В.В.Івакіна, С.Ю.Мещерякова, В.С.Мухіна, К.Пінкола, О.П.Проскур-
няк, Г.Г.Філіпова та ін.  

Т.М.Зелінська доводить, що соціальна установка на материнство – це од-
ночасна любов і ворожість до своїх дітей, тобто переживання жінкою амбіва-
лентності в ролі матері. «Материнська агресія має деструктивний зміст як для 
материнського розвитку особистості, так і для впливу матерів на розвиток вла-
сних дітей. Це може бути широкий спектр поведінки, починаючи з колисання 
дитини, що плаче, знаходиться у відчаї, і закінчуючи нанесенням фізичної шко-
ди» [3, c.119]. На думку цієї дослідниці, заборона на природне протікання пози-
тивних і негативних переживань матері до дитини зумовлює їх посилення, що 
веде до некерованої амбівалентності в стосунках мати – дитина. Ми приєднує-
мося до поглядів дослідниці, підкреслюючи важливість формування установки 
на материнство збалансовано та осмислено. 

В.В.Івакіна, яка вперше ввела в російську психологію поняття латентного 
материнства, визначає психологічну готовність до материнства як «… складне 
структурне утворення, що включає в себе такі компоненти: когнітивний, емоцій-
но-вольовий, потребово-ціннісний, операційно-поведінковий» [4, с.75]. Основни-
ми суспільними інститутами, у руслі яких формується готовність до материн-
ства, В.В.Івакіна вважає соціальне середовище й сім’ю. Тому прояв незбалансо-
ваності підготовки до материнства призводять до викривлення його сутності й 
девіантних форм актуального материнства. Дослідниця виділяє напрями успіш-
ного формування готовності до материнства у дівчат юнацького віку: «… сепара-
цію від сім’ї, індивідуалізацію і деідеалізацію образу матері, що дозволяє дівчині 
інтегрувати зрілий ідеал жінки у свою статеву ідентичність» [4, с.163]. 

С.Ю.Мещерякова підкреслює, що психологічна готовність до материн-
ства формується під впливом взаємозв’язку біологічних і соціальних факторів і 
є особистісним утворенням жінки [6]. Учена наголошує на важливості позитив-
ного досвіду спілкування майбутньої матері з близькими людьми і вважає, що 
це стартові умови «для формування суб’єктного ставлення до своєї дитини» [6, 
c.20]. Найбільш сприятливою ситуацією для майбутнього материнства є бажа-
ність майбутньої дитини та почуття любові до неї. Отже, на думку вченої, це 
нова унікальна ситуація розвитку самосвідомості жінки, основним новоутво-
ренням якої є змістовне переживання материнства. Приєднуємося до авторки, 
підкреслюючи, що амбівалентність материнства протікає також збалансовано, 
коли домінує в ньому його позитивний зміст. 

В.С.Мухіна розглядає материнство як соціальну установку в контексті со-
ціальної відповідальності жінки [8]. Вона наголошує на основних факторах, які 
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є визначальними під час формування материнського ставлення, а саме: соціаль-
на ситуація, вроджені особливості жінки, її внутрішня позиція стосовно мате-
ринства в цілому та до власної дитини. Конфлікт між цими факторами послаб-
лює конструктивність установки на материнство, а також підсилює супереч-
ність актуального материнства. 

К.Пінкола привертає увагу до атитюда «самоматеринство» молодих жі-
нок: «У наш час у промислово розвинутих країнах матері виношують, народжу-
ють і виховують своїх дітей самі… Це велика трагедія. Адже багато хто з них – 
доньки слабких матерів, незрілих матерів і матерів-сиріт, які самі внутрішньо 
схильні до самоматеринства… різновидність “гіпер-материнства”, коли вони 
хапаються за все і прагнуть бути всім для всіх. Вони не здатні направляти й під-
тримувати власних дітей…» [9, с.108].  

Дослідниця підкреслює вплив на формування материнства «материнського 
комплексу»: «Навіть якщо в суспільстві, де живе жінка, з’явився новий, більш 
здоровий підхід до ролі матері, внутрішня мати зберігає ті ж цінності й уявлення 
стосовно того, якою повинна бути мати» [9, с.175]. «Внутрішня мати» дівчини 
юнацького віку в сучасних умовах веде до високої амбівалентності в переживан-
ні материнства. Авторка розкриває це так: «Якщо в душі жінки присутній образ 
амбівалентної матері, вона може виявити, що надто поступлива, боїться вимага-
ти поваги до себе, утвердити своє право вчитися жити по-своєму… Мати повин-
на сама розвинути в собі героїчні якості. З незапам’ятних часів навмисне ге-
ройство – якраз той засіб, який допомагає перемогти амбівалентність» [9, с.176–
177]. Отже, на думку вченої, у змісті материнства є те, що потребує усвідомлен-
ня, контролю та виключення із власної установки на роль материнства.  

Отже, материнство формує соціальну й духовну сфери жінки, дає їй мо-
жливість зростати особистісно в цій ролі. Завдяки цьому мати сприяє психічно-
му розвитку дитини, набуваючи власних чеснот. Саме психічна реальність, а не 
ідеалізована материнська відповідальність, дає істинне переживання материнсь-
кого щастя. 

Висновки 
Ми визначаємо амбівалентність материнства як соціальну установку, яка 

проявляється в одночасному існуванні суперечливих оцінок в афективній, ко-
гнітивній і поведінковій сферах особистості жінки: як переживання бажання 
мати дитину, виховувати її на засадах безумовної любові та особистісно зроста-
ти (у сімейній, професійній, особистісно-інтимній сферах). Амбівалентність ма-
теринства може мати як збалансований, так і незбалансований напрям розвитку. 
Низька інтенсивність амбівалентності є необхідною умовою інтеграції супереч-
ностей та гармонійного збалансованого розвитку материнства. Саме збалансо-
вана амбівалентність материнства дає можливість бажати народити дитину, ви-
ховувати її та власно особистісно зростати в різних сферах життя. Висока ам-
бівалентність руйнує умови для подальшого особистісного зростання жінки та 
сприяє її негативному ставленню до дитини.  

Збалансована амбівалентність материнства є усвідомленням суперечно-
стей у різних її сферах, що веде до гармонізації, незбалансована висока амбіва-
лентність материнства детермінується інфантильними ставленнями до супереч-
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ностей у різних сферах (небажання усвідомлювати власну відповідальність за їх 
інтеграцію), що веде до тривожності, агресивності щодо материнства та уник-
нення відповідальних рішень. 

Таким чином, проведений нами аналіз й узагальнення літературних дже-
рел дозволив виявити психологічний зміст поняття амбівалентності материн-
ства. Це поняття в більшості наукових джерел вивчалося побіжно під час дослі-
дження інших проблем, і тому наш аналіз супроводжувався певними комента-
рями й узагальненнями.  
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Сім’я є одним із найпрекрасніших винаходів людства. Учені довели, що 
сімейні люди щасливіші від самотніх, а задоволеність шлюбом визначає загаль-
ну задоволеність життям і стан щастя [1].  

Сім’я – категорія історична й соціальна. Її типи, форми та функції зумов-
лені характером існуючих виробничих відносин, а також рівнем культурного 
розвитку людського суспільства загалом та етносів зокрема [7]. Тому, аналізую-
чи модель сучасної сім’ї, слід ураховувати історичну ретроспективу, усі транс-
формації подружньої й батьківсько-дитячої підсистем структури сім’ї, що ви-
значали або визначають соціально-психологічні особливості її функціонування 
на кожному етапі розвитку. 

Мета і завдання дослідження: на основі теоретичного аналізу наукової лі-
тератури здійснити порівняльний аналіз моделі традиційної та сучасної укра-
їнської сім’ї.  

Історично-етнографічні дослідження української сім’ї належать Ю.Гошку, 
академіку М.Грушевському, О.Кравець, Г.Курилович, П.Чубинському та ін. Тео-
ретичні розробки основних тенденцій її розвитку в галузі соціальної психології 
та психологічного консультування проводили О.Бондарчук, В.Кравець, М.Ле-
вицький, О.Ліщинська, Л.Е.Орбан-Лембрик, М.Пірен, В.С.Торохтій, Г.М.Федори-
шин та ін. Проте цікавим й актуальним, на наш погляд, є теоретичний аналіз 
основних структурних одиниць моделі традиційної та сучасної української сім’ї. 

Аналізуючи розвиток української сім’ї, М.Грушевський стверджує, що на 
своїй прабатьківщині наші племена жили в патріархальному побуті й мали мо-
ногамну сім’ю. У трактуванні типологічної зміни сім’ї, зокрема генези великої 
(розширеної) і малої (нуклеарної) сім’ї, погляди вітчизняних науковців не збіга-
ються. Одні вважають, що в період раннього середньовіччя в Україні переважа-
ла чисельно невелика сім’я (5–6 осіб), інші – що навіть на початку ХІХ ст. укра-
їнці жили так званими «сімейними общинами». Об’єктивною видається думка 
Р.Чмелика, який указує на тенденцію прогресування в Київській Русі малих ін-
дивідуальних господарств. Але від виникнення й до нашого часу сім’я співісну-
вала з іншими типами шлюбно-сімейних відносин – великою й розширеною сі-
м’ями. Відбувався постійний взаємоперехід і взаємоперетворення одних типів 
сім’ї в інші; зустрічалися пережитки старих або примітивних форм (під впли-
вом спеціальних чи економічних обставин) [7; 9]. Остаточному розпаду великої 
сім’ї патріархального типу сприяв розвиток капіталістичних відносин.  

Сучасні українські сім’ї можна поділити на два основні типи: просту (ма-
лу, індивідуальну, нуклеарну), що складається з одної шлюбної пари з дітьми 
або без дітей, і складну (розширену, нерозділену, братську), яка складається з 
кількох простих сімей. Найпоширенішим типом є нуклеарна сім’я, до складу 
якої входять дві послідовні, кровно споріднені генерації: батьки та неодружені 
діти. При цьому серед українців міцно зберігається принцип «не покидати са-
мотніх батьків» [9].  

Крім переходу від великої розширеної сім’ї до нуклеарної, від багатодіт-
ності (5-ти і більше дітей) до малодітності (1–2 дитини) і планованого дітонаро-
дження, сучасна українська сім’я має свою специфіку, зумовлену впливом куль-
турно-історичних чинників. Учені виокремлюють такі її особливості [3; 4; 5]: 
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основою укладання шлюбу є кохання, емоційне прийняття й підтримка; взаєми-
ни між подружжям стали рівноправними, зросла роль психологічних, мораль-
них чинників стійкості сім’ї; значно розширились обов’язки чоловіка стосовно 
побуту, виховання дітей, дозвілля тощо; батьки у вихованні дітей перейшли на 
принципово нову, гуманістичну позицію, до дитини ставляться як до особисто-
сті, що має право на вільний вибір власного життєвого шляху. Проте заклопота-
ність батьків кар’єрою, надто високий рівень автономності дітей від батьків 
призводить до того, що значну частину часу діти проводять поза сім’єю. 

Проблемою сучасної сім’ї є відсутність мужчин у декількох поколіннях, а 
також їх відсутність у багатьох інститутах соціалізації – дитсадках, школах то-
що. Декілька поколінь залежать одне від одного не тільки духовно, але й матері-
ально: молоді люди проживають разом із батьками без надії на власне житло, 
тому межі між сімейними підсистемами дифузні, погано структуровані, влада в 
сім’ї часто належить дідусям і бабусям. Особливою проблемою є зростання 
кількості неповних сімей, соціальних сиріт, насильства в сім’ї, позашлюбної ді-
тонароджуваності [2; 8].  

Слід зазначити, що, хоча традиційна українська сім’я була патріархаль-
ною, жінка мала відносну незалежність від чоловіка, оскільки в період його від-
сутності переймала всі функції життєдіяльності сім’ї. Певне рівноправ’я по-
дружжя, що історично склалося, стало важливою запорукою міцності сім’ї.  

Розлучення суворо засуджувалося громадою, виправдати такий учинок 
можна було лише неможливістю мати дітей. Якщо чоловік або жінка покидали 
власну сім’ю й жили «на віру», були невінчаними і не могли вважатися сім’єю. 
Самотніх матерів, які народили позашлюбних дітей, батьки часто виганяли з до-
му, однак незаконнонароджена дитина вважалася членом громади. Відсоток по-
зашлюбних дітей на Україні до 1917 року був мізерним [9].  

На початку ХХ ст. кількісний склад української сім’ї становив 5–6 осіб. 
Бездітність кваліфікувалась як кара за гріхи. Тому бездітні господарі здебільшого 
намагались усиновити дитину, найчастіше її брали із сім’ї багатодітних родичів. 

Без сумніву, аналіз функціонально-рольової структури сучасної сім’ї не-
можливий без урахування цих особливостей. Загалом кожна новоутворена сім’я 
виконує типові функції, пов’язані з потребами й умовами життєдіяльності її 
членів. Сьогодні змінився зміст репродуктивної функції, народження дітей пе-
рестало бути фактором задоволення потреб сім’ї в робочій силі. Основними 
спонукальними мотивами стають моральні мотиви: задоволення потреб у вико-
нанні батьківського обов’язку, продовження роду, задоволення почуття материн-
ства/батьківства. На жаль, в Україні народжуваність в останні роки зрівнялася зі 
смертністю й має тенденцію до дальшого скорочення, що призведе до депопуля-
ції та старіння суспільства. Причини, що обмежують репродуктивну функцію 
сім’ї, такі: урбанізація суспільства; матеріальні й культурні запити міських жи-
телів, що зростають і вимагають для свого задоволення часу, енергії, коштів; по-
дорожчання утримання дитини в умовах міста; недостатні матеріально-побутові 
умови (перехід до ринкової економіки, економічні катаклізми); професійні інте-
реси жінки, для якої діти знижують можливості самоосвіти, культурного роз-
витку, кар’єри тощо; низький престиж батьківства; нестійкість сімейно-шлюб-
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них стосунків; окреме проживання молодої сім’ї й батьків, що призводить до 
ізоляції молодих від старшого покоління, небажання бабусь і дідусів надавати 
підтримку й допомогу тощо [6].  

Л.Б.Шнейдер поділяє всі функції сім’ї на традиційні та сучасні. Зокрема 
до традиційних відносимо господарсько-економічну, репродуктивну, регенера-
тивну (успадкування статусу, прізвища, майна, соціального становища, напри-
клад, сімейних дорогоцінностей, фотокарток, традицій тощо), освітньо-виховну 
(соціалізації), рекреативну. Психотерапевтичну функцію автор розглядає як по-
родження сучасності, оскільки інтимність, близькі емоційні стосунки протягом 
тривалого часу не були домінуюючим чинником стабільності шлюбно-сімейних 
стосунків [10]. 

Функції сім’ї відрізняються одна від одної мірою важливості й утворюють 
ієрархічну структуру [4]. Ця ієрархія визначається історією сім’ї як соціально-
культурного інституту та історією кожної конкретної сім’ї, змінюється залежно 
від історичного періоду, соціокультурного оточення й від стадії життєвого ци-
клу сім’ї. Наприклад, у ХІХ ст. найголовнішою була економічна (господарсько-
побутова) функція, діти були потрібні як робоча сила й гарант забезпечення 
батьків на схилі літ. Сучасне суспільство практично втратило функцію передачі 
соціального статусу (спадкову передачу аристократичних титулів, що забезпечу-
вала спадкоємність статусу і влади). Ця функція зберігається невеликою кількі-
стю знатних родин, але має формальний характер (забезпечується спадковістю, 
а не елітарною освітою та відповідним колом спілкування). 

З функціонуванням сім’ї тісно пов’язане виконання сімейних ролей. Зага-
лом учені виокремлють такі основні ролі: відповідальний за матеріальне забезпе-
чення сім’ї, господар/господиня, відповідальний за догляд дитини, вихователь, 
сексуальний партнер, організатор розваг, організатор сімейної субкультури, 
відповідальний за підтримку зв’язків з родиною, «психотерапевт» [10, с.140]. 

Традиційні сімейні ролі передбачають з боку дружини: народження й ви-
ховання дітей, створення сімейного затишку, обслуговування сім’ї, підпорядку-
вання власних інтересів інтересам чоловіка, пристосування до залежності, тер-
пимість до обмеження сфери діяльності. З боку чоловіка – вірність матері своїх 
дітей, економічну безпеку й захист сім’ї, підтримку сімейної влади й контролю, 
прийняття основних рішень, емоційну вдячність дружині за прийняття присто-
сування до залежності, забезпечення аліментів під час розлучення [2, с.64–65].  

У сучасних молодих сім’ях часто зустрічається як функціонально-рольове 
перевантаження, так і обмін ролями. У традиційній моделі сім’ї існувало кілька 
поглядів на виконання чоловіком жіночої роботи: 1) чоловік з доброї волі може 
виконувати жіночу роботу; 2) чоловік, за потреби, може заміняти жінку в госпо-
дарстві; 3) чоловік не повинен виконувати жіночу роботу. Переважала друга 
думка з ухилом до першої [9].  

Слід зазначити, що для сучасної сім’ї характерними стають певні «відхи-
лення» в її функціонуванні. Так, у значній кількості сімей немає спільного сі-
мейного бюджету, партнери здійснюють витрати окремо, кожен відповідно до 
власної зарплатні, таким чином «удосконалюючи» економічну функцію. Зростає 
кількість сімей, які, свідомо не бажаючи мати дітей, ігнорують найважливішу 
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функцію сім’ї – репродуктивну. Члени «відкритої» сім’ї відторгають сексуаль-
но-еротичну функцію, оскільки в них немає заборони на позашлюбні зв’язки. 

Зміни функціонально-рольової структури чітко простежуються в дистант-
них і функціонально неповних сім’ях. Сім’ї першого типу не виконують або 
частково виконують цілий комплекс функцій (сексуально-еротична, виховна, ре-
креативна, комунікативна та ін.), оскільки відсутній один із членів сім’ї. Відпо-
відно інші члени сім’ї відчувають рольове перевантаження. У функціонально 
неповних сім’ях батьки в погоні за високими заробітками й кар’єрним ростом в 
основному не забезпечують виховної функції, не надають дітям та один одному 
достатньо емоційного тепла, підтримки, емпатії тощо. 

У традиційній моделі сім’ї в основі виховання дітей знахлдилася праця та 
особистий приклад батьків. До нормального культурного способу життя в роди-
ні належали такі елементи: 1) відмовляння щоденно спільно й уголос молитви; 
2) розповіді про свій рід, село, регіон, минуле; 3) оповідання місцевих казок, ле-
генд; 4) вивчення пісень, які співали предки [9]. 

Висновки 
Узагальнюючи вищесказане, можемо зазначити, що втрата й трансформа-

ція багатьох компонентів традиційної моделі сім’ї неоднозначно відобразилася 
на функціонуванні сучасної сім’ї. З одного боку, багатий досвід народної етно-
педагогіки, етнопсихології, релігійних традицій, знищений і забутий у роки ра-
дянської влади, слід укорінювати в життя сучасних сімей. З іншого, зростання 
соціальної ролі жінки, егалітаризація подружніх взаємин, удосконалення право-
вих норм – неминучі позитивні феномени сучасності. Без сумніву, окреслена в 
статті проблематика потребує глибшого й детальнішого емпіричного вивчення, 
що й вважаємо перспективою подальшого дослідження. 
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У статті представлено теоретичну аргументацію аксіологічного виміру духовної 

природи особистості. Реалізовано аналітичний підхід у площині вітчизняних психологічних 
досліджень духовності як системної єдності цінностей людини. 
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The article presents a theoretical argument of aksiological dimension of the spiritual nature 

of the individual. The authors implemented analytical approach in the plane of domestic 
psychological study of spirituality as a systemic unity of human values. 

Key words: personality, subjectivity, spirituality, values, meanings and spiritual values. 
 
Важливим компонентом особистості, за теорією В.М.М’ясищева, є індиві-

дуально-цілісна система її суб’єктивних оцінних ставлень до дійсності, що яв-
ляє собою інтеріоризований досвід взаємин з іншими людьми, а також досвід 
різноманітної діяльності. Ставлення особистості до чого-небудь включає в себе 
ціннісний компонент, а отже, визначається її ціннісними орієнтаціями, а також 
мотиваційною сферою [2, с.145]. Ставлення людини до дійсності, як і до себе 
самої, є завжди суб’єктивним. Є.П.Ільїн у структурі суб’єктивних ставлень вио-
кремлює три компоненти: оцінковий, експресивний і спонукальний. У процесі 
пізнавальної активності, спрямованої на осмислення ідеї духовності та себе у 
зв’язку з останньою, мають місце всі три компоненти ставлення. Оцінковий по-
в’язаний із розважаннями про себе у зв’язку з проблемами життя і долі. Експре-
сивний чинник містить ставлення до проблеми духовності й до себе як суб’єкта 
духовності. Спонукальний проявляється в прагненні не тільки зрозуміти смисл 
духовності, але й у намаганні стати духовною людиною [3]. 

Як влучно зауважує Н.В.Караульна, «духовне постає як специфічна єдність 
ідеального та реального, теоретичного та практичного ставлення людини до сві-
ту, як дійсний стан світорозуміння (орієнтації у світі) у тій конкретній ситуації 
практичної дії та спілкування, у якій індивід безпосередньо застає і виявляє себе. 
Кожний практичний акт включає в себе весь горизонт духовного самовизначення. 
Духовне життя – це побудова й розвиток життєвого світу людини, який належить 
індивіду, але в той же час включає в себе і родові, і загальнолюдські, і загальні 
характеристики буття. Загальним є й сам спосіб конструювання життєвого світу – 
як власне людський спосіб. Таким способом є власне людська життєдіяльність як 
така, своєрідність якої визначається насамперед смисловими переживаннями й 
духовними почуттями. У даному ракурсі вона постає як духовно насичена дій-
сність, що реалізується, по-перше, як своєрідний процес, що поєднує самоусві-
домлення людини з її вільним вибором, визначенням самої себе як істоти уні-
кальної, по-друге, – як певний дійсний стан людини. Означені ж переживання та 
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почуття запропонованого підходу трактуються як чуттєві стани, що прояснюють-
ся в часі для свідомості, спів-відносяться зі світовим буттям і визначаються ним. 
Духовність у смислових переживаннях і власне людських почуттях дається як 
очевидність «життєвих інтенцій», достовірних для особистості з такою визначе-
ністю, як і самосвідомість. Потік переживання та духовних почуттів у цілісну 
єдність замикає горизонт, що й утворює життєвий світ людини. Життя її – це ор-
ганічне поєднання іманентності та трансцендентності, у цьому й полягає пара-
доксальність феномена духовного» [4, с.11].  

Мета повідомлення: шляхом теоретичного аналізу та інтеграції поглядів 
сучасних вітчизняних дослідників духовності особистості означити її аксіоло-
гічні характеристики. 

Ідеться передусім про духовність як системну єдність цінностей людини, 
її здатність визначатись у ставленні до них. Такої точки зору притримується 
більшість вітчизняних дослідників психології духовності, серед них – І.Д.Бех, 
М.Й.Боришевський, З.С.Карпенко, О.В.Киричук, О.П.Колісник, Н.О.Кордунова, 
В.П.Москалець, І.А.Селіванова та ін. 

Саме духовні цінності І.Д.Бех вважає справжніми індикаторами розвине-
ної особистості. Міра ж розвитку останньої визначається мірою зміцнення її ду-
ховної свідомості. Сфера духовних цінностей, на думку вченого, охоплює сенс 
життя, милосердя, справедливість, чесність, толерантність, любов, добро тощо, 
тобто сенс вищих моральних категорій. Їх визначальною особливістю є усві-
домлення духовних цінностей. Останнє вимагає реалізації складної і специфіч-
ної морально-психологічної діяльності, в умовах якої здійснюватиметься когні-
тивно-емоційне оцінювання власного життя.  

Аналізуючи сутнісно-функціональний зміст духовних цінностей у площи-
ні реалізації особистісно-орієнтованого виховного процесу, І.Д.Бех наголошує 
на одній з найважливіших умов дієвості останніх – міри значущості духовних 
цінностей для самої особистості, тобто сили їх емоційної енергії, від якої й за-
лежатиме, чи виникне в суб’єкта імпульс до моральних дій, чи ні. Він уводить 
поняття «ототожнення» для означення акту, у якому, власне, і відтворюється від-
ношення, що складається між особистістю та духовними цінностям. Власне 
умовою формування такого акту є глибинна, особистісно неперевершена значи-
мість конкретної духовної цінності чи цінностей. Однак І.Д.Бех наголошує на 
тому, що в такому злитті особистість постає активним творцем, а не просто па-
сивним суб’єктом, адже вона свідомо відволікається від своїх нижчих прагнень 
та активно вживається в суть певної духовної цінності. 

Процес становлення системи духовних цінностей, на думку І.Д.Беха, має 
індивідуальний характер, а сама «система духовних цінностей у розвиненій 
формі має виступати самоцінністю. Йдеться про те, що будь-яка духовна цін-
ність у всіх своїх різноманітних проявах єдина у головній суті – у ставленні до 
свого предмета як до самоцінності. Це означає, що предмет духовної цінності 
не може бути зведений до користі. У практичному плані такі ставлення проявля-
ються в тому, що наші вчинки спрямовуються на розвиток людини як потенцій-
но безмежної, такої, що перебуває поза будь-якими встановленими масштаба-
ми» [1, с.200]. 
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М.Й.Боришевський вважає ціннісні орієнтації одиницями психологічного 
вимірювання духовності, а сама духовність, на його думку, являє собою багато-
вимірну систему, складниками якої є утворення свідомості та самосвідомості 
людини, у яких віддзеркалюються її найактуальніші морально релевантні по-
треби, інтереси, погляди, ставлення до навколишньої дійсності й до себе самої 
як до соціального індивіда. Специфічною ознакою цих утворень, що виступа-
ють у формі ціннісних орієнтацій, певних особистісних характеристик, є їх ор-
ганічне поєднання з провідними життєвими цілями, які перебувають у прямому 
чи опосередкованому зв’язку з моральністю. Однак учений застерігає від спроб 
змістового ототожнення останньої з духовністю як такою, указуючи на значно 
ширший «змістовий діапазон» духовності. Будучи свого роду еталоном, мораль, 
внутрішні моральні інстанції особистості визначають її рівень духовності. Чим 
тісніше пов’язаний зміст ціннісних орієнтацій з моральністю, тим вищим є рі-
вень духовності. 

До системи цінностей, у контексті яких функціонує духовність, з точки зору 
М.Й.Боришевського, крім моральних, входять також громадянські цінності (по-
чуття патріотизму, ідентичності з національною спільнотою, повага до інших на-
ціональних спільнот, відповідальність за долю нації), естетичні, інтелектуальні, 
екологічні, світоглядні цінності. А однією з найсуттєвіших ознак духовності, як 
зауважує вчений, є її універсальний характер, адже вона не обмежується якоюсь 
окремою сферою життя людини, а охоплює всі спектри її дієвого життєздійснення. 

Водночас особливого психологічного змісту духовність набуває в площині 
авторських досліджень проблеми формування національної самосвідомості, 
становлення громадянської свідомості особистості. М.Й.Боришевський розгля-
дає духовність як утілення у світоглядних орієнтаціях людини сподівань, праг-
нень, ідеалів, загалом – духу народу, нації, що визначає спрямованість особисті-
сних потреб, переживань і зумовлює настанову на відповідний життєвий вибір. 
Особистості-громадянину, на його думку, властиве глибоке переконання в тому, 
що етнос, нація є носіями того своєрідного, неповторного, що робить неоцінен-
ний внесок у скарбницю загальнолюдських цінностей, у збагачення людства – 
примноження його духовних і матеріальних здобутків [2, с.24, 29]. 

З.С.Карпенко – автор інноваційної для сучасної психології (і не тільки віт-
чизняної) аксіопсихологічної моделі індивідуальної свідомості, вихідною ідеєю 
якої є співвіднесення функціональних особливостей індивіда, що характеризу-
ють його як суб’єкта діяльності, зі змістовими особливостями людини, що кон-
ституюють її як особистість. Її теорія аксіогенезу особистості становить фунда-
ментальну методологічну основу дослідження ціннісно-смислової природи 
людської духовності, яка розглядається як «системне психічне утворення і вище 
породження особистості, репрезентоване її ціннісно-смисловою свідомістю», як 
«іманентний духовний потенціал» [7, с.64] людини, що «репрезентує її вродже-
ну здатність до саморозвитку і самовизначення в просторі мотиваційно-цінні-
сних відношень» [6, с.27]. Суб’єктність же постає способом реалізації духовно-
го потенціалу.  

Особистість як духовний суб’єкт, на думку З.С.Карпенко, – це структурна 
(змістова) і функціональна єдність, що здійснює певне духовне устремління 
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(реалізує ціннісне ставлення). Виокремивши базові ціннісні орієнтації особи-
стості – «істину», «справедливість», «користь», «добро», «красу», «благо» – і 
співвіднісши їх із відповідними рівнями включеності людини в суспільні відно-
сини – «організм», «індивід», «група», «суспільство», «універсум» (в умовах 
яких відбувається їх ієрархізація), З.С.Карпенко означила п’ять рівнів функціо-
нування ціннісно-смислової свідомості: І – сутнісний (предиспозиційний), II – 
інтраіндивідний, III – інтеріндивідний, IV – метаіндивідний (ІІ і IV диспозицій-
ні) і V – універсальний (супердиспозиційний) рівні. 

Розкриваючи функціональний аспект духовного устремління особистості, 
З.С.Карпенко виокремлює систему установок, кожна з яких відповідає конкрет-
ному рівню структури ціннісно-смислової свідомості. Зокрема, на метаіндивід-
ному рівні функціонують смислові установки, що мають суспільне значення, їх 
символічно названо компонентом «буду»; на інтеріндивідному рівні функціону-
ють цільові установки, породжуючи компонент «мушу»; на рівні індивідуальної 
діяльності – операціональні, проявляючись у компоненті «треба». Базовий, ор-
ганізмічний рівень реалізується відповідними психофізіологічними механізма-
ми, які утворюють своєрідну предиспозицію субіндивідуального рівня, що, у 
свою чергу, дає підстави для означення вітальності як базової духовної цінності. 
Символічне значення цієї смислової предиспозиції передається словом «перед-
чуваю», що вказує на її спонтанний неусвідомлюваний характер і репрезентує 
іманентний духовний потенціал особистості (голос імпульсу, внутрішнє Я, сут-
ність, задум особистості тощо). Що ж стосується найвищого рівня функціону-
вання ціннісно-смислової свідомості – універсального, то його репрезентує су-
пердиспозиція «приймаю», яка полягає в одкровенні істинної мети життя.  

Відповідно, зроблено висновок про те, що підсвідома предиспозиція «пе-
редчуваю» («підсвідомий Бог», за В.Франклом, «внутрішній локус оцінюван-
ня», за К.Роджерсом, архетипи «колективного несвідомого», за К.Юнгом і т. д.) 
опосередковано, через переважно усвідомлені диспозиції ціннісного характеру 
(«треба», «мушу», «буду») переходить (або не переходить) у надсвідому супер-
диспозицію «приймаю», що репрезентує духовне сходження (дорогу) особисто-
сті до висот Досконалості (тотожнiсть Абсолюту) [5, с.101].  

О.В.Киричук вважає духовність сутністю, присутньою у Всесвіті, що 
існує поза просторово-часовими координатами та розумом і є необхідною умо-
вою людського існування й буття. Вона є запорукою усвідомлення людиною се-
бе як особистості, запорукою людської творчості, джерелом творчої енергії. 
Указуючи на неможливість однозначного визначення поняття духовності, 
О.В.Киричук подає ряд її сутнісних характеристик, які наближують до повноти 
її розуміння: повага до Вищих сил, які створили людей досконалими; відпові-
дальна любов до себе як до досконалого творіння Природи; здатність відпові-
дально любити інших та позитивно впливати на їхній духовний розвиток; усві-
домлення єдності людини зі світом, що її оточує, з Природою та Всесвітом; 
усвідомлення особистості, відповідальності за свої думки, слова, емоції; розу-
міння того, що думки, слова, вчинки безпосередньо впливають на оточення, на 
життєдіяльність планети Земля; повсякденна активна робота над удосконален-
ням свого Я; усвідомлення того, що в кожному з людей живе Бог, і ми – у Ньо-
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му; необхідність прийняття рішень у будь-якій життєвій ситуації, які несуть по-
зитив оточенню, людству та Всесвіту [8, с.10]. 

Розглядаючи духовність як іманентну здатність людини робити вільний 
вибір дії, діяльності, вчинку, О.В.Киричук уводить поняття духовно-катарсичної 
активності. Її суть – «інтенсивна діяльність, спрямована на самопізнання та са-
мооцінювання власного внутрішнього світу, самовизначення та самоактуаліза-
цію своїх внутрішніх потенцій самовдосконалення. Це здатність особи очисти-
тися не лише від вад тілесності своєї, а й від вад душевності – подивитися на 
себе збоку як на носія культурно-національних і вселюдських цінностей. Тут 
об’єктом самопізнання, самооцінювання, самовизначення й самоактуалізації 
стає власне Я, а результатом – формування Я-концепції особистості» [8, с.12].  

Завдяки здійсненню системологічного моделювання феномену духовно-ка-
тарсичної активності, виокремлюються зовнішні (енерго-інформаційний простір, 
діяльність, спілкування) і внутрішні (рефлексія, що відображає рівень знань лю-
диною свого внутрішнього світу; Я-концепція з її складовими: Я-фізичним,  
Я-психічним, Я-соціальним (рольовим), Я-духовним) фактори її становлення та 
розвитку. На вході системної моделі – феномени, що репрезентують форми су-
б’єктності людини: цінності, розсудливість, цілеспрямованість; на виході – інте-
гральні характеристики життєтворчої активності: самопізнання, самооцінка, са-
мовизначення та самоактуалізація. О.В.Киричук наголошує на обов’язку кожної 
людини наполегливо та цілеспрямовано розвивати свою духовність, на необхід-
ності реалізації нової освітньої парадигми, метою якої є передусім виховання но-
вої особистості, орієнтованої на систему духовних цінностей [8]. 

На думку ж О.П.Колісника, духовність є «здатністю до творення з точки 
зору вищих людських цінностей, свідомого і діяльного ставлення до світу, до ін-
шої людини, до самої себе. Вона виявляється в свідомому виборі цього ставлен-
ня через рефлексію вартостей, що стоять за ментальними смислами, і в конвер-
сії смислів, завдяки якій провідними в ієрархії стають мотиви пошуку і втілення 
у результат саме цих вищих цінностей» [9, с.187]. 

Зосереджуючи увагу на внутрішньому світі людини, суть якого визначають 
переживання самості, О.П.Колісник розробляє інтегративно-холістичну концепцію 
особистості, відтворюючи «архітектоніку потоків психіки та ступенів духовного 
розвитку» людини. Її суть визначають виокремлені та означені буттєвий (психосо-
матичний, двопівкульний, довербальний, досвідомий, доконсенсусний, доконвен-
ційний, досоціальний, доособистісний, онтичний, синкретичний), рефлексивний 
(психоспільнотний, лівопівкульний, вербальний, свідомий, консенсусний, конвен-
ційний, соціальний, особистісний, гностичний, елементаристський), духовний 
(внутрішньопсихічний, правопівкульний, трансвербальний, трансконсенсусний, 
надсвідомий, постконвенційний, надсоціальний, надособистісний чи трансперсо-
нальний, аксичний, холістичний) потоки. Останні відрізняються ступенями ду-
ховного розвитку індивіда, тобто мірою безпосередності переживання контакту з 
вартостями, особливо з надособистісними. Кожен потік психіки має чотири ступе-
ні духовного розвитку: буттєвий – психофізіологічний, психоархетипний, психоон-
тичний та психоментальний; рефлексивний – психопрактичний, психогностичний, 
психосоціальний та егопсихічний; духовний – психоіндивідуальний, психогуман-
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ний, психохолістичний та психотрансперсональний. Критеріями ступеневої від-
мінності та диференціації є суб’єктні смислові поля, переломні переживання, нові 
цілі як нові ідеальні смисли, психічні механізми саморозвитку особистості, набір 
методик і технік для цілеспрямованого становлення потрібного механізму само-
розвитку особистості, як і сама концепція особистості. 

Якраз самість, на думку О.П.Колісника, є справжньою сутністю людини. 
Спонтанне переживання самості відкриває особистості шлях до Бога. Методами 
її пізнання є прийняття себе, самодослідження та медитація. Останні й станов-
лять суть духовних практик, які забезпечують умови радикальної перебудови 
особистості як ієрархії смислів у напрямі служіння провідним цінностям Свобо-
ди, Справедливості, Відповідальності; Любові, Добра, Турботи; Краси, Істини, 
Творчості; Віри, Космосу, Бога. А це, у свою чергу, відкриває для особистості 
можливість спонтанно породжувати життєві акти, які внутрішньо підтримані 
піковими переживаннями, відповідають спонтанності світу й цим знімають гло-
бальні проблеми людства. Пропонується введення в навчально-освітніх закла-
дах, зокрема, медитативного тренінгу, що сприятиме спрямуванню учнів чи сту-
дентів на реалізацію у своїх життєвих актах вищих надособистісних смислів. 

Дослідження духовності в контексті національного відродження українсь-
кого суспільства здебільшого належить В.П.Москальцю. Власне він був одним 
із перших, хто у вітчизняній психології означив методологічні основи аналізу 
феномену духовності, розробив та апробував методику розвитку духовності 
особистості в умовах навчально-освітніх закладів. Визначаючи ідеал, на який 
повинна орієнтуватись українська національна школа, В.П.Москалець указує 
його пріоритетні характеристики: свобода духу, волі та дії особистості, її здат-
ність до саморегуляції на високих морально-етичних засадах. 

В.П.Москалець, услід за В.Франклом, розглядає духовність як специфіч-
ний психологічний феномен, що є об’єднувальним началом ціннісно-орієнта-
ційної сфери особистості, наділеним власним психологічним змістом. У його 
основу покладена здатність і бажання людини мати власне, аутентичне, особи-
стісне, раціонально, морально та емоційно виважене ставлення до всього, що 
діється в навколишньому світі; бажання обстоювати це ставлення всупереч ти-
ску соціуму та власним біологічним інстинктам [10]. Базовими психологічними 
механізмами функціонування духовності є морально-етичні почуття, стрижень 
яких – любов у її християнському тлумаченні, емоційна ідентифікація з життям, 
екзистенціальне прагнення до його вдосконалення. 

Як вершинна інтегрувальна складова психіки особистості, духовність, за 
В.П.Москальцем, постає відкритою системою, здатною до безперервного вдо-
сконалення, спроможною гармонізувати, надати творчої життєдайності особи-
стісному та національному характеру, підпорядковуючи структуру диспозицій 
цих характерів високим етичним цінностям. Саме таке розуміння духовності 
визначає стратегію навчально-виховного процесу в умовах національної школи 
– формування національного характеру, заснованого на духовності [10]. 

Здійснений тут огляд міркувань авторів щодо аксіологічної природи ду-
ховності дає підстави для виокремлення визначальних характеристик феномену 
духовності та духовного розвитку на етапі його сучасного наукового розуміння: 
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– духовність має онтологічну ціннісно-смислову природу і є інтегрова-
ною якістю особистості; 

– духовність є аутентичною психічною реальністю існування цінностей 
та смислів особистості; 

– духовність є сферою індивідуальної репрезентації і творчої, вільної 
реалізації особистості; 

– духовність являє собою смислотворчий центр, що, задаючи мету роз-
витку особистості, скеровує її на шляху до цієї мети. 
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Статтю присвячено аналізу джерел відтермінування як поведінки заміни пріоритет-

них завдань на дії з нижчим пріоритетом у межах дослідження специфіки конструювання 
особистістю власного майбутнього. Показано, що відтермінування опосередковується недо-
оціненням власної готовності до виконання завдання, неподоланням страху відповідально-
сті, зниженим рівнем мотивації, орієнтацією на соціальну винагороду та педантичною 
спрямованістю характеру. 
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The article is dedicated to the analysis of postponement sources as changeling behavior 
from the prioritized assignments to the actions with lower priority in the individual’s future 
construction specific. It is shown that postponement is mediated by an underestimation of 
preparedness to the tasks’ implement, unresolved fear of responsibility, reduced level of motivation, 
orientation to social rewards and character’s pedantic orientation. 

Key words: postponement practices, procrastination, future’s construction. 
 
Сучасне суспільство, що постійно зазнає трансформацій, вимагає від осо-

бистості кращого орієнтування в цих умовах, пошуку не лише шляхів накопи-
чення досвіду, але й розвитку можливості прогнозувати. Однак особистість ча-
сто відчуває необхідність відтермінування, відкладання деяких справ, що може 
призводити до безуспішності в їх виконанні або інших наслідків, які, зі свого 
боку, змінюють шляхи побудови нею власного майбутнього. У дослідженні со-
ціально-психологічних практик відтермінування в конструюванні особистістю 
власного майбутнього, мабуть, найважливішою проблемою є з’ясування вито-
ків, природи поведінки відтермінування. Тому актуальним сьогодні є дослі-
дження композиційного наповнення, джерел практик відтермінування, їх опосе-
редкованість певними соціально-психологічними факторами. 

Звертаючись до феноменології відтермінування в соціально-психологічно-
му контексті, ми ставимо за мету з’ясування факторної композиції практик від-
термінування. У емпіричному вимірі реалізовуємо це в статистичній обробці да-
них і смисловому аналізі результатів сконструйованої нами анкети джерел осо-
бистісної схильності до відтермінування завдань задля можливості подальшого 
складання моделей конфігурування практик відтермінування в особистісному 
майбутньому.  

Соціально-психологічні практики відтермінування є поняттям, сконстру-
йованим нами як позначення дій, пов’язаних із відкладанням справ на потім, 
зволіканням із виконанням завдань. Проблематика відтермінування існує з най-
давніших часів і сьогодні тісно пов’язана із феноменом прокрастинації («proc-
rastinus»: pro – замість, попереду і crastinus – завтрашній) – поведінки заміни 
пріоритетних завдань на дії з нижчим пріоритетом [4]. Звертаючись до числен-
них західних досліджень, ми схильні виокремити два основні напрями в пояс-
ненні природи прокрастинації: індивідуально-особистісний і ситуативно-кому-
нікативний. Перший напрям пояснює практики відтермінування такими зумов-
леностями, як фізіологія (низька активність префронтальної кори головного 
мозку) [12], психопатологія (вольові порушення) [3], характерологічні риси 
(ананкастна акцентуація, недисциплінованість, бунтарство, імпульсивність) [1; 
7], тривожність (уникаючий стиль подолання тривоги) [2; 15], страхи (невдачі, 
успіх, завершення завдання) [18], перфекціонізм (ірраціональні ідеї щодо осо-
бистісних можливостей) [10] і соціокультурна належність прокрастинатора (цін-
ність часових рамок, колективізм, низький рівень уникання невизначеності в 
культурних традиціях) [14; 17; 10]. Серед ситуативно-комунікативних детермі-
нант – нестача мотивації, особливості завдань (непривабливі, складні, безглузді 
або надмірно важливі, повторювані або незнайомі) [9; 16], стрес (дезорієнтація, 
втома, настання «дедлайна») [11; 10], маніпуляція оточенням (прагнення до ви-
щості, контролю над ситуацією, необхідність спілкування, уваги до власного 
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«Я») [6], сфера поширення відтермінування (у побуті, у ситуації вибору, прийма-
ючи життєво важливі рішення, у комбінованих ситуаціях, під час навчання) [13]. 

Теоретичний аналіз проблематики прокрастинації став основою різнобіч-
ного огляду джерел відтермінування. Однак для розуміння принципової різниці 
в причинах поведінки відтермінування в такому розподілі ми потребуємо емпі-
ричних даних. На основі описаних варіантів психологічного походження про-
крастинації ми розробили робочу анкету джерел особистісної схильності до від-
термінування завдань. 

Задля з’ясування того, за якими критеріями слід класифікувати джерела 
феномену відтермінування, ми провели факторний аналіз за 41 питанням спро-
ектованої анкети. У такому пілотажному дослідженні було використано резуль-
тати 30 респондентів, як того, щонайменше, вимагає процедура факторного ана-
лізу [8]. Досліджувані були різної статі, віком від 19 до 28 років і суміщали на-
вчання й роботу. Така композиція вибірки, на нашу думку, мала посприяти роз-
ширенню варіативності відповідей. Математичну обробку даних було проведе-
но за допомогою пакета статистичних програм SPSS [5]. Факторний аналіз про-
водився за методом Principal Components. Серед критеріїв аналізу головних ком-
понентів статистичної обробки ми встановили 5 факторів та заборону на показ 
факторних ваг зі значеннями менше 0,3. 

Кінцева матриця обертання, за якою ми й аналізували отримані статистич-
ні дані, має такий вигляд: 

Таблиця 1 
Матриця обертання компонентів анкети джерел особистісної  

схильності до відтермінування завдань 
 Component 

 1 2 3 4 5 
VAR 00028 ,766     
VAR 00013 ,683 ,308    
VAR 00021 ,651     
VAR 00003 -,626     
VAR 00029 ,624  -,385   
VAR 00034 ,599  ,463   
VAR 00030 ,588     
VAR 00006 ,586     
VAR 00023 ,566 ,398  -,430  
VAR 00011 ,527     
VAR 00040 -,522 ,450    
VAR 00032 ,509   ,311  
VAR 00026 ,478   ,421  
VAR 00012 ,386 ,317    
VAR 00018  ,785    
VAR 00038  ,677    
VAR 00019  ,668    
VAR 00039 ,352 ,609    
VAR 00017 ,372 ,500    
VAR 00036  ,465  ,424 -,353 
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Продовж табл. 1 
VAR 00007   ,836   
VAR 00022   ,797   
VAR 00008 ,519  ,657   
VAR 00033   ,620   
VAR 00005  ,326 -,421   
VAR 00037   ,335 ,318 -,313 
VAR 00027    ,733 ,322 
VAR 00014    -,677 ,405 
VAR 00010    ,646  
VAR 00024    ,572 ,512 
VAR 00025    ,504  
VAR 00031 ,386   ,458  
VAR 00016  ,331  -,452  
VAR 00002     ,755 
VAR 00001     ,573 
VAR 00004  -,353 -,319  ,518 
VAR 00015   ,352  ,498 
VAR 00009   -,323  -,486 
VAR 00020     -,475 
VAR 00035 ,319    -,422 
VAR 00041    ,356 -,361 
 
З табл. 1 можемо одразу відмітити, що деякі змінні отримали встановлене 

значуще статистичне навантаження за кількома факторами. Тому ми редукуємо 
компоненти до одного певного фактора за принципом належності до більш зна-
чущого статистичного навантаження. Відповідно до того, які саме питання уві-
йшли до конкретного фактора, обґрунтуймо їхню смислову наповненість. 

З’ясуймо, які питання потрапили до першого, найбільш насиченого, фак-
тора: 

 Імовірніше, що до виконання простого завдання ви приступите швид-
ше, ніж до виконання більш складного. 

 Ви не можете займатися справою тоді, коли вам сумно, або ви чимось 
стривожені. 

 Ви дуже рідко виконуєте завдання раніше встановленого терміну. 
 Ви схильні до того, аби без упину виправляти та вдосконалювати те, 

над чим працюєте (обернене питання). 
 Вас приваблюють завдання, які легко й швидко можна виконати, отри-

мавши моментальне задоволення. 
 Вам подобається, коли ваші завдання виконує хтось інший. 
 Ви довго зволікаєте з виконанням справи, яка вас не приваблює. 
 Ви зазвичай недооцінюєте кількість часу, яку насправді може зайняти 

виконання завдання. 
 Вам легше прийняти рішення або приступити до виконання завдання, 

якщо вас підтримує оточення. 
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 Ви вважаєте, що краще могли б упоратися зі своїми справами, якби вас 
хтось контролював. 

 Ви зазвичай упевнені в тому, що виконаєте поставлене завдання, навіть 
якщо ще не почали нічого робити (обернене питання). 

 Зазвичай вам не вистачає натхнення, аби переключитися з відпочинку 
на виконання завдання, яке перед вами поставлено. 

 Вірогідним є те, що ви не виконаєте певну справу, якщо сприймаєте її 
як неважливу. 

 Зазвичай ваша невпевненість у власних силах загальмовує виконання 
поставлених завдань. 

Відтак наповнення першого фактора, який ми назвали «Недооцінка готов-
ності до виконання завдання», свідчить про зв’язок поведінки відтермінування з 
невпевненістю у собі. Високі показники досліджуваних за комплексом питань, 
належних до цього фактора, інтерпретуватимуться як схильність до відтерміну-
вання через оцінювання завдань як складних, тривалих, неважливих, особисті-
сну нестабільність, необхідність підтримки або контролю, недооцінювання часу 
та власних ресурсів на виконання справи. 

До другого фактора слід віднести такі твердження: 
 Зазвичай у вас виникає потреба відсторонитися від виконання справи, 

яка є аж занадто важливою. 
 Ви часто переоцінюєте свої можливості щодо виконання складних завдань. 
 Ви часто уникаєте справ, які є для вас новими та незнайомими. 
 Зазвичай ви відкладаєте виконання певного завдання до того часу, ко-

ли, на вашу думку, буде слушна нагода. 
 Ви часто замість безпосереднього виконання справ проводите час у 

тривозі із приводу їх результату. 
 Ви часто відкладаєте виконання завдань до останнього моменту, аби 

отримати гострі відчуття в умовах дефіциту часу. 
Отже, другий фактор отримав назву «Подолання страху відповідально-

сті». Високий рівень проявів досліджуваних за цим фактором свідчитиме про 
їхню тривожну поведінку під час уникнення важливих, складних, незнайомих 
завдань, що супроводжується пошуком специфічного стану для їх виконання. 

Третій фактор містить такі компоненти: 
 Ви не приділяєте достатньо уваги плануванню своїх справ. 
 Ви не маєте звички одразу після отримання завдання обміркувати те, як 

його виконати. 
 Свою схильність до відкладання справ на потім ви вважаєте пов’яза-

ною з нестачею сумлінності, дисципліни, організованості. 
 Ви схильні відкладати на потім ті справи, які маєте повторювати до-

сить часто. 
 Ви не можете одразу ж почати виконувати завдання, не прояснюючи, 

для чого воно (обернене питання).  
 Ви краще виконуєте завдання, якщо розумієте, що всі строки вже ви-

черпано. 
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Загалом конфігурація третього фактора нагадує про зв’язок поняття від-
термінування з лінощами, тому ми назвали його «Знижений рівень мотивації». 
Високі показники за цим фактором демонструватимуть загальну незацікавле-
ність досліджуваних у власних справах. 

До четвертого фактора увійшли такі питання: 
 Ви не будете виконувати певне завдання, якщо знатимете, що не отри-

маєте винагороди. 
 Ви боїтеся розчарувати себе або інших, якщо не впораєтесь із поставле-

ним завданням (обернене питання). 
 Для Вас важливіша негайна нагорода за активність, ніж можливий у 

перспективі цінніший результат. 
 Ви не можете продуктивно виконувати спільне завдання із тим, хто 

Вам не подобається. 
 Ви зазвичай не виконуєте необхідне завдання, якщо не згодні з ним. 
 Зазвичай Ви не можете стабільно працювати над складним і монотон-

ним завданням. 
 Ви переживаєте із приводу того, що успішно виконана вами справа мо-

же спровокувати завищені очікування від оточення (обернене питання). 
Структура четвертого фактора під назвою «Орієнтація на соціальну вина-

городу» показує тенденцію до оцінки очікуваного результату. Для досліджува-
них з високими показниками за цим фактором, імовірно, буде властивим бажан-
ня отримати зиск від виконання завдань з орієнтацією на соціальне прийняття. 

П’ятий фактор містить перелік таких питань: 
 Перед тим, як почати діяти, ви намагаєтеся зважити все до останньої 

дрібниці. 
 Ви відчуваєте ускладнення, приймаючи рішення, навіть тоді, коли для 

цього існують усі умови. 
 У вас часто виникає необхідність у тому, щоб ваші справи були викона-

ні досконало. 
 Вас може засмутити те, що, успішно виконавши справу, ви стаєте цен-

тром уваги, чужих заздрощів або роздратування. 
 До виконання справ ви зазвичай приступаєте швидко, імпульсивно 

(обернене питання). 
 Для вас не особливо важливе надання чітких правил та інструкцій для 

виконання поставлених завдань (обернене питання). 
 Ви більше цінуєте час, проведений із близькими або цікавими людьми, 

ніж витрачений на виконання запланованих справ (обернене питання). 
 Ви вірите в те, що, зволікаючи з виконанням поставлених завдань, ви змо-

жете досягти максимального рівня концентрації уваги на ньому (обернене питання). 
Будова п’ятого фактора «Педантична спрямованість» пов’язує природу 

відтермінування із характерологічною потребою виваженості, правильності, по-
слідовності. Отже, високі показники за п’ятим фактором свідчитимуть про те, 
що досліджувані відкладають свої справи через особистісну нерішучість, не-
квапливість, розміреність. 



153 

Звертаючи увагу на те, що деякі питання факторів мають негативне стати-
стичне навантаження, вносимо відповідні корективи до анкети, змінивши поря-
док оцінювання твердження з послідовності «невірно – вірно» на обернену, що 
спрощує процедуру обробки результатів.  

У подальшому, аналізуючи наповнення факторів, ми отримуємо можли-
вість інтерпретувати відповіді досліджуваних за середньогруповими нормами за 
кожним фактором, розрахунки яких буде здійснено під час безпосередньої роботи 
з результатами комплексу методів дослідження соціально-психологічних практик 
відтермінування в конструюванні особистісного майбутнього загальної вибірки. 

Висновки 
Реалізація процедури факторного аналізу та смислового обґрунтування 

факторів джерел особистісної схильності до відтермінування завдань у соціаль-
но-психологічному контексті продемонструвала наявність щонайменше 5 значу-
щих напрямів у трактуванні природи відтермінування. Отже, практикуючи від-
термінування, особистість може недооцінювати власну готовність до виконання 
завдання, долати свій страх відповідальності, мати знижений рівень мотивації, 
проявляти орієнтацію на соціальну винагороду або демонструвати педантичну 
спрямованість власного характеру. Така структура опосередкованостей відтер-
мінування показує суб’єктивізм, контекстуальність особистісних практик, що 
викликає потребу в подальшому розгляді питання в контексті якісних дослі-
джень, які, розширюючи горизонти традиційного розуміння природи феномену, 
зверталися б насамперед до описової природи особистості, глибинного розгляду 
індивідуальних історій. 
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УДК 316.454.52                Ганна Карпенко 
  

ОСВІТНІЙ ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті йдеться про освітній діалог як засіб комунікативної компетентності осо-

бистості. Освітній діалог представлено як форму активного навчання, яка є зовнішнім сти-
мулом внутрішнього особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця. 

Ключові слова: освітній діалог, компетентність, комунікація, особистісно-професій-
нe становлення, знання. 

 
The article says about an educational dialogue as a means of communicative competence of 

a personality. Educational dialogue has been presented as the form of active studying that is outer 
stimulus of inner personal and professional formation of a future specialist. 

Key words: educational dialogue, competence, communication, personal and professional 
formation, knowledge. 

  
Сьогодні освіта націлена на розвиток і саморозвиток особистості, здатної 

до самоорганізації та самореалізації своїх потенціальних можливостей і при-
родних задатків, що повною мірою можуть бути реалізовані в діалозі, як русі 
від потреб людини до навколишнього світу, від думки до поведінки особистості. 
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Саме в діалозі відбувається продуктивна пізнавальна діяльність особистості, яка 
повинна володіти самостійним і незалежним мисленням, здатністю до свідомо-
го, критичного аналізу. 

Мета повідомлення – обґрунтувати освітній діалог як засіб досягнення 
професійної компетентності в процесі особистісного становлення фахівця. 

Останнім часом ідея діалогу надзвичайно актуальна щодо використання в 
освітньому середовищі ВНЗ. Зокрема психологи та педагоги-практики все біль-
ше починають освоювати інтерактивне (від лат. inter – «між» + actio – «дія») на-
вчання, що базується на діалогічних формах процесу пізнання. Діалогічний спо-
сіб пізнання визначає уявлення про сучасний характер знань як про результат 
спільної діяльності людей, динамічний, соціальний продукт, що еволюціонує. 

Перший крок до впровадження діалогу в навчальний процес вищої школи 
був зроблений на основі проблемного навчання (А.Брушлинський, І.Ільницька, 
Т.Кудрявцев, А.Матюшкін, М.Махмутов, А.Мудрик, Л.Новикова та ін.), у межах 
якого діалог розглядається як чинник, що впливає не стільки на виховання осо-
бистості, скільки на розвиток її пізнавальної діяльності. Основною ланкою за-
своєння знань є проблемні ситуації, для вирішення яких у студентів відсутні го-
тові засоби. Це, зокрема, вимагає від студентів не простого відтворення знайо-
мих способів мислення, а поступових дій. 

Г.Радчук розглядає діалог «… як процесуально-цілісну форму активного 
навчання, спрямовану перш за все на перетворення внутрішнього, духовного 
досвіду майбутніх фахівців та набуття нового... як простір розширення людсь-
кого ресурсу». Навчання розуміється науковцем не лише як засіб досягнення 
мети – освіти особистості, а воно повинно допомогти людині знайти себе, вибу-
дувати свій власний світ цінностей [6]. 

На сучасному етапі розвитку педагогічної практики вчені (В.Біблер, 
С.Курганов, В.Литовський, В.Ямпольський) розуміють діалог як основу творчо-
го мислення. Він є не тільки результатом морального вибору, а й гострою соці-
альною необхідністю й розглядається як соціально-культурна цінність. Основ-
ними засадами реалізації діалогічного підходу з позиції «Діалогу культур» є: 

- залучення студентів не просто до систематизованих результатів людського 
пізнання, а до процесу цього пізнання, який розгортається як неперервний діалог; 

- виховання в студентів не просто прагнення пізнати істину, але й розу-
міння того, що шлях до неї лежить через суперечку про істину, через зіставлен-
ня позицій партнерів і на базі цього зіставлення, їх уточнення, перетворення та 
взаємного збагачення; 

- формування потреби не просто у співрозмовнику, а в опонентові, ко-
трий потрібний суб’єктові саме через свою відмінність від нього. 

Ми розглядаємо діалог як особливий простір розвитку та вдосконалення 
особистості, у якому з’являється новий смисл народженого в діалозі знання. 

Спираючись на вищенаведені теоретичні розвідки, ми хочемо представи-
ти освітній діалог як форму активного навчання, що являє собою зовнішній сти-
мул внутрішнього особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця. 

Термін «освітній» ми тлумачимо як засіб досягнення професійної компе-
тентності в процесі особистісного становлення фахівця. 
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Освітній діалог повинен мати й певну структуру. Аналіз наукової літера-
тури дозволяє нам зробити висновки, що в структурі діалогу важливе місце за-
ймає діалогічна ситуація, за допомогою якої моделюється контекст пізнання 
особистості із її самобутнім та унікальним ставленням до навколишнього світу 
та інших людей. Будь-яка діалогічна ситуація може виникнути за умови повноти 
прояву особистісних якостей і суб’єкта (критичність, самооцінювання, визна-
чення сенсу речей, побудова власної картини світу, творча самореалізація, цін-
ність життєдіяльності, ціннісні орієнтації). Можна сказати, що кожний співроз-
мовник веде діалог своєї форми й на своєму рівні, тобто доцільніше говорити не 
про діалог узагалі, а про декілька діалогів, об’єднаних в один. Такий об’єдна-
ний діалог може стати освітнім за умови, якщо в ньому відбувається прямий рух 
від потреб людини до невідомого напряму її мислення і рух навпаки: від дина-
міки думки – до динаміки поведінки – конкретної діяльності осіб. 

На нашу думку, освітній діалог існує в трьох різних вимірах: у слові під-
ручника (книги), у слові викладача і в слові студента, але всі вони говорять «різ-
ними мовами». 

У діалозі відбувається узгодження практичної свідомості та необхідності 
наукового узагальнення пізнаваних явищ, суміщення практичної свідомості з 
тим пластом знань, який актуальний для суб’єкта на даний момент. 

Так, у діалозі відбувається продуктивна пізнавальна діяльність. У контек-
сті спільної навчальної діяльності відбувається об’єднання студентів у гурт до-
слідників для породження знання. Діалог, як форма засвоєння знань, орієнтова-
ний на формування діалогічного мислення. 

Для того щоб студенти зрозуміли, що «ніхто не володіє монополією на 
істину (В.Зінченко), необхідний не «обмін монологами», а поєднання інтенціо-
нальних інформаційних потоків, спрямованих на одержання нової інформації, 
причому вони повинні об’єднувати її творців, не стираючи при цьому індивіду-
альності одне одного». 

Отже, освітній діалог є складною інтелектуально-емоційною взаємодією 
суб’єктів спілкування, носіїв різних сенсових позицій. 

Розглянемо особливості освітнього діалогу. 
Діалог виникає тоді, коли студент шукає відповідь на проблемні запитан-

ня й намагається дізнатися про думки інших. Саме тому діалог допомагає краще 
пізнати й зрозуміти не лише себе, але й іншого співрозмовника. 

Зовнішня структура діалогу є комплексом запитань і відповідей, у якому 
фіксується логіко-мовленнєве втілення розвитку студентських думок про навко-
лишній світ. Одночасно відбувається цілеспрямована передача від одного уча-
сника діалогу до іншого того знання, яке в момент трансляції постійно наро-
стає. Початок діалогу – у тому запитанні, яке ніби розриває замкненість, завер-
шеність, статичність того, що пізнається. На відміну від запитань, що зазвичай 
використовуються викладачем на занятті, запитання в діалозі мають емоційний, 
особистісний, риторичний характер. Студент-автор за допомогою запитань ви-
ражає свої сумніви, невизначеність, потяг до чіткішого розуміння співрозмовни-
ків. Відповіді на поставлені запитання найчастіше намагається дати сам автор 
запитання. Відмінність «діалогічної відповіді» на запитання викладача в тому, 
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що він за основу своєї відповіді бере щойно висловлену кимось думку. Початок 
діалогу – запитання до себе та до інших, а сам діалог – «перехрестя запитань», 
де кожна відповідь породжує нові й нові запитання. 

Діалогічне заняття – це не ситуація запитання – відповідь, ідеться про 
професійну позицію викладача стосовно студентів, засадничими для якої є на-
магання зробити студентів активними учасниками власного процесу навчання, 
залучити їх до спільної діяльності в процесі пізнавального пошуку й усвідоми-
ти себе в цьому пошуку. На занятті не лише повинна викладатися й закріплюва-
тися нова інформація, там мають установлюватися духовні зв’язки між учасни-
ками діалогу й поглиблюватися суто людські стосунки. 

Діалог не закріплює якусь одну форму знання, а формує ставлення, у ньо-
му запитання й відповіді фіксують різного роду потреби, що виникають у про-
цесі діалогічного пізнання. 

Для включення в діалог не потрібно використовувати силу, спрацьовує 
природна допитливість, потреба досягти визнання, у ньому задовольняється по-
треба в досягненні бажання оригінально вирішити проблему, що виникла. 

Освітній діалог розвивається через пошукову активність, як відповідь на 
наростаючу потребу буття знань: «завдяки пошуку, як механізму продуктивної 
діяльності, відбувається набуття особистістю нових знань». Завдання пізнання 
ускладнюються, поглиблюється пошук, особистість збагачується, розвивається. 
Одночасно набувається особистісне знання, зростають потреби в ціннісному 
освоєнні дійсності. 

Особливість освітнього діалогу в тому, що він, завершуючись, ніби знову 
повертається до початку, ставлячи перед учасником запитання, над якими ще 
необхідно розмірковувати. Для цього необхідно озброїти учасників діалогу на-
вичками мислення. Необхідні заняття, на яких би студенти навчилися бачити 
проблеми в найпростіших, елементарних речах. У кінці кожного діалогічного 
заняття предмет навчання (істина), що здобувається в процесі розв’язання на-
вчальної задачі, являє собою загадку, потребу в новому знанні, тобто діалог 
створює ситуацію навчального незнання й спонукає до пошуку своїх варіантів 
вирішення проблеми. Діалог охоплює не лише заняття. Він не закінчується тією 
або іншою пізнавальною ситуацією, а продовжується в усіх формах навчання: 
усе життя на занятті та поза заняттям пронизане діалогом. 

В освітньому діалозі відбувається так зване «окультурення» суб’єктивного 
досвіду студента. Відомо, що реальні суттєві ознаки, зафіксовані в понятті (нау-
ковому знанні), не завжди особистісно значущі для студента. Нерідко викладач і 
студент по-різному сприймають один і той самий зміст. Необхідне їх узгоджен-
ня, переклад «житейського» знання, яким володіє студент, на наукову основу. Це 
завдання вирішує викладач за допомогою діалогу, і саме таке заняття можна на-
звати особистісно-орієнтованим. 

Ядром освітнього діалогу є діалогічна взаємодія суб’єктів, завдяки якій 
може відбуватися дослідження, пошук, постановка й вирішення творчих зав-
дань. Інструмент діалогічної взаємодії – діалектика запитань і відповідей. 

Г.Балл визначає передумови продуктивності діалогу і вбачає їх у дотри-
манні принципів конкордатності й толерантності. Принцип конкордатності пе-
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редбачає необхідність згоди учасників діалогу щодо базових знань, норм, цінно-
стей, якими вони керуються. В основу наукової дискусії має бути покладена 
певна система методологічних настанов, теоретичних положень і фактичних ві-
домостей, яку мають приймати всі дискусанти. Основна ж мета учасників дис-
кусії – досягти ближчого до істини знання про обговорювані об’єкти [5]. 

Принцип толерантності тісно пов’язаний із загальногуманістичними на-
становами, розумінням складності та суперечливості світу. Цей принцип не оз-
начає беззастережного прийняття як належних будь-яких точок зору, йдеться 
про те, що саме їх неприйняття потребує обґрунтування. 

Діалогічне заняття є особливою формою навчання. Порівняння особливо-
стей традиційного й діалогічного навчання запропонував Д.Хазард (див табл. 1.). 

Таблиця 1 
Порівняння традиційного і діалогічного навчання (за Д.Хазардом) 

Традиційне Діалогічне 
Основна увага – набуттю студентом «пра-
вильної» інформації, раз і назавжди заданої. 

Основна увага спрямована на те, щоб «на-
вчитися учитися», бути відкритим усьому 
новому, розвинути потребу в знаннях. 

Навчання – лише результат, продукт. Навчання – процес, «подорож» у невідоме. 
Просування вперед обмежене замкнутими 
етапами, зумовленими віковими межами. 

 Гнучкість та інтеграція вікових груп. Осо-
бистість не обмежується у виборі визначе-
ного віком змісту. 

Опора на навколишній світ. Внутрішній до-
свід часто не враховується. 

Внутрішній досвід – контекст навчання. Ви-
користання фантазії, вигадки, спонукання 
до вираження почуттів. 

Не використовуються способи інтуїтивного 
мислення, не заохочується дивергентне ми-
слення. 

Інтуїтивність заохочується, розглядається як 
частина творчого процесу. 

«Наклеювання ярликів»: обдарований, посе-
редній з мінімальними психічними відхи-
леннями й т. ін., залежно від формальних 
показників. 

Розподіл на категорії має місце лише в пер-
спективному плані, без оцінювання особи-
стості, що впливає на весь життєвий шлях. 

Основний наголос – на теоретичне, аб-
страктне, «книжкове» знання (беруться до 
уваги навчальні тексти). 

Теоретичні й абстрактні знання всіляко до-
повнюються й збагачуються експеримен-
тально-дослідними, отриманими як у школі, 
так і поза нею. 

Викладач повідомляє знання: «однобічний 
рух». 

Викладач не тільки вчить, але й навчається 
сам у процесі навчання. 

 
Учені виділяють також види, форми й типи діалогу. Так, А.Моключенко 

стверджує, що діалог ведеться за напрямами «викладач – слухач» або «слухач – 
слухач» і виділяє такі його види: 

- діалог у формі запитань і відповідей: здійснюється як у ситуації однако-
вої участі партнерів в управлінні діалогом (обидві сторони і запитують, і відпо-
відають), так і в ситуації з переважно одностороннім управлінням (різні форми 
опитування); 

- діалог у формі розв’язання суперечності (дискусія, полеміка, диспут); 
- риторичний діалог (низка взаємопов’язаних виступів, які виконують 

функцію передачі інформації); 
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- діалог у формі вільного спілкування, для якого характерний високий 
ступінь імпровізації («не запрограмованості») у поєднанні з обов’язковим роз-
криттям сутності навчальних питань. 

Усі ці види діалогу можуть бути реалізовані тільки тоді, коли між учасни-
ками навчального процесу буде встановлено діалогічні взаємини. У протилеж-
ному випадку можуть спостерігатися спотворені види діалогу, такі як псевдодіа-
лог і фатична бесіда, які, як правило, стають наслідком формальності контакту 
«викладач – слухач» і відсутності між ними необхідного взаєморозуміння. 

Т.Іванова виділяє різні форми діалогу. Так, з позиції спрямованості кому-
нікантів це: 

- безпосередня дискусія (суб’єкти діалогу існують одночасно і в одному 
просторі); 

- опосередкована дискусія (суб’єкти діалогу розділені і в часі, і в просторі). 
З позиції співвідношення різного роду змісту, що взаємодіє в діалозі, виді-

ляють діалектичний діалог, полеміку й проміжні між ними форми. Діалектич-
ний діалог і полеміка – це дві «полярні» форми діалогу, взаємодія сенсових по-
зицій, у яких завершується заперечення однієї з них, або діалектичне зняття 
опозиції в деякому третьому змісті. 

В.Слободчиков і В.Ісаєв виділяють такі типи діалогу: фатичний, інформа-
ційний, сповідь, дискусійний, сповідальний [7; 8]. 

Фатичний діалог – це обмін висловлюваннями для підтримки розмови. 
Він може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Внутрішній формальний діалог 
допомагає особистості створити відчуття емоційного благополуччя або дає на-
дію на його досягнення за умови, якщо подібні труднощі виникали у сфері ре-
ального спілкування. 

Інформаційний діалог передбачає обмін інформацією різного типу. Він та-
кож може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній інформаційний діалог – 
особистість інформує сама себе або «іншого Я» – уявлюваного чи реального, 
але відсутнього в цей момент. 

Діалог-дискусія виникає під час зіткнення різних поглядів за умови, коли є 
суперечність в інтерпретації деяких фактів, подій. Сутність дискусії в тому, щоб 
знайти істину шляхом усебічного зіставлення різних поглядів. Діалог-дискусія мо-
же бути внутрішнім і зовнішнім. Цей вид діалогу супроводжує людину в усіх сфе-
рах життєдіяльності, бо взаємодія в кожній із них вимагає узгодження індивідуаль-
них думок партнерів, що й відбувається в дискусії. Особлива роль внутрішньої ди-
скусії в ситуації конфлікту. Цей вид діалогу дає можливість стати на позицію «до-
слідника» стосовно іншого персонажа, його дій, учинків, думок. «Дослідження» 
відбувається як рефлексивний процес «постановки» себе на місце іншого. 

Діалог-сповідь надає можливість поділитися своїми відчуттями, пережи-
ваннями з близькими людьми, внутрішній діалог-сповідь дає змогу виконати рі-
зні ролі, які недоступні в реальному житті. Діалог-сповідь є своєрідною спро-
бою компенсувати дефіцит реального життя. 

Виділяють також такі види діалогу, як діалог-критика і діалог-самокрити-
ка. Діалог-критика передбачає критику й самокритику в їх нерозривній єдності. 
Критик адресує свої зауваження партнеру, а останній або погоджується, що по-
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в’язано із самокритичним аналізом своїх учинків, або заперечує її. Критика й 
самокритика, взяті окремо, – також види діалогу. Критик уявляє можливі реакції 
партнера, але до критики з партнером веде заочний діалог. Цей уявлюваний діа-
лог може певним чином збігатися з реальним. Діалог-самокритика передбачає, 
що суб’єкт сам ставить низку запитань, на які сам же намагається відповісти. 
Самокритика – це критичний самоаналіз особистості у формі внутрішнього діа-
логу. Узагалі об’єктом критичного діалогу є негативні моменти життя. Однією з 
вимог до самокритики є відкритість, мужність, воля. 

У процесі теоретичної розвідки ми дійшли висновку, що сутність освіт-
нього діалогу подвійна з одного боку – це відтворення й застосування наукових 
знань, з іншого, – діалог є також і виховною технологією, яка через усвідомлен-
ня діалогічної соціальної реальності дозволяє створити певні умови діалогізації 
людської свідомості, тобто спробувати створити умови для формування гуман-
ності як найвищої особистісної якості та її складових: знань, почуттів, ставлень 
і вмінь. Обґрунтовуючи доцільність використання діалогу як виховної техноло-
гії, доцільно висвітлити його функції, похідні від функцій спілкування. 

 Традиційно виділяють три основні функції спілкування: 
- інформативно-комунікативну (передача та сприймання інформації); 
- регулятивно-комунікативну (вплив на організацію поведінки партнерів 

спілкування, узгодження їхніх дій з відповідною метою); 
- афективно-комунікативну (вираження й передача інших емоцій і пере-

живань). 
У реальному спілкуванні всі ці три функції, як правило, пов’язані між со-

бою, проте в окремо взятих його фрагментах одні з них відіграють основну, а ін-
ші – другорядну роль. Так, в одних ситуаціях превалює суто інформаційний бік 
спілкування (той, хто говорить, є емоційно нейтральним і не має наміру безпосе-
редньо впливати на поведінку партнера), в інших – на перший план виходять спо-
нукальні моменти, а передача інформації відіграє службову роль, у третіх – пере-
дача інформації може бути підпорядкована, наприклад, потребі емоційно розря-
дитись, розслабитись або «заразити» співрозмовника своїми емоціями. 

Загальною функцією освітнього діалогу в педагогічному процесі є переда-
ча інформації, соціального досвіду та культурної спадщини людства чи певної 
спільноти через пропущену призму внутрішнього усвідомлення особистості. 
При цьому в процесі засвоєння інформації одночасно відбувається й формуван-
ня певного світогляду, котрий визначається не тільки формами навчальної взає-
модії, але й змістом освіти. Діалогізація свідомості потребує побудови змісту 
навчання як діалогу, «поліфонізму голосів культур» різних епох, сукупності 
проблем, у процесі розв’язання яких відбувається зіставлення точок зору, особи-
стих позицій партнерів педагогічної взаємодії. В узагальненому вигляді вони ві-
дображають основні завдання діалогічного навчання – формування не просто 
людини освіченої, а людини культурної. З іншого боку, розв’язується проблема 
збереження індивідуальності, неповторності особистості, що розглядається як 
провідна проблема сучасної гуманістичної освіти. Саме діалогічний підхід у 
психолого-педагогічній практиці дає змогу організувати такий стиль навчання, 
який зберігає за студентом право на власну думку, позицію, переконання. 
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Іншою функцією діалогу є регулювання стосунків, виникнення взаєморо-
зуміння як результату комунікативної взаємодії, що зумовлені певним статусом 
її учасників. У діалогічній взаємодії останній є діалектичним зв’язком асиметрії 
(суб’єкт-об’єктні) і симетричності (суб’єкт-суб’єктні позиції учасників). Асиме-
тричність свідчить про односпрямовану передачу інформації, соціального до-
свіду від викладача до студентів, переважання контролюючої функції тощо, а 
симетричність, навпаки, указує на рівність партнерів у спілкуванні як особисто-
стей, їхню відкритість до певного соціально-педагогічного діяння. У діалогіці 
визначають такі типи взаємин як діалогічні (суб’єкт-суб’єктні та суб’єкт-об’єкт-
ні, що доповнюють одні одних), індиферентні та антидіалогічні (лише суб’єкт-
об’єктні). Діалогічна сфера взаємовідносин актуалізується тоді, коли особа опе-
рує цілим образом іншого, як бажаного партнера взаємодії на основі визнання 
його належності до певної спільноти, до якої зараховує й себе. 

Успішність виникнення й перебігу діалогу в навчальному процесі залежить 
від багатьох чинників і відсутності певних соціально-психологічних «бар’єрів». 
Бар’єри діалогічної взаємодії – перешкоди, що заважають реалізації діалогічної 
взаємодії між партнерами або знижують її ефективність. Вони спричинені харак-
тером діалогічної ситуації та специфікою проблеми, властивостями та взаємина-
ми між індивідами, інструментарієм взаємодії. Відповідно можна визначити си-
туативні бар’єри (обмеженість у часі або просторі, бюрократичні перепони, не-
сприятливе середовище діяльності, конфліктність учинкової ситуації тощо); 
контрсугестивні (упередженість, недовіра, відсутність почуття гумору, апатія, 
егоцентризм, нігілізм, песимізм тощо). Другі, на жаль, є типовими. Тезаурусні 
бар’єри виникають за умов низького інтелектуального рівня партнера, некультур-
ності, неволодіння методологічними засобами мислення й т. ін.), інтеракційні – 
невміння планувати та організовувати індивідуальну або колективну взаємодію, 
відсутності комунікативних навичок. Отже, діалогічні взаємини, які виникають 
під час будь-якої взаємодії, дозволяють подолати зазначені «бар’єри» (джерело 
конфліктів) і виконують регуляторну функцію. Зокрема, важливою передумовою 
успішної діяльності індивіда, як відомо, є саморегуляція, організація «діалогу із 
самим собою», що реалізує рефлексивну функцію діалогу. 

Чи не найважливішою функцією освітнього діалогу є забезпечення розви-
вального характеру навчання. Ідеї розвивального навчання присвячено багато 
досліджень. Завдяки працям Д.Богоявленської, Л.Виготського, П.Гальперіна, 
В.Давидова, Д.Ельконіна, Л.Занкова, О.Матюшкіна, С.Рубінштейна та інших 
склався класичний погляд на проблемність як джерело і стимул мислення. При-
кладні дослідження Д.Вількєєва, В.Давидова, Г.Костюка, Т.Кудрявцева висвіт-
лили той факт, що засвоєння знань – це, по суті, процес розв’язання нових зав-
дань, названих проблемними. 

Ідея розвивального навчання ґрунтується на закономірностях продуктив-
ного мислення. На думку А.Брушлинського, будь-яке мислення, хоча б міні-
мально, завжди є пошуком і відкриттям чогось нового (для окремого індивіда), і 
тому воно завжди більшою чи меншою мірою продуктивне, творче, самостійне. 
Відтак репродуктивне мислення відображає закономірності відтворювальних 
процесів пам’яті, а продуктивне – характеризує плідну миследіяльність, органі-
зується пo-різному за різних зовнішніх і внутрішніх обставин. Отже, основа 
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продуктивних форм активності – мисленнєвий пошук суб’єктом нового знання 
за умов актуалізації внутрішньої пізнавальної потреби, що відбувається під час 
проблемно-пошукової діяльності. Тому пізнавальна потреба, яка має біологічну 
природну основу у вигляді захисних та орієнтувальних безумовних рефлексів, є 
внутрішнім, мотивувальним чинником, а проблемна ситуація – основним засо-
бом розвитку продуктивних форм активності й самостійності особистості. 

Висновки 
Освітній діалог – це форма активного навчання, яка є зовнішнім стимулом 

внутрішнього особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця. Освіт-
ній діалог у процесі навчання повинен мати певну структуру, у якій важливе місце 
займає діалогічна ситуація, за допомогою якої моделюється контекст пізнання осо-
бистості з її самобутнім й унікальним ставленням до навколишнього світу та ін-
ших людей. Ядром освітнього діалогу є діалогічна взаємодія суб’єктів, завдяки 
якій може відбуватися дослідження, пошук, постановка й вирішення творчих зав-
дань. Інструмент діалогічної взаємодії – діалектика запитань і відповідей. 
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ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ У СТРУКТУРІ  
ЖИТТЄВОГО СВІТУ ЮНАКІВ 

 
У статті розглянуто теоретичні аспекти поняття «життєвий світ людини», наве-

дено результати експериментального дослідження динаміки особистісних цінностей стар-
шокласників і студентів-випускників. Визначено роль цінностей у формуванні життєвого 
світу. Доведено статистично значиму відмінність між випускниками та студентами за ря-
дом шкал опитувальників. Проведено факторний аналіз, у результаті якого згруповано вза-
ємно корелючі шкали в 6 факторів, які було відповідним чином проінтерпретовано. 
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Theoretical aspects of the lifeworld concept is reviewed in the article. The results of the 
empiric research of the personal values of the eleven formers, students are given. The role of 
personal values in formation of the human lifeworld is defined. The presence of the significant 
difference in a row of scales between eleven formers and students is proved. The factor analysis is 
performed. As a result of factor analysis 6 factors were extracted and interpreted.  

Key words: lifeworld, spatio-temporal design, personal values, orientation, self-actualization, 
living space. 

 
Актуальність проблеми просторово-часової організації життєвого світу 

особистості спонукує нас до визначення, насамперед поняття «життєвий світ 
людини». Необхідність звернення до цього поняття детермінована тим, що без 
виходу за межі лише суто чуттєвих реалій особистості не можна пояснити про-
блему реальності й дійсності людського буття. «Життєвий світ людини», поро-
джуючись даною психологічною системою, тобто людиною, визначає міру його 
життя. У становленні життєвого світу людини виявляється схильність людини 
до самоорганізації, самодетермінації. Особистість розглядає світ як простір для 
реалізації власних можливостей, прагнень.  

Питанням «життєвого світу людини» займалася велика кількість учених. 
Наприклад, Е.Гусерль розглядав «життєвий світ» як продукт спільної діяльно-
сті психології з іншими науками, зокрема: філософією, релігією, містикою. Та-
кож здійснили вплив на опрацювання життєвого світу такі вчені, як: Л.С.Ви-
готський («суб’єктивно-об’єктивна реальність»), В.Є.Клочко («людина як пси-
хологічна система»), Б.Д.Ельконін, С.Л.Рубінштейн, Б.Г.Ананьєв, К.О.Абульха-
нова-Славська, О.М.Леонтьєв, Б.С.Братусь, В.І.Кабрін, А.В.Петровський [1]. 

Однак питання розвитку життєвого світу особистості у зв’язку з динамі-
кою особистісних цінностей усе ще залишається недостатньо розробленим у 
вітчизняній літературі. Зважаючи на це, метою даного дослідження стало порів-
няння ціннісної складової організації власного життєвого світу школярами-
старшокласниками й студентами-випускниками та перевірка зсуву ряду пока-
зників у період юнацтва. 

Дослідження проводилося на базі загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. м. Му-
качеве та Мукачівського державного університету. Вибірку склали 60 дослі-
джуваних, з них 30 – учнів 11-го класу віком 16–17 років і 30 студентів 4-го 
курсу спеціальності «практична психологія» віком 20–21 рік (надалі скорочено 
ПП-41). Під час дослідження використовувалися три методики: методика ви-
вчення цінностей особистості Шварца; тест на самоактуалізацію САТ, методика 
вивчення життєвого простору особистості. 

Опитувальник Шварца для вивчення цінностей особистості являє собою 
шкалу, призначену для виміру значущості десяти типів цінностей. Він склада-
ється із двох частин, які відрізняються процедурою проведення. Перша частина 
опитувальника («огляд цінностей») дає можливість вивчити нормативні ідеали, 
цінності особистості на рівні переконань, а також структуру цінностей, які най-
більше впливають на особистість, але не завжди проявляються в реальній соці-
альній поведінці. Друга частина («профіль особистості») вивчає цінності на рів-
ні поведінки, тобто індивідуальні пріоритети, які найбільш часто проявляються 
в соціальній поведінці особистості. 
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Методика САТ може бути використана як для індивідуального, так і для 
групового дослідження. Вона використовується в бланковому або в комп’юте-
ризованому вигляді, є широко представленою і, на наш погляд, не потребує по-
дальших коментарів. Методика «життєвий світ особистості» призначена для 
діагностування «реального» та «ідеального» світу особистості й виявляє рівень 
задоволеності останньою власним життям. Досліджуваним пропонується скла-
сти список сфер, які присутні в їхньому житті (наприклад: друзі, спілкування, 
навчання, кохання, сім’я і т. д.). На папері малюють коло й ділять його на сек-
тори за кількістю сфер життя, що містяться в списку. Розмір кожного сектора 
повинен відповідати обсягу, який займає ця сфера у житті. Після цього дослі-
джуваним пропонується намалювати таке саме коло, але сфери життя й відсот-
ки повинні в ньому відповідати тому, наскільки особистість бажає, щоб вони 
були присутніми в її житті (тобто – «ідеальне» коло) [1]. 

Інтерпретацію отриманих нами результатів почнемо з опитувальника 
САТ. Аналізуючи результати за всіма шкалами опитувальника, звернемо увагу 
на ті шкали, які мають найвищі значення. Для групи ПП-41 домінантною є шка-
ла «підтримки», де Хсер = 15,1, σ = 6,6. Високі значення за цією шкалою свідчать 
про незалежність у здійсненні власних учинків, прагнення керуватися в житті 
власними цілями, переконаннями, настановленнями й принципами, але при 
цьому спостерігається відсутність конфронтації із суспільними нормами, прави-
лами. Але велика різниця між середнім значенням по групі та стандартним від-
хиленням свідчить про значну різнорідність відповідей досліджуваних у групі. 
Шкала «підтримки» переважаючою виявилась і в старшокласників, де Хсер = 21 
(σ = 1,9), але зі значно меншою варіативністю.  

Середні показники в досліджуваних випускників (1) і студентів групи  
ПП-41 (2) отримали шкали: «орієнтація в часі», де Хсер1 = 7 (σ = 1,3), Хсер2 = 5,3  
(σ = 2,05); «ціннісна орієнтація» – Хсер1 = 7,5 (σ = 2,1), Хсер2 = 2,5 (σ = 2,13); «гнуч-
кість поведінки» – Хсер1 = 8,3 (σ = 2,09), Хсер2 = 7,1 (σ = 2,58); «сенситивність» – 
Хсер1 = 2,1 (σ = 1,06), Хсер2 = 1,3 (σ = 1,22); «спонтанність» – Хсер1 = 3,9 (σ = 1,25), 
Хсер2 = 2,3 (σ = 1,4); «самоповага» – Хсер1 = 2,9 (σ = 1), Хсер2 = 1,9 (σ = 1,41); 
«самоприйняття» – Хсер1 = 6,1 (σ = 1,77), Хсер2 = 4,4 (σ = 2,2); «прийняття агресії» 
– Хсер1 = 2,1 (σ = 1,19) Хсер2 = 1,1 (σ = 1,16); «контактність» – Хсер1 = 5,7 (σ = 1,79), 
Хсер2 = 4,1 (σ = 1,94); «пізнавальні потреби» – Хсер1 = 3,1 (σ = 1,36), Хсер2 = 1,9  
(σ = 1,13) і «креативність» – Хсер1 = 2,1 (σ = 1,03), Хсер2 = 1,7 (σ = 0,88). 

Аналізуючи показники середнього значення за кожною із зазначених 
шкал, можна побачити, що значний розрив у результатах мають досліджувані 
студенти та старшокласники за шкалою «ціннісних орієнтацій», де спостеріга-
ється вищий бал у старшокласників. Чим більший бал, тим вищий ступінь само-
актуалізації. Найнижчі результати за даною методикою в досліджуваних сту-
дентів групи ПП-41 були отримані за шкалою «уявлень про природу людини», 
де Хсер = 1,1 (σ = 0,7), що свідчить про притаманну більшості групи студентів 
недовіру до оточуючих, очікування від них лише негативного ставлення.  

В учнів 11-го класу найнижчі показники має шкала «синергії», де Хсер = 1 
(σ = 0,76). Синергія показує нам, якою мірою досліджувані в групі здатні роз-
глядати світ цілісно, і навіть окремі його частини бачити у вигляді певної систе-
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ми. Результати, які ми отримали в цій групі досліджуваних, свідчать про відсут-
ність в учнів цілісного сприйняття світу: вони не сприймають зв’язку між про-
тилежностями, взаємозалежності «добра і зла», не вміють сформувати для себе 
цілісну модель світу (власного чи реального).  

Тобто на основі порівняння результатів опитувальника САТ у двох груп 
досліджуваних можемо припустити, що відмінності в погляді на світ, на свою 
самореалізацію в цьому світі деякою мірою розходяться, що може залежати від 
вікових особливостей учасників дослідження, наявності чи відсутності певного 
життєвого досвіду. 

Обробка результатів методики «цінності особистості» проводилася в два 
етапи: аналіз першої частини – «огляд цінностей» і другої частини – «профіль 
особистості». Отже, проводячи аналіз результатів групи ПП-41 за частинами 
«огляд цінностей» та «профіль особистості», найвищі значення були отримані 
за шкалами: «доброта» Хсер = 8 (σ = 4,6), «самостійність» Хсер = 2,85 (σ = 0,65). 
Самостійність можемо розуміти як рису, притаманну людині (тоді кажемо, що 
вона самостійна), або як стан життєвої незалежності (наприклад, коли необхід-
но самостійно приймати важливе рішення). Самостійна людина несе відпові-
дальність за кожен свій учинок. У важких ситуаціях вона може сама впоратися 
з проблемами. Доброта – це бажання людини робити хороші вчинки, бути кори-
сною для когось і отримувати ці ж почуття від оточуючих. Одержані дані свід-
чать про домінування позитивного ставлення до навколишнього світу, про до-
броту до людей і про цінування цієї якості в інших.  

У досліджуваних школярів домінантними є цінності «доброта» – Хсер = 7,8 
(σ = 4,8) і «конформність» Хсер = 7,3 (σ = 4,3). Конформізм – це свідома поступли-
вість людини думці більшості групи для уникнення конфлікту з нею. Наявність 
пріоритету цінності «конформність» свідчить нам про те, що учням легше й про-
стіше підлаштуватися до вимог навколишнього світу, аніж діяти за власним роз-
судом і брати ініціативу у власні руки. Це може бути пов’язане з недостатньою 
сформованістю вольових якостей особистості. Цінність «доброта» є важливою 
якістю як у них самих, так і має велику цінність в інших людях. У членів класу 
добре сформовані моральні, духовні цінності.  

Середні показники для старшокласників і групи ПП-41 мають такі цінно-
сті, як: «універсалізм», де Хсер1 = 4,6 (σ = 0,72), Хсер2 = 4,2 (σ = 0,91), «самостій-
ність», де Хсер1 = 4,9 (σ = 0,6), Хсер2 = 4,9 (σ = 1,1), «стимуляція» – Хсер1 = 4,2  
(σ = 0,6), Хсер2 = 3,7 (σ = 1,3), «досягнення» – Хсер1 = 4,6 (σ = 0,82), Хсер2 = 4,8  
(σ = 1,1) і «безпека» – Хсер1 = 5,8 (σ = 3,24), Хсер2 = 4,3 (σ = 1,2). 

Найменшу кількість балів, згідно з аналізом наявних результатів у групі 
ПП-41, має шкала «влада» Хсер = 1,5 (σ = 0,7). Влада – це можливість змусити 
чи переконати людей діяти певним чином або за певними правилами. Низькі 
бали за цією шкалою свідчать про те, що для більшості групи авторитетність, 
впливовість не мають великої цінності. У досліджуваних старшокласників най-
нижчі значення отримали шкали «стимуляція», де Хсер = 4,2 (σ = 0,6) і «влада» 
Хсер = 1,4 (σ = 0,71). Біологічним підґрунтям прагнення людини є потреба в по-
стійному стимулюванні ззовні, прагнення новизни. Низькі значення за даною 
цінністю свідчать про неважливість стимулювання прагнень людини, її актив-
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ності. Низькі показники цінності «влада» говорять нам про те, що для дослі-
джуваних не є домінуючим накопичення матеріальних благ, багатство, набуття 
авторитету та впливовості.  

Для перевірки наявного й бажаного стану власного життя досліджуваних 
ми використали методику «життєвий простір», що дала нам змогу побачити, як 
організоване життя членів групи на даний час і яким вони хочуть його бачити. 
У результаті аналізу цієї методики були виділені чотири основні сфери життя: 
сім’я, навчання, кохання та друзі. Методика проводилася в два етапи: складання 
кола «реальне життя» та зображення кола «ідеальне життя».  

Відсоткове співвідношення сфер життя кола «реального» для групи  
ПП-41 включає такі показники: сім’я – 28%, навчання – 22,7%, кохання – 28%, 
друзі – 21,4% (див. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Співвідношення сфер життєвого простору особистості (реальне) 

  
Життєві компоненти кола «ідеального» для ПП-41 були розділені таким 

чином: сім’я – 31%, навчання – 18,7%, кохання – 27,3%, друзі – 23% (див. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Співвідношення сфер життєвого простору (ідеальне) 

 
Порівнюючи результати, можна побачити, що сфери «сім’я» і «друзі» в 

«ідеальному» мають більший відсоток реалізації, а сфери «кохання» та «на-
вчання» в «ідеальному» менше проявляються, що може бути пов’язане з пра-
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гненням членів групи реалізувати себе в одних сферах їхнього життя більше, 
знижуючи при цьому домінантність інших сфер. 

Проведення методики «Життєвий світ особистості» з учнями 11 класу ви-
кликало масу емоцій і запитань в учнів. Їм було цікаво, чим викликана така різ-
ниця у відсотках між сферами і яким чином можна змінити їх співвідношення. 

Отож були отримані такі результати в «реальному» колі: «сім’я» зайняла 
28%, сфера «навчання» – 24,3%, «кохання» – 24,3%, «друзі» – 23,3% (див. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Співвідношення сфер життєвого простору (реальне) 

 
За колом «ідеальним» сфера «сім’я» займає 31%, сфера «навчання» – 

18%, «кохання» – 29%, «друзі» – 22% (див. рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Співвідношення сфер життєвого простору (ідеальне) 

 
З отриманих результатів можемо побачити, що такі сфери життя, як «сі-

м’я», «кохання» та «друзі» в реальному та ідеальному відрізняються позитив-
ним зростанням. Така тенденція свідчить про прагнення учнів збільшити відсо-
ток прояву цих сфер в їхньому житті. А активність сфери «навчання» учні, на-
впаки, бажають зменшити, що може стати суттєвою проблемою для становлен-
ня майбутнього фахівця.  

Отримані в результаті проведення кореляційного аналізу дані доцільно 
згрупувати в окремі фактори, використавши для цього факторний аналіз. 
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На основі графіка власних значень ми отримали факторну матрицю (див. 
рис. 5). Згідно з графіком спаду залишаються лише перші точки перед тим, як 
крива стане більш пологою. Хоча за графіком слід було обрати 5 факторів, саме 
6-факторна модель виявилася найбільш зручною для інтерпретації й такою, що 
пояснила 68% дисперсії. 

 

 
Рис. 5. Графік власних значень отриманих факторів 

 
Отриману в результаті статистичного аналізу факторну матрицю після 

обертання див. у табл. 1. 
Таблиця 1 

Факторна модель (після обертання) 
Фактори Шкали 1 2 3 4 5 6 

Орієнтація в часі 0,52552 -0,02444 -0,10831 -0,0271 0,056939 0,575324 
Підтримка 0,913666 -0,11615 -0,12973 0,233091 -0,03165 0,073145 
Ціннісна орієнтація 0,811507 0,113148 -0,22287 0,115429 0,060025 0,062575 
Гнучкість поведінки 0,723407 -0,26406 0,041129 -0,11627 -0,06491 -0,042 
Сензитивність 0,574478 0,067927 0,098374 0,307487 -0,23906 0,075644 
Спонтанність 0,823258 -0,02224 0,012529 0,103716 0,255281 -0,20154 
Самоповага 0,671341 -0,15118 -0,05436 0,213756 -0,18732 0,29784 
Самоприйняття 0,650427 0,000838 -0,16086 0,266931 -0,22003 0,031744 
Уявлення про природу 
людини 0,525437 0,082956 -0,10906 -0,07508 0,024351 0,345705 

Синергії -0,07156 -0,31699 -0,1372 -0,31945 -0,17952 0,667204 
Прийняття агресії 0,450066 -0,12647 -0,17742 0,294009 -0,02435 -0,11961 
Контактність 0,824956 -0,3374 -0,05296 0,073633 0,100054 -0,16192 
Пізнавальні потреби 0,253835 -0,01342 -0,49122 0,144226 0,34125 0,368335 
Креативність 0,06998 -0,15077 -0,38054 0,4644 -0,14206 -0,20133 
Конформність 1 0,223609 -0,04297 0,14012 0,917372 -0,09807 0,000369 
Традиції 0,18766 -0,08305 0,135776 0,917071 -0,10604 -0,01614 
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Продовження табл. 
Доброта 0,162209 -0,05017 0,160335 0,923654 -0,09265 -0,02959 
Універсалізм -0,03305 0,829522 -0,06864 0,039892 0,054783 0,278876 
Самостійність -0,15676 0,562531 0,238582 -0,09035 0,090253 0,599683 
Стимуляція 0,482522 0,028161 0,235076 -0,31882 -0,05148 0,303722 
Гедонізм 1 -0,38138 -0,29293 0,089802 -0,11667 0,516014 0,163813 
Досягнення 0,048987 0,109122 0,45548 -0,22334 0,642545 0,259955 
Влада 0,219169 0,040833 0,26144 -0,23971 0,758401 0,100729 
Безпека 0,035167 0,196407 -0,12575 0,122392 0,327814 0,508376 
Конформність 2 -0,25483 0,73624 -0,22613 -0,44223 0,08518 0,022511 
Традиції -0,22442 0,725241 -0,52225 -0,17981 0,025976 -0,02138 
Доброта 0,107846 0,679743 0,2235 -0,2239 -0,20914 -0,03781 
Універсалізм -0,06189 0,909112 -0,00623 -0,01067 -0,06296 -0,05882 
Самостійність -0,13382 0,098197 0,768048 0,236951 -0,05268 0,07868 
Стимуляція 0,048903 0,072486 0,84488 0,05033 0,077955 -0,25429 
Гедонізм 2 -0,24542 -0,26437 0,689075 -0,03716 0,237317 0,044183 
Досягнення -0,1618 0,049581 0,855964 0,165781 0,236041 -0,09061 
Влада -0,24324 -0,26429 -0,02094 -0,05441 0,756719 -0,19627 
Безпека -0,12952 0,552444 0,188497 0,101425 -0,11433 -0,09581 

 
Виділені фактори ми проінтерпретували так: 
«Фактор спрямованості», включає такі шкали, як: «підтримка» (0,914), 

«ціннісна орієнтація» (0,811), «гнучкість поведінки» (0,723), «спонтанність» 
(0,823), «самоповага» (0,671). Цей фактор дозволяє аналізувати джерело спрямо-
ваності особистості. Тут виділяються два основні напрями – «внутрішньо спря-
мована» та «зовнішньо спрямована» особистість. «Внутрішньо спрямована» осо-
бистість відносно незалежна у своїх вчинках, керується в житті власними цілями, 
установками та принципами, але при цьому не вступає в конфронтацію з вимога-
ми суспільства. «Зовнішньо спрямована» особистість є достатньо залежною, кон-
формною, несамостійною у вирішенні проблем і прийнятті рішень. 

Другий фактор – «Фактор універсалізму». До нього відносяться шкали: 
«універсалізм» (0,829), «традиції» (0,725), «самостійність» (0,563), «конформ-
ність» (0,736). Індивідуальне щастя вважається неможливим за відсутності в 
особистості почуття солідарності з навколишнім світом і без установлення гар-
монії між ними. Тобто особистість є окремою, індивідуальною частинкою цілі-
сної системи під назвою «світ». Ставлення до інших «елементів» світу призво-
дить до їх відповідної реакції на поведінку й вчинки особистості. Гармонія із 
зовнішнім оточенням є джерелом і стимулом до всебічного гармонійного роз-
витку особистості.  

Наступний фактор отримав назву «Фактор самоактуалізації». Сюди ввій-
шли такі шкали: «самостійність» (0,768), «стимуляція» (0,845), «гедонізм» 
(0,689), досягнення» (0,856). Розглядаючи особистість як багатогранну істоту, 
яка водночас існує та взаємодіє в різних сферах життєдіяльності, розуміємо, 
що, постійно самовдосконалюючись за рахунок навчання, досвіду, людина пра-
гне до самоактуалізації, розвитку. Розвиток несе із собою не тільки досягнення 
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й задоволення, але й завжди був і буде зв’язаний з багатьма споконвічно визна-
ченими стражданнями. Кожний крок уперед – це крок у невідоме і, можливо, 
небезпечне невідоме. Крім того, він пов’язаний з необхідністю розлучатись із 
чимось близьким, гарним, що приносить задоволення. Найчастіше це означає 
розставання, розриви, навіть щось схоже на смерть, що передує новому наро-
дженню, наслідком чого є ностальгія, страх, самотність і сум. Найчастіше це та-
кож означає відмову від більш простого, легкого й менш напруженого життя та 
початок чогось нового, пов’язаного з більшою відповідальністю й більшими ви-
пробуваннями. Рух уперед відбувається всупереч усім цим утратам і тому вима-
гає від індивіда відваги, волі, уміння робити вибір, сили, а також захисту, під-
тримки й підбадьорення з боку оточення [2]. 

Четвертим є «Фактор толерантності». Цей фактор містить у собі такі шка-
ли: «конформність» (0,917), «традиції» (0,917), «доброта» (0,923). Здатність 
сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також особливості 
поведінки та способу життя інших, терпимість до чужого способу життя, пове-
дінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою стабільності й гармонійності 
життя й діяльності людини. 

П’ятий фактор отримав назву «Фактор цілеспрямованості». До цього фак-
тора входять шкали: «гедонізм» (0,516), «досягнення» (0,642), «влада» (0,758). 
Про те, наскільки людина змогла організувати власний життєвий простір, нам 
говорить її успішність, яка, зі свого боку, залежить від рівня сформованої ціле-
спрямованості особистості. Цілеспрямованість задає людині вектор її руху. Са-
ме вона змушує працювати, чогось досягати, щоб бути якомога більше задово-
леним власним життям. 

Останній, шостий, фактор має назву «Фактор внутрішньої гармонії» і 
включає такі шкали, як: «орієнтація в часі» (0,575), «синергія» (0,667), «само-
стійність» (0,599), «безпека» (0,508). Людина мусить жити в злагоді з навко-
лишньою природою. Зрозуміло, що це положення не суперечить тому, що лю-
дина повинна дотримуватися своєї внутрішньої природи. Більш того, саме від-
повідність людини своїй внутрішній природі веде до її злагоди із зовнішнім сві-
том. Внутрішня гармонія в самій людині є суттєвою запорукою гармонії зов-
нішньої, яка приводить до нормальної стабільної життєдіяльності людини. 

Після факторного аналізу для перевірки статистично достовірної відмін-
ності між старшокласниками та студентами за шкалами опитувальників ми ви-
користали непараметричний метод порівняння вибірок, а саме критерій Мана–
Уітні. Аналізуючи всі раніше отримані дані за методиками, важливо визначити, 
чи відбулися зміни в ціннісно-орієнтаційній сфері та в організації власного 
життя від старшокласників до студентів-випускників.  

Порівнявши досліджувані групи, ми отримали такі результати (див. табл. 2). 
Як у групі, яка складалася з учнів-старшокласників (11 клас), так і в групі студен-
тів (4 курс) ми можемо помітити, що зміни відбулися практично у всіх сферах, 
зокрема: «орієнтація в часі», «підтримка», «спонтанність», «самоповага», «само-
прийняття», «контактність», «пізнавальні потреби», «самостійність», «гедонізм», 
«досягнення». Єдина сфера, яка не зазнала змін, це ціннісні орієнтації особистості.  
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Таблиця 2  
Відмінності за шкалами в досліджуваних груп (ПП-41 та 11 клас) 

Показник Орієнта-
ція в часі 

Підтрим-
ка 

Ціннісна 
орієнта-

ція 

Спонтан-
ність 

Самопо-
вага 

Само- 
прийняття 

U Мана–
Уїтні 53 36 13 47,5 62,5 63,5 

Wilcoxon 
W 173 156 133 167,5 182,5 183,5 

Z -2,50701 -3,18836 -4,152083 -2,76847 -2,13109 -2,05402 
Значущість  0,012176 0,001431 3,2946200 0,005632 0,033082 0,039974 

 
Показник Контактність Пізнавальні 

потреби Самостійність Гедонізм Досягнення 

U Мана–Уїтні 59,5 56 60,5 33 55,5 
Wilcoxon W 179,5 176 180,5 153 175,5 
Z -2,22726 -2,42182 -2,17214 -3,33595 -2,38855 
Asymp. Sig.  0,02593 0,015443 0,029845 0,00085 0,016915 

 
Змінюються прагнення юнаків до самостійності, до отримання духовного 

й тілесного задоволення. Також в юнаків не залишаються стабільними цінність 
і важливість комунікативності, прийняття себе як цілісності позитивних і нега-
тивних якостей. Зміни зазнають також прагнення до досягнення поставлених 
цілей і самі цілі. 

Відсутність змін у ціннісних орієнтаціях свідчить про те, що все цінне для 
людини в період навчання в школі залишається домінантним і в студентському 
житті та не змінюється в такий короткий період часу.  

Причинами наявності та відсутності змін у цих сферах, що може привести 
до ефективного становлення майбутнього спеціаліста-професіонала, можуть бу-
ти різноманітні чинники, як от: відсутність або сильний вплив навчання у ВНЗ 
на формування й вдосконалення даних якостей; невідповідність умов оточення 
для розвитку даних сфер; мотивація чи її відсутність в особистості до особисті-
сного розвитку та вдосконалення свого життєвого простору; відсутність або 
надмірна підтримка соціуму у формуванні особистістю власного життя.  

Отже, у результаті аналізу ми встановили наявність статистично значимих 
змін за всіма шкалами використаних опитувальників, крім шкали ціннісних орі-
єнтацій. Здійснено порівняння старшокласників і студентів за рядом показників. 
Проведено факторний аналіз, у результаті якого отримано шестифакторну мо-
дель, що дозволила згрупувати шкали-якості й виділити їхні взаємні зв’язки.  

 
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегии жизни / Ксения Александровна Абульханова-

Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с. 
2. Бурлачук Л. Ф. Психология жизненных ситуаций : учеб. пособ. / Л. Ф. Бурлачук,  

Е. Ю. Коржова. – М. : Рос. пед. агентство, 1998. – 263 с. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ 
МОВНОГО СТИЛЮ 

 
У статті висвітлено теоретичний аналіз мовного стилю, у якому реалізується сим-

волічний компонент мовленнєвого іміджу. Розкрито результати емпіричного дослідження 
особливостей структури взаємозв’язків мовного стилю з іншими стилями мовленнєвого імі-
джу та психологічними особливостями особистості. 

Ключові слова: мовленнєвий імідж, мовний стиль, емболія. 
 
The article deals with the theoretical analysis of linguistic style, which implements a 

symbolic image of the components of the speech. Disclosure of the results of empirical studies of the 
structure of the relationship of language style with other styles of verbal and psychological 
characteristics of the image of the person. 

Key words: speech image, language style, embolism. 
 
У літературі наразі майже відсутні праці, які були б присвячені вивченню 

мовленнєвого іміджу. Але, варто зазначити, що мовленнєвий імідж визначає 
ефективність діяльності особистості, зокрема, наприклад, у період студентсько-
го віку під час професійного становлення людини, її адаптації до нових соціаль-
но значимих ситуацій. Тому вивчення й дослідження мовного стилю, одного з 
компонентів, у якому реалізується мовленнєвий імідж, і структури його взаємо-
зв’язків мають важливе значення для поліпшення ефективного життєздійснення 
особистості, що й зумовило актуальність цієї теми. Окрім того, операціоналіза-
ція поняття мовного стилю залишається важливим завданням, оскільки існує 
велика кількість найрізноманітніших його визначень, а також водночас видаєть-
ся нам вкрай важливим питання стосовно доцільності виокремлення мовних і 
мовленнєвих стилів.  

Метою статті є встановлення визначення поняття мовного стилю, а голов-
ним завданням – емпіричне вивчення структури його взаємозв’язків. Для досяг-
нення мети використовувалися такі методи: аналіз, синтез, узагальнення науко-
вої літератури з проблеми дослідження, а також розробка та проведення емпі-
ричного дослідження. 

Мовні стилі є широкодосліджуваним феноменом, особливо в сучасній за-
рубіжній психолінгвістиці. Тлумачення мовного стилю можна віднайти в дослі-
дженнях А.Гонсалеса [8], Л.В.Засєкіної [4] та багатьох інших [9; 10].  

У дослідженні групи вчених на чолі з А.Гонсалесом мовний стиль визна-
чається як несвідома вербальна координація, яка дає змогу встановити ефектив-
ну міжособистісну взаємодію [8]. У широкому визначенні мовний стиль – це су-
купність мовних засобів, вибір яких зумовлює зміст, мета й ситуація мовлення. 
Окрім цього, поняття мовних стилів у вітчизняній літературі пов’язане зі стилі-
стикою мови й визначає жанрову специфіку текстів.  

Для того, щоб визначити поняття мовного стилю, потрібно розкрити по-
няття мовленнєвого іміджу, який, на нашу думку, є мовленнєвою поведінкою ін-
дивіда в сукупності: психологічного, соціального й символічного компонентів, 
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які відповідно реалізуються в мовленнєвому, інтерперсональному та мовному 
стилях, а також характеризуються віковими, соціальними й культурними проя-
вами. Таким чином, виходячи з вищенаведеного поняття, один зі складових ком-
понентів мовленнєвого іміджу – символічний компонент – реалізується саме в 
мовному стилі, який має свої вікові, соціальні та культурні прояви.  

Для того, щоб розкрити символічний компонент, варто звернутися до еко-
логічної системи У.Брофенбреннера [2], яка складається із 4 систем, розміщених 
у порядку їх впливовості. До символічного компонента мовленнєвого іміджу 
належить макросистема, яка включає 3 інші системи та, за визначенням У.Бро-
фенбреннера, поєднує в собі ідеологію, установки, звичаї, традиції, цінності 
культурного середовища. Суть у тому, що кожному суспільству притаманні пев-
ні культурні й субкультурні цінності, які стають настільки органічною частиною 
суспільства, що члени останнього можуть навіть не усвідомлювати ймовірність 
інших цінностей. У нашому випадку в ролі макросистеми представлений мов-
ний стиль, який виражається в письмовій мові (а саме мовна грамотність, тобто 
володіння правилами та нормами грамотного написання), котра притаманна 
кожній людині певної національності й передається з покоління в покоління як 
певне культурне надбання, за допомогою символів і знаків. 

Варто зазначити, що важливим є також питання стосовно доцільності вио-
кремлення мовних і мовленнєвих стилів. Існує думка, що вищезгадані стилі є 
мовленнєвими, адже вони реалізуються в мовленнєвій діяльності мовців, а та-
кож координують її як на автоматизованому, так й усвідомленому рівні. У нашо-
му дослідженні мовний стиль вивчається на основі володіння письмовою мо-
вою як певним культурним надбанням, що передається за допомогою символів і 
знаків з покоління до покоління, тоді як мовленнєвий стиль визначається як 
своєрідний спосіб обробки вербальної інформації на етапах її сприймання й по-
родження в процесі взаємодії особистості із соціальним світом та визначається 
на основі усного мовлення особистості [4; 5]. Обом стилям притаманні автома-
тизований та усвідомлений рівні, які координують мовленнєву діяльність. 

Щодо мовного стилю, то віковими проявами в цьому випадку є рівень 
мовного стилю, а саме володіння письмовою мовою, грамотність, що являє со-
бою ступінь володіння людиною навичками письма й читання рідною мовою, 
які залежать від віку особистості, навчання та освіти. 

До соціальних проявів належить загальний рівень грамотності (писемної) 
суспільства, який є одним із важливих показників культурного рівня населення. 
Для того, щоб охарактеризувати культурний прояв символічного компонента, 
який реалізується в мовному стилі, варто дати визначення поняттю «мова», а 
для цього потрібно звернутися до праці Ю.Лотмана [6], де мова визначається як 
упорядкована комунікативна знакова система. Указівка на знаковий характер 
мови визначає її як семіотичну систему. Для того, щоб здійснювати свою кому-
нікативну функцію, мова повинна володіти системою знаків. Знак – це матері-
ально виражена заміна предметів, явищ, понять у процесі обміну інформацією в 
колективі. Таким чином, основна ознака знака – здатність реалізовувати функ-
цію заміщення. Те, що знаки не існують як окремі, розрізнені явища, а являють 
собою організовані системи, є однією з основних упорядкованостей мови. 
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Проте, окрім семантичних упорядкованостей, мова має на увазі ще й 
інші – синтаксичні. До них належать правила з’єднання окремих знаків у послі-
довності, пропозиції, які відповідають нормам зазначеної мови. При такому, до-
сить широкому, понятті мови воно охопить усе коло комунікативних систем, що 
функціонують у людському суспільстві. 

Знаки діляться на дві групи: умовні й образотворчі. До умовних відносять 
такі, у яких зв’язок між вираженням і змістом внутрішньо не мотивований. Сло-
во – найбільш типовий і культурно значимий випадок умовного знака. Образо-
творчий, або іконічний, знак має на увазі, що значення має єдине, природно 
йому властиве вираження, найпоширеніший приклад – малюнок. Протягом усієї 
історії людства, як би далеко ми не заглиблювалися, знаходимо два незалежних 
і рівноправних культурних знаки: слово й малюнок. У кожного з них – своя істо-
рія. Однак для розвитку культури необхідна наявність обох типів знакових си-
стем. Іконічні знаки відрізняються більшою зрозумілістю. 

Між образотворчими й умовними знаками є ще одна суттєва різниця: 
умовні знаки легко синтагматизуються, складаються в ланцюжки. Формальний 
характер їхнього плану вираження виявляється сприятливим для виділення гра-
матичних елементів – елементів, функція яких – забезпечувати правильне, з точ-
ки зору даної системи мови, з’єднання слів у речення. Умовні знаки пристосова-
ні для розповідання, для створення оповідних текстів, тоді як іконічні обмежу-
ються функцією називання. 

Світи іконічних та умовних знаків не просто співіснують – вони перебува-
ють у постійній взаємодії, у безперервному взаємопереході й взаємопротилеж-
ності. Процес їхнього взаємного переходу – один із суттєвих аспектів культур-
ного освоєння світу людиною за допомогою знаків, що має певне відображення 
в мовному стилі. 

Для того, щоб дослідити мовний стиль і зокрема розкрити структуру його 
взаємозв’язків, ми провели емпіричне дослідження, яке включає такий комплекс 
психодіагностичних методик: для дослідження психологічних особливостей 
особистості – опитувальник Я.Стреляу; методика «Визначення активності вер-
бального та наочно-образного мислення»; опитувальник А.А.Реана «Мотивація 
успіху та боязнь невдачі»; для вивчення інтерперсонального стилю мовленнєво-
го іміджу методика, розроблена Т.Лірі й призначена для дослідження представ-
лень суб’єкта про себе та ідеальне «Я», а також для вивчення взаємин у малих 
групах [7]; для дослідження мовного стилю мовленнєвого іміджу – диктант; для 
дослідження мовленнєвого стилю мовленнєвого іміджу – психографологічний 
тест [3]. Вибірку дослідження склали студенти Інституту психології, історії та 
соціології Херсонського державного університету (n-220).  

За допомогою кореляційного аналізу ми встановили залежності між трьо-
ма основними стилями мовленнєвого іміджу й психологічними особливостями 
особистості. Так, для того, щоб розкрити структуру взаємозв’язків саме мовно-
го стилю, на нашу думку, потрібно розкрити показник, отриманий за допомогою 
диктанту. 

Головний показник, що надає нам певне уявлення про мовний стиль осо-
бистості, – показник загальної кількості помилок. 



175 

Було встановлено залежність показника загальної кількості помилок, що 
представляє мовний стиль, від таких показників активності процесів нервової 
діяльності, як: сила збудження та рухливість (r = -0,14 і r = -0,26 відповідно за  
p ≤ 0,05). Таким чином, можна припустити, що студенти, які допускають най-
більшу кількість помилок і мають низькі показники активності процесів нерво-
вої діяльності відповідно, допускають їх тому, що їхня нервова система не в 
змозі адекватно реагувати на значні зовнішні дії через свою слабкість, у них 
швидко досягається позамежне гальмування, досліджувані мають слабку й запі-
знілу реакцію на збудження, вони повільні в роботі, мають низьку продуктив-
ність і високу втомлюваність, не люблять швидких і несподіваних змін у діяль-
ності, інертні, виявляють, як правило, низьку здатність переключатися на нові 
види робіт, а тому, зважаючи на вищеперераховане, за довготривалого написан-
ня диктанту, утомлюючись реагувати на значні зовнішні дії, вони роблять най-
більшу кількість помилок. 

Нами був установлений негативний кореляційний зв’язок між показником 
загальної кількості помилок і показниками за методикою «Визначення активно-
сті вербального і наочно-образного мислення», а саме показника вербальної та 
невербальної швидкості (r = -0,21 і r = -0,26 відповідно за p ≤ 0,05) і вербальної 
та невербальної гнучкості (r = -0,26 і r = -0,22 відповідно за p ≤ 0,05), що свід-
чить про те, що чим більше помилок у диктанті допускає студент, тим менші ви-
щеперераховані показники активності мислення, тим гірше справляється сту-
дент із виконанням однотипних або різнотипних задач з одним або декількома 
способами розв’язання. Таким чином, чим вищий рівень писемної грамотності 
має особистість, тим вищі показники активності її мислення загалом. 

Установлено негативну залежність між показником загальної кількості по-
милок і рівнем мотивації особистості (r = -0,38 за p ≤ 0,05). Таким чином, можна 
припустити, що чим більше роблять студенти помилок під час написання дик-
танту, тим нижче їхній мотиваційний полюс і вони більш орієнтовані на нега-
тивну мотивацію – мотивацію на невдачу. Зі свого боку, чим нижче показник за-
гальної кількості помилок, що свідчить про писемну грамотність, тим більше 
мотивація особистості орієнтована на вдачу та досягнення успіху.  

Також установлено негативну залежність між показником загальної кіль-
кості помилок і показником обсягу тексту, що виражає мовленнєвий стиль осо-
бистості (усне мовлення) (r = -0,18 за p ≤ 0,05). Таким чином, можна припусти-
ти, що чим більше помилок у письмовому диктанті робить студент, тим менше 
він говіркий в усному мовленні. 

Ми встановили єдиний позитивний кореляційний зв’язок між показником 
загальної кількості помилок та коефіцієнтом емболії (r = 0,41 за p ≤ 0,05). Це 
свідчить про те, що студенти, які мають велику кількість помилок у написанні, 
також мають велику кількість ембол в усному мовленні, що призводить до «за-
сміченості» мовлення, використання вигуків («ну-ну», «ха-ха», «еге», «ж», «ой» 
тощо), вульгаризмів (ненормативна лексика), нерелевантних повторів, прагма-
тичних маркерів, тобто слів, які не мають семантичного навантаження. 

Таким чином, можна припустити, що студенти з найменшою кількістю 
помилок у написанні диктанту також мають і найменший показник «засмічено-
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сті» усного мовлення, окрім того, обсяг їх усного мовлення є досить великим, 
вони говіркі, активні. До цих показників приєднуються високі рівні активності 
вербального та невербального мислення за параметрами швидкості й гнучкості, 
що дозволяють їм вирішувати різноманітні завдання багатьма способами та під-
тверджують загальний високий рівень мисленнєвої діяльності таких студентів, 
що виражається багатьма показниками. 

Окрім того, до вищенаведеного додаються високі показники активності 
збудження й рухливості нервових процесів, що наділяють студентів здібностя-
ми: швидко включатися в роботу, здатностями досягати високої продуктивності, 
низькою втомлюваністю, високою працездібностю та витривалістю, їм прита-
манний швидкий перехід від одних видів діяльності до інших, швидке переклю-
чення, що й має своє вираження в високих показниках активності мислення. Ра-
зом із тим такі студенти орієнтовані на вдачу, мають яскраво виражений мотива-
ційний полюс. За такої мотивації в основі активності досліджуваних є надія на 
успіх і потреба в досягненні успіху. Це свідчить також про те, що вони зазвичай 
упевнені в собі, у своїх силах, відповідальні, ініціативні й активні, їх відрізняє 
наполегливість у досягненні цілі, цілеспрямованість. 

Отож кореляційні зв’язки дозволили нам розкрити різні характеристики 
мовленнєвого стилю особистості. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Таким чином, ми ви-
окремили й визначили поняття мовного стилю, що є складовим компонентом 
мовленнєвого іміджу. Окрім того, проведене емпіричне дослідження дозволило 
нам визначити структуру зваємозв’язків мовного стилю з іншими стилями мов-
леннєвого іміджу та психологічними особливостями особистості, що в подаль-
шому дозволить, ураховуючи отримані дані, прогнозувати й удосконалювати 
ефективність життєздійснення особистості.  
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ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ «ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ» 
 
У статті розглядаються зміст поняття «емоційний інтелект», складові емоційного 

інтелекту та підходи вчених до побудови структури емоційного інтелекту. 
Ключові слова: емоція, емоційний інтелект, емпатія, самореалізація, мотивація, са-

моконтроль.  
 
The article deals with the meaning of emotional intelligence, components of emotional 

intelligence and the approaches of scientists to build structure of emotional intelligence. 
Key words: emotion, emotional intelligence, empathy, self-realization, motivation, self-

control. 
 
Проблема емоційної культури особистості «розгортається» протягом усієї 

історії людства. За останнє десятиріччя зафіксовано масштабність жорстокості, 
агресивності, зневажливості, що є показником емоційної неосвіченості. 

Складність і багатогранність функціонування сучасного суспільства зу-
мовлюють потребу розвитку емоційного інтелекту як важливого феномену в 
досягненні життєвої і професійної самореалізації особистості.  

Науково доведено, що існує чітка залежність успішності функціонування 
людини від точності її орієнтації, зокрема й емоційної, яка особливо важлива в 
період складного й багатогранного функціонування в умовах сучасного су-
спільства (як динамічного соціального організму з усезростаючими в ньому си-
стемними змінами), що зумовлює загальну потребу розвитку потенціалу емо-
ційного інтелекту людини. На особистісному рівні емоційний інтелект спону-
кає до кращого розуміння, пізнання себе, оточення; дозволяє творити, удоско-
налюватись, налагоджувати співпрацю. Він є однією з головних складових мак-
симального успіху в житті людини та досягненні її цілей. Якщо у XX ст. в уп-
равлінні, дипломатії, бізнесі важливим був логічний інтелект, то в XXI ст. ваго-
ме значення приділяється й емоційному інтелекту. 

Підвищення значущості проблеми емоційного інтелекту позитивно впли-
не на життєдіяльність людини й збагатить психологічну науку новими ідеями, 
підходами в подальшій розробці проблеми розвитку емоційного інтелекту як 
суттєвої складової становлення особистості.  

Метою статті є розкриття змісту поняття «емоційний інтелект» та об-
ґрунтування соціально-психологічної значущості цього феномену.  

Відповідно до зазначеної мети поставлено такі завдання: 
1) розкрити психологічну сутність феномену «емоційний інтелект»; 
2) дати теоретичний аналіз структурних складових емоційного інтелекту.  

© Опанасюк І., 2013 
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У напрацьованому науковому форматі феномен «емоційний інтелект» 
знайшов своє відображення в царині психологічної науки завдяки працям таких 
учених, як І.Андреєва, Г.Березюк, Г.Гарскова, Е.Носенко, Д.Люсин, А.Чебикін, 
Ю.Черножук, Д.Гоулмен, Дж.Майєр, П.Саловей, Д.Карузо, Г.Орме та ін. 

Зокрема, над структурними складовими зазначеного феномену працювали 
Г.Гарднер, Д.Гоулмен, Н.Коврига, І.Корнієнко, Е.Носенко, Дж.Майєр, Р.Бар-Он, 
П.Саловей та ін.; дослідницький інтерес до психологічних детермінант емоцій-
ного інтелекту знайшов своє відображення у працях Н.Волкова, Л.Грачова, Д.Де-
рев’янко, Е.Носенко, Т.Рєпнова, В.Писаренко, Д.Гоулмен та ін. 

Для дослідження категорії «емоційний інтелект» звернемося до ключово-
го базового поняття – «емоції». «Емоції – психічні стани і процеси, в яких відо-
бражається безпосереднє, ситуативне переживання життєвих явищ, зумовлене 
їх відношенням до потреб суб’єкта» [8, с.120].  

Виокремлюють такі головні функції емоцій: оцінювання смислу різнома-
нітних життєвих явищ, оцінювання теперішнього, організація діяльності, за-
кріплення досвіду, передбачення майбутнього, синтезування образу. 

Оцінювання смислу різноманітних життєвих явищ свідчить, що емоції 
сигналізують індивідові про світ, у якому він живе, який відтворює у формі об-
разу і який переживає. Це вже не біологічні, а соціальні та власне психологічні 
емоції. Їхня природа визначається тим місцем, яке вони посідають у житті лю-
дини [4, с.358].  

Оцінювання теперішнього має місце під час зіставлення певних явищ з 
потребами індивіда й залежить від можливості задовольнити їх. Події, що не 
стосуються потреб, залишаються суб’єктивно «байдужими» для індивіда, а по-
дії, які сприяють їх задоволенню, сигналізують позитивні емоції, натомість ті, 
які перешкоджають, – негативні [4, с.364].  

Організацію діяльності виконують емоційні явища шляхом виокремлення 
в образі предметів, які є мотивом діяльності. Від їх інтенсивності залежить 
успішність діяльності, позаяк емоції нерідко й дезорганізують її. 

Закріплення досвіду реалізується за рахунок позитивних або негативних 
емоційних слідів, що зберігаються в пам’яті. Її виконують емоції успіху-неуспі-
ху, які сигналізують про результативний бік діяльності [4, с.365]. 

Передбачення майбутнього – це своєрідна емоційна форма випереджаль-
ного відображення дійсності, яка сигналізує про можливий приємний або ж не-
приємний наслідок виконуваних дій. 

Синтезування образу емоційні явища здійснюють тоді, коли сприяють 
об’єднанню елементів чуттєвого образу. Його виконує емоційний тон відчуттів. 

Аналіз функцій емоцій свідчить про їхнє важливе регулятивне значення – 
характеристика зв’язку людини зі світом – діяльності, можливість і необхід-
ність якої створює смисл (біологічний, соціальний, особистий). 

Американські психологи П.Саловей і Дж.Майєр [5] уперше застосовували 
емоційний інтелект для сукупності позначень ступеня розвитку таких людських 
якостей, як самосвідомість, самоконтроль, мотивація, уміння ставити себе на мі-
сце інших людей, навички роботи з людьми, уміння налагоджувати взаєморозу-
міння з іншими. Вони запропонували визначення емоційного інтелекту та змогли 
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показати, що його можна виміряти. Згідно з уявленнями дослідників оригіналь-
ної концепції, емоційний інтелект – це група ментальних здібностей, які сприя-
ють усвідомленню й розумінню власних емоцій та емоцій оточуючих. 

Структура емоційного інтелекту, запропонована П.Саловеєм і Дж.Майє-
ром [5, с.438], включає чотири компоненти: 

1) розрізнення, сприйняття та вираз емоцій (здатність ідентифікувати 
емоції за виразом обличчя, тоном голосу, мовою тіла; здатність стежити за вла-
сними почуттями в реальному часі й розуміти їх; емоційна грамотність, тобто 
спроможність назвати специфічні почуття в собі та інших людях, уміння ви-
словлюватися чітко, зрозуміло й ефективно застосовувати емоції під час кому-
нікацій); 

2) емоційна фасилітація емоцій (здатність адекватно використовувати по-
чуття в процесі мислення, розв’язання проблем і прийняття рішень; потенційна 
можливість почуттів спрямовувати особистість до того, про що важливо й не-
обхідно думати); 

3) розуміння емоцій (можливість розв’язувати емоційні проблеми, здат-
ність ідентифікувати та розуміти взаємозв’язок між емоціями, думками й пове-
дінкою; здатність розуміти цінність емоцій); 

4) управління емоціями (спроможність узяти на себе відповідальність за 
власні емоції та почуття щастя; можливість здобути досвід з негативних емоцій 
і з’ясувати можливості для особистісного зростання; здатність допомагати ін-
шим зрозуміти їхні емоції та вказати шляхи їх ефективного використання). 

Отже, Дж.Майєр і П.Саловей репрезентували емоційний інтелект у ви-
гляді моделі здібностей, тобто уявлення про емоційний інтелект як про перетин 
емоцій і пізнання; здатність аналізувати емоції з метою покращення процесу 
мислення; уміння безпомилково сприймати, оцінювати й генерувати їх; розумі-
ти й ідентифікувати емоції; рефлекторно скеровувати емоції з тим, щоб сприяти 
емоційному й інтелектуальному зростанню. 

Учені досліджували взаємозв’язок між емоційним інтелектом та розумо-
вими здібностями особистості. Вони виявили, що, по-перше, емоції пов’язані з 
процесом мислення – певні емоції можуть підвищувати продуктивність проце-
су мислення й спрямовувати увагу на конкретні завдання. По-друге, ефективне 
регулювання емоцій може бути зіставлене з такими здібностями, як співпере-
живання й відвертість. По-третє, дослідження з алексетимії (нездатність оціню-
вати й вербально виражати емоції) дають підстави вважати, що може не існува-
ти взаємозв’язку між центрами мозку, які забезпечують єдність мислення та 
емоцій [7, с.159].  

Дж.Майєр і П.Саловей акцентували увагу на п’яти типах здібностей: 
знання про емоції; управління емоціями; розпізнавання емоцій в інших; уміння 
мотивувати себе; управляти соціальними відносинами в позитивному руслі. 

Прихильник іншої моделі (змішаної) – Р.Бар-Он – трактує емоційний ін-
телект не як суто когнітивну здатність, а як складне психічне утворення, що 
має одночасно й когнітивну, й особистісну природу. 

Р.Бар-Он [7, с.158] виділяє п’ять сфер компетентності, які можна ототож-
нити з п’ятьма компонентами емоційного інтелекту: 
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1) пізнання власної особистості (розуміння власних емоцій, упевненість у 
собі, самоповага, самоактуалізація, незалежність); 

2) навички міжособистісного спілкування (емпатія, міжособистісні взає-
мовідносини, соціальна відповідальність); 

3) здатність до адаптації (уміння вирішувати проблеми, розуміння дійсно-
сті, гнучкість); 

4) управління стресовими ситуаціями (стійкість до стресу, контроль за ім-
пульсивністю); 

5) домінуючий настрій (щастя, оптимізм). 
Концепція відомого дослідника емоційного інтелекту Д.Гоулмена також 

відноситься до змішаної моделі, де разом поєднані різноманітні характеристики 
особистості. На його думку, емоційний інтелект – це здатність усвідомлювати 
власні емоції та емоції інших для того, щоб мотивувати себе та інших, управля-
ти емоціями як на одинці із самим собою, так і щодо інших. Він вираховується 
як сума показників семи здібностей: самоусвідомлення, самомотивування, стій-
кість до фрустрації, контроль за імпульсами, регуляція настрою, емпатія, опти-
мізм [2, с.61]. Серед структурних компонентів емоційного інтелекту спостеріга-
ються не лише емоційні здібності, але й вольові якості, характеристики само-
свідомості, соціальні вміння та навички. 

Звідси, можемо зазначити, що для визначення поняття «емоційний інте-
лект» було використано неоднорідність самого поняття «інтелект», зокрема 
здійснення інтелектуальних операцій з емоціями. Виходячи із цього, емоційний 
інтелект у широкому трактуванні визначається як здатність людини диферен-
ціювати позитивні та негативні почуття, а також уміння змінювати свій емоцій-
ний стан з негативного на позитивний. 

Г.Гарднер (якому належить поява категорії «емоційний інтелект» у 
1983 р.) у структурі емоційного інтелекту виділяє два аспекти: міжособисті-
сний і внутрішньоособистісний. Під міжособистісним емоційним інтелектом 
він розглядає спроможність людини розуміти інших, усвідомлювати мотиви їх-
ньої діяльності, ставлення до роботи, шляхи оптимізації співпраці з ними (цит. 
за: [2, с.70]). Для поняття внутрішньоособистісного емоційного інтелекту він 
бере за основу властивість людини, спрямовану на себе: спроможність форму-
вати точну адекватну модель власного «Я» та використовувати її, щоб ефектив-
но функціонувати в житті. 

Пізніше, уточнюючи запропоновані поняття, Гарднер додав до тлумачен-
ня міжособистісного емоційного інтелекту наявність у людини спроможності 
правильно розпізнавати настрої, вияви темпераменту, мотивів, прагнень інших 
людей і здатність реагувати на них (цит. за: [6, с.22]). Що стосується уточнення 
поняття «внутрішньоособистісний інтелект», то до його визначення додали такі 
деталі: спроможність людини розуміти власні почуття, їхні витоки і, відповід-
но, саморегуляція. 

Як бачимо, емоційному інтелекту притаманні внутрішні й зовнішні ком-
поненти, які здатні забезпечувати стресозахисну й адаптивну функції цього ін-
тегрального поняття. Критерії оцінки рівня сформованості емоційного інтелек-
ту слід шукати у взаємодії його внутрішніх і зовнішніх компонентів, що може 
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виявлятися у вигляді домінування одних над іншими, або в їх гармонійному по-
єднанні. 

Н.Коврига [6, с.26] виділяє такі рівні сформованості емоційного інтелекту: 
1. Низький рівень емоційного інтелекту: здійснення емоційного реагуван-

ня за механізмом умовного рефлексу (реактивна дія); здійснення активності з 
переважанням зовнішніх компонентів над внутрішніми, низький самоконтроль, 
висока ситуативна зумовленість. Емоційний інтелект низького рівня характери-
зується страхом, нестабільністю, агресією, самотністю, фрустрацією, почуттям 
провини, депресією. 

2. Середній рівень емоційного інтелекту: довільне здійснення зовнішньої 
активності (діяльності, спілкування) на базі певних вольових зусиль, що відо-
бражається у свідомості на рівні емоційних переживань, певної стратегії емо-
ційного реагування. Емоційний інтелект середнього рівня характеризується від-
чуттям психічного благополуччя, позитивного ставлення до себе, як суб’єкта 
життєдіяльності, і високою самооцінкою. 

3. Високий рівень емоційного інтелекту відповідає найвищому рівню роз-
витку внутрішнього світу людини й охоплює наявність у суб’єкта відповідних 
настановлень щодо можливих для нього альтернатив поведінки в конкретних 
ситуаціях життєдіяльності. Ці настанови відбивають індивідуальну систему 
цінностей суб’єкта, яка чітко усвідомлена ним. Високий рівень емоційного ін-
телекту характеризується відчуттям внутрішньої свободи, психічним благопо-
луччям як формою відбиття у свідомості власного оцінювання адекватності 
своєї поведінки, відповідальністю за себе та уявленням про те, як необхідно 
діяти з метою гармонізації стосунків. 

Проаналізовані вище структури емоційного інтелекту свідчать про те, що 
вчені розглядають емоційний інтелект як сукупність компонентів (відповідних 
людських здатностей, що слугують критеріями для визначення рівня їх розвитку). 

О.Філатова вказує на те, що емоційний інтелект забезпечується самокон-
тролем, який полягає в умінні «дозувати емоції» й проявляється у сфері спілку-
вання, що передбачає емпатію [9, с.101]. Учена пропонує розглядати його як 
форму виявлення позитивного ставлення людини до світу (оцінка його як тако-
го, у якому вона може здійснювати успішну життєдіяльність); до інших (як гід-
них доброзичливого ставлення); до себе (як спроможного самостійно визначати 
цілі власної життєдіяльності й активно діяти в напрямі їх здійснення; як гідно-
го самоповаги). 

Г.Гарскова при цьому ще й наголошує на здатності емоцій виступати в 
ролі об’єкта інтелектуальних операцій (які здійснюються у формі вербалізації 
емоцій), що базується на їх усвідомленні та диференціації. Емоційний інтелект 
Е.Носенко, Н.Коврига [6, с.23] розглядає як аспект прояву внутрішнього світу 
особистості, що відбиває міру розумності ставлення людини до світу, до інших 
та до себе як суб’єкта життєдіяльності, позаяк він окреслюється І.Андреєвою 
як підструктура соціального інтелекту [1, с.60].  

Отже, емоційний інтелект є здатністю розуміти взаємини особистості, ре-
презентовані в емоціях, й управляти емоційною сферою на основі аналізу та 
синтезу. Необхідною його умовою є розуміння емоцій суб’єктом, а кінцевим 
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продуктом – прийняття рішення на основі відображення й осмислення емоцій, 
що є диференційованою оцінкою подій, у яких наявний особистісний смисл [3, 
с.687]. На відміну від абстрактного й конкретного інтелекту, які відображають 
закономірності зовнішнього світу, емоційний інтелект відображає внутрішній 
світ і його зв’язки з поведінкою особистості та взаємодію з реальністю.  

Висновки 
Таким чином, виходячи із вищезазначеного, підсумовуємо, що емоційний 

інтелект є сукупністю компонентів, кожний з яких являє собою перелік основ-
них здатностей, умінь особистості. Проаналізовані нами варіанти структури 
мають свій особливий, характерний тільки для цієї структури, компонент, як 
певний кінцевий результат. 

З’ясування різних підходів учених до визначення сутності поняття «емо-
ційний інтелект», його структури й розвитку приводить до конкретизації науко-
вих досліджень у плані формування емоційного інтелекту, актуалізує потребу в 
подальших розвідках. 
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У статті проаналізовано поняття самореалізації, розкрито її соціальну сутність та 
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In the article was analysed the self-realization, its social essence and its connection with the 
professional identity is revealed;the role of individuation and socializationin the process of self-
realizationare considered. The levels of «self-realization» are depicted. 

Key words: self-realization, self-actualization, self-development, social realization, 
professional identity, individuation, socialization, social norms, self-knowledge, self-education, 
spiritual experience. 

  
Проголосивши курс на демократизацію й гуманізацію суспільного життя, 

яка була сприйнята більшістю громадян як усезагальна мета розвитку, Україна 
не змогла до кінця реалізувати обраний нею шлях, оскільки більшість висуну-
тих політичною елітою та керівництвом держави завдань так і залишилися в 
площині ілюзій, які не мають нічого спільного з реальним життям суспільства. 
Сьогодні замість демократії маємо «упакований» у демократичну фразеологію 
авторитаризм, що супроводжується пустими деклараціями про національне й 
духовне відродження. На цьому фоні більшість українців відчувають себе ошу-
каними й безпорадними. За таких умов значна частина громадян відвернулися 
від проблем суспільства й натомість зосередили свою активність у напрямі са-
мозбереження та самовиживання. Стратегія відчуження людини від суспільства 
породила споживацьку поведінку, безвідповідальне ставлення до всього, що не 
входить у сферу її власних інтересів. Охоплені почуттям утоми, зневіри та роз-
чарування, більшість громадян відреклися від можливості самореалізації, осо-
бистісного зростання й творчості. Критичність ситуації полягає в тому, що, з 
одного боку, спостерігається сильне зростання потреби людини в самореаліза-
ції, а з іншого, – відсутність у суспільстві умов, які б забезпечили можливість 
для більшості громадян України реалізувати свій природний та особистісний 
потенціал. Крім соціально-політичних зрушень, значний вплив на сучасну лю-
дину здійснюють структурні зміни у свідомості, пов’язані з науково-технічним 
прогресом і загальною інформатизацією, що мають глобальний характер і все 
більше впливають на ментальність українців. Необхідність адаптації до нової 
соціально-політичної, науково-технічної та духовної реальності полягає не ли-
ше в пошуку нових світоглядних орієнтирів у ситуації, що склалася, але й, за 
умови відсутності моральної і матеріальної підтримки з боку суспільства, по-
шуку й знаходженні нових ресурсів не лише для виживання, але й для самороз-
криття та самореалізації. Саме тому вважаємо важливим зосередити увагу на 
соціальному аспекті процесу самореалізації, оскільки саме умови середовища 
можуть іноді не лише ускладнювати, але й унеможливлювати самореалізацію. 

Мета статті – розкрити соціальну сутність поняття самореалізації, описа-
ти її особливості та розкрити фактори й рівні самореалізації. 

Поняття самореалізації більшість дослідників пов’язує з особистісним по-
тенціалом, сутнісними силами особистості, що є вродженими й мають стійку 
тенденцію до саморозвитку. Сутнісні сили створюють передумови для самореа-
лізації особистості, визначають напрям і, певною мірою, впливають на ефектив-
ність самореалізації. Але, оскільки людина є істотою суспільною, вона одноча-
сно є дзеркальним відображенням тих суспільних відносин, у межах яких вона 
розвивається. У цьому сенсі не можна не погодитися з думкою античних мисли-
телів, які зазначали, що «особистість – це суспільство в людині». 
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Вплив суспільства на розвиток і самореалізацію особистості проявляється 
на всіх рівнях її буття. Людина не може бути вирвана зі свого оточення і, внаслі-
док існуючих суперечностей між спрямованістю її сутнісних сил та об’єктивним 
станом речей у суспільстві, особистість постійно проявляє активність до зовніш-
нього середовища. Вивчення особистості як активного начала, дієздатного суб’єк-
та в системі суспільних відносин, що не лише приймає впливи середовища, але й, 
певною мірою, сама здійснює вплив на це середовище, можна вважати одним із 
найважливіших аспектів, що складає сутність процесу самореалізації. Саме діалек-
тична суперечність суспільного й індивідуального постає одним із джерел розвит-
ку та самореалізації не тільки для окремої особистості, але й усього суспільства. 

Самореалізація окремої особистості сприяє розвитку суспільства, а рівень 
розвитку суспільства, зі свого боку, створює умови й забезпечує реальними мо-
жливостями кожну людину, надаючи їй соціальний захист, гарантуючи грома-
дянські права й свободи, сприяючи доступу до предметів культури тощо. Гар-
монійні процеси в суспільстві сприяють також підтримці гармонійного стану 
внутрішньої структури особистості – душевної гармонії, яка є необхідною умо-
вою комфортного існування та послідовної самореалізації окремої особистості. 
Отже, рівень розвитку соціальної системи є важливим фактором детермінації 
процесу самореалізації особистості. 

Гуманісти, які першими серед психологів підняли проблему самореаліза-
ції, розглядали самореалізацію як «саморозвиток» (А.Анг’ял), «самоактуаліза-
цію» (К.Гольдштейн, А.Маслоу), «самореалізацію» (К.Хорні), «інтенцію» 
(Ш.Бюлер), «мотивацію ефективності» (Р.Вайт), «тенденцію до актуалізації» 
(К.Роджерс, Г.Олпорт), «досягнення продуктивності» (Е.Фромм), «індивідуа-
цію» (К.Юнг) та ін. Усі ці терміни позначають дуже близькі явища, тому досить 
часто їх уживають як синоніми.  

Українські та російські науковці (К.О.Абульханова-Славська, Л.І.Анци-
ферова, Р.А.Ахмеров, Г.С.Батіщев, М.Й.Боришевський, Д.А.Леонтьев, Е.В.Га-
лажинський, В.Н.Дружинін, Р.О.Зобов, В.М.Келасьев, В.Є.Клочко, Л.О.Коро-
стильова, С.І.Кудинов, О.М.Леонтьєв, Д.О.Леонтьев, С.Д.Максименко, С.Л.Ру-
бінштейн, Л.В.Сохань, Т.М.Титаренко, К.В.Федосенко, Н.В.Чепелєва та ін.) 
значно збагатили й розширили ідеї гуманістів, суттєво доповнили теорію само-
реалізації уявленням про сутність, рушійні сили та чинники самореалізації, вия-
вили її потужний практичний потенціал. Незважаючи на відмінності в теоре-
тичних підходах, більшість із них розглядає самореалізацію як свідомий, ціле-
спрямований процес розкриття й опредметнення сутнісних сил особистості в її 
різноманітній практичній діяльності. Проте повноцінний теоретичній аналіз 
проблеми потребує чіткого розмежування та пояснення зазначених вище по-
нять. Термін «реалізація» (від лат. realis) передбачає розгляд учинків особисто-
сті в зовнішньому середовищі, у її діяльності та поведінці в соціумі [3, c.23]. 

Самореалізація розкриває: 1) здатність людини об’єктивувати багатство 
свого внутрішнього світу в будь-якій формі діяльності (праця, гра, пізнання, 
спілкування тощо); 2) процес здійснення (перетворення) здібностей і особисті-
сних потенцій (планів, установок тощо) як у діяльності, так і в іншій людині; 
3) прагнення розвивати сильні грані своєї особистості [7, с.111–112]. 
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Отже, у найбільш загальному вигляді поняття «самореалізація»можна ви-
значити як результативне цілеспрямоване розгортання внутрішнього потенціа-
лу особистості в зовнішній діяльності або поведінці, як здійснення можливо-
стей розвитку власного Я. Якщо розглядати поняття «самореалізація» і «само-
актуалізація» стосовно особистості, тобто виокремлення суб’єктивного, вну-
трішнього плану та об’єктивного, зовнішнього плану в діяльності й розвитку 
особистості, то в такому випадку термін «самоактуалізація» відображатиме реа-
лізацію головним чином у внутрішньому плані особистості, а «самореалізація» 
– це вираження свого істинного Я у зовнішньому плані [7, с.77], «увічнення са-
мого себе» [2, с.199].  

У цьому контексті «самоактуалізацію» можна розглядати як процесуаль-
ну характеристику, рушійний механізм «самореалізації», як певне вольове зу-
силля духовної сторони особистості, що здійснюється усвідомлено й цілеспря-
мовано з метою розвитку своїх потенційних можливостей та встановлення гар-
монійних взаємозв’язків як із самим собою, так і з зовнішнім світом.  

Саморозвиток – це самозміна суб’єкта в напрямі свого Я-ідеального, що 
виникає в результаті взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників. Розглядаючи 
складну діалектику впливу спадковості, середовища та виховання на розвиток 
особистості, коли набуті якості стають новими внутрішніми умовами розвитку, 
виникають вищі форми саморуху особистості, що розвивається й проявляються 
в її свідомій цілеспрямованості, прагненні працювати над собою, формувати в 
собі ті чи інші якості, керуючись певним ідеалом, підпорядковувати собі гру 
своєї власної природи. Володіючи такою цілеспрямованістю, особистість пев-
ною мірою сама починає керувати своїм власним психічним розвитком [5, с.27]. 

У площині розглянутих вище понять можна сказати, що самореалізація не 
може бути спонтанною. Стратегія самореалізації виробляється в руслі загальної 
життєвої перспективи, підкріплюється певною особистісною організацією та 
сприятливими умовами зовнішнього середовища. 

Потреба в самореалізації актуалізує потенційні можливості особистості, 
сприяє її розвитку, але вона існує у варіанті «для інших», оскільки є цінністю, що 
має постійний, безперервний характер і реалізується в середовищі. Людина само-
реалізується там, де вона втілюється, у тому, що вона створює. Твір завжди має 
«адресу» і сам твір продовжується й завершується в інших діяльностях та інших 
суб’єктах. Самореалізація передбачає соціально-позитивну спрямованість особи-
стості, при цьому необхідна наявність хоча б мінімально необхідних умов для здій-
снення професійних функцій, й адекватну відповідь від соціуму. Потреба в само-
реалізації дійсно є сутнісно й тотально людською якістю, але вона існує не у формі 
підвищеної уваги до себе, болісної рефлексії та самовдосконалення, а у формі 
прагнення щось створити, залишити слід у чомусь або в комусь [4, с.146–158]. 

Це розуміння повністю відповідає контексту думок С.Л.Рубінштейна про 
те, що саморозвиток і самовиховання особистості полягають не в якійсь ізольо-
ваній медитативній «роботі над собою», а в активній реальній зовнішній діяль-
ності, а також Л.О.Коростильової, яка розглядає самореалізацію як здійснення 
можливостей розвитку Я в умовах співдіяльності, співтворчості з іншими людь-
ми, соціумом та зі світом загалом. 
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Соціальний аспект процесу самореалізації досліджувався в основному со-
ціальними філософами, соціологами, соціальними психологами та педагогами 
(М.О.Александрова, О.П.Гаах, В.А.Герт, О.Л.Журавльов, О.П.Єрмолаєва, 
В.І.Кабрін, Л.М.Коган, І.С.Кон, А.К.Осніцький, Е.М.Пеньков, О.О.Рибалка, 
Ю.В.Сичов, Л.О.Цирева, К.К.Чернявська та ін.). Спираючись на засади куль-
турно-історичної теорії розвитку Л.С.Виготського, теорію діяльності О.М.Леон-
тьєва, вони вказували, що задатки «чисто людських здібностей не є вроджени-
ми, що розвиток особистості, який детермінується як індивідуально-психоло-
гічними, так і ситуативно-психологічними факторами, має соціальний характер. 
У цьому контексті самореалізацію можна розглядати як певну інтегральну ха-
рактеристику досягнень людини, як своєрідний якісний показник особистості, 
що належить до розряду вищих потреб людини й здійснюється упродовж усьо-
го життєвого шляху. 

Вважаючи професію провідною сферою соціальної реалізації особистості, 
цілий ряд дослідників вважає, що саме в професійній діяльності найбільш пов-
но актуалізується творче начало людини [3; 4; 5; 6; 7; 9]. Так, наприклад, дослі-
джуючи процес соціальної реалізації фахівця в контексті поняття «професійної 
ідентичності», О.П.Єрмолаєва виявила, що провідними факторами реалізації 
фахівця є: рівень сформованості, соціальна адекватність і спрямованість профе-
сійної ідентичності [3]. Ця категорія була взята як основний чинник самореалі-
зації, оскільки поняття ідентичності відображає не тільки цілісність психічного 
життя людини (особистісна ідентичність), але і її органічний зв’язок із соціо-
культурним світом (соціальна ідентичність), а їхнє гармонійне взаємодоповнен-
ня сприяє становленню особистісної зрілості, слугує збагаченню взаємин як 
міжособистісних, так і суспільних. Ці два аспекти ідентичності – соціальний та 
особистісний – можна розділити тільки умовно, оскільки зріла особистість уда-
ло поєднує їх, що сприяє цілісності психічного життя, успішній самореалізації в 
усіх сферах життєдіяльності. Особистісна ідентичність «продовжується» в со-
ціальних якостях людини, а суспільні умови, соціальні ролі, реальний життєвий 
досвід, у свою чергу, впливають на формування особистісної ідентичності.  

У науковій літературі питання, що стосуються «професійної ідентично-
сті», розроблялися багатьма дослідниками. На сучасному етапі існує кілька різ-
них підходів, що стосуються розуміння феномену професійної ідентичності, на-
приклад, як: ототожнення із професійною групою (Н.Р.Гуліна, Л.Б.Шнейдер), 
частина професійного Я (Я-концепції) (Е.Ф.Зеєр, І.Ю.Хамітова), основа для 
прогнозування професійного майбутнього (Н.Л.Іванова, Є.В.Конєва), установка 
на себе, уявлення про себе в межах професії (М.М.Абдуллаєва, Л.Б.Шнейдер), 
емоційні й почуттєві переживання щодо майбутньої професії (Ю.О.Кумиріна, 
Ю.П.Поваренков, Л.Б.Шнейдер), сформований «образ», зразок, модель для 
ідентифікації з професією (Е.Ф.Зеєр, Ю.О.Кумиріна, І.В.Романов, І.Б.Суботін, 
Л.Б.Шнейдер), прийняття людиною цінностей обраної професійної діяльності 
(Є.П.Єрмолаєва, Н.Л.Іванова, Е.В.Конєва, Ю.П.Поваренков, Л.Б.Шнейдер), 
злиття людини з професійною діяльністю (А.Р.Фонарьовта ін.). На основі аналі-
зу названих вище теоретичних підходів можна зробити висновок, що «профе-
сійна ідентичність» – частина професійного Я, яка містить уявлення людини 
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про себе як про майбутнього спеціаліста, що належить до певної професійної 
групи (з її цінностями й нормами), переживає у зв’язку із цим позитивні емоції 
й відчуття, має модель для ототожнення, здатна на основі цього прогнозувати 
своє майбутнє й самостійно приймати професійні рішення. Вона забезпечує лю-
дині цілісність, тотожність і визначеність і розвивається в процесі соціалізації.  

Ідентичність, як багатовимірний інтегративний психологічний феномен, 
як централізований стан свідомості, функціонує на кількох рівнях. На основі 
цих рівнів можна простежити генезис ідентичності. 

Першим рівнем є біологічна самість, яка засвідчує родову й видову сут-
ність людської істоти.  

Другий рівень – культурний, який передбачає ототожнення індивіда з вла-
сною діяльністю та суспільним досвідом.  

Третій рівень – соціокультурний – забезпечує інтеграцію індивіда з сере-
довищем, прийняття суспільних норм співжиття. 

Четвертий – індивідуальний рівень самості, який відображає здатність ін-
дивіда до самореалізації.  

П’ятий рівень – найвищий, що відображає надособисті, духовні діапазони 
свідомості, забезпечує самореалізацію. 

Детермінація самореалізації професійною ідентичністю простежується в 
поглядах К.Г.Юнга, зокрема в його розкритті категорії «Самість» та аналізі про-
цесу індивідуації, без яких неможлива самореалізація й особистісне зростання. 
Згідно з К.Г.Юнгом, самореалізація особистості відбувається в результаті пере-
бігу двох процесів – соціалізації й індивідуації, які відповідно передбачають 
розвиток соціальних та індивідуальних якостей особистості. Соціальне Его ін-
дивіда формується в процесі соціалізації і воно не є тотожним його істинному 
Я. Воно є носієм соціальних установок, що відповідають вимогам соціального 
середовища, і досить часто проявляється в ролі захисного механізму, що прихо-
вує індивідуальність людини. Істинне Я визначається специфічними потребами, 
здібностями й можливостями, що знаходяться в архетипі «Самість». 

«Самість» представляє індивідуальне в людині, квінтесенцію її Я. «Са-
мість» – це провідний активізуючий принцип, що спрямовує особистість і надає 
сенс її життю. «Самість» – це початок особистості, її витоки та кінцева мета, 
тобто самореалізація, тому особистість не є повною, якщо вона не змогла реалі-
зувати принцип «Самість». Щоб досягнути «Самості», особистості необхідно 
усвідомити й реалізувати свої індивідуальні програми, знайти своє втілення в 
поведінці й діяльності. Лише за таких умов відбувається самоактуалізація осо-
бистості [10, с.40]. 

Однак для повної самореалізації особистість повинна пізнати своє найви-
ще Я і поєднатися з ним. У цьому, згідно з Р.Ассаджіолі, полягає основна від-
мінність між самоактуалізацією й самореалізацією. Самоактуалізація можлива 
без духовного моменту, тоді як самореалізація означає не лише розкриття і вті-
лення внутрішніх резервів особистості, але й пережитий духовний досвід (на-
приклад, «пікові переживання»). Самореалізація поєднує в собі самоактуаліза-
цію й духовний розвиток, осягнення істини й сенсу життя, розвиток морально-
сті, альтруїзму, правдивої любові й гуманізму [1,с.44]. 
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У цьому контексті можна виокремити основні завдання або етапи, які 
проходить людина в процесі самореалізації: самопізнання, самовиховання, са-
моактуалізація та осягнення духовного досвіду. 

Перший етап на шляху до самореалізації – самопізнання. Він передбачає 
пізнання особистістю своєї «Самості». Придушена нормами, правилами й тра-
диціями соціального життя, «Самість» знаходиться в Тіні. Лише подолавши рі-
вень Маски, яка є нашим соціальним обличчям, особистість може познайомити-
ся зі своїм істинним Я. Процес самопізнання починається з запитань: «Хто я?», 
«Для чого я живу?», «Що я можу робити?», які людина ставить перед собою й 
шукає відповіді на них. Самопізнання водночас передбачає розвиток і розши-
рення індивідуальної свідомості, коли людина починає розуміти суть речей, 
проникає у світ невідомого, відкриває для себе нові істини.  

У процесі самопізнання людина звільняється від впливу захисних меха-
нізмів соціального Я, усвідомлює свої істинні потреби, одержує більш адеква-
тне уявлення про себе й свої можливості, індивідуальні психічні особливості, 
осмислює свої життєві завдання та набутий соціальний досвід. 

Поведінка людини після руйнування захисних механізмів може різко змі-
нитися, стати цілком непрогнозованою й неадекватною. Однак, пізнаючи свою 
нижчу природу, вона повинна не просто побороти її, але й, що найбільш важли-
во, піднятися, перетворити її у вищу якість. За допомогою самопізнання в лю-
дини формується правдиве уявлення про себе, адекватна самооцінка, самопова-
га, відчуття власної цінності. 

Другий етап – самовиховання, який передбачає пошук духовних і мораль-
них цінностей. На цьому етапі індивід шукає відповідей на ті запитання, які ста-
вить перед ним його особистість, що розвивається. Обравши нову систему цінно-
стей, близьку до його істинного Я, людина намагається змінити свою особи-
стість. Формування нової особистості – це складна й тривала праця, що вимагає 
стійкості й постійної самомотивації, часу й енергетичних затрат, сили волі, щоб 
відмовитися від звичних справ і непродуктивних думок та емоцій. Важливо на 
цьому етапі навчитися жити так, щоб нові правила життя були прийняті особи-
стістю, допомогли здобути впевненість у собі, терпимість до інших, побудувати 
гармонійні стосунки з іншими, які б базувалися на засадах духовності й мораль-
ності. За умови, коли людина навчиться бути собою, знайде адекватну форму са-
мовираження, суспільство також стане для неї сприятливим для самоактуалізації.  

Третій етап – самоактуалізація – передбачає практичну реалізацію закла-
дених від природи талантів і можливостей. Людина обирає той вид діяльності, 
який дозволить найбільш повно розкрити основні риси її індивідуальності, за 
допомогою якої вона зможе реалізувати своє життєве покликання. Самоактуалі-
зація передбачає психологічну готовність до зміни. Вона немислима без утілен-
ня розкритих внутрішніх потенцій у певній діяльності, адже «особистість є 
сильною настільки, наскільки вона є діяльною» [9, с.77]. 

У контексті самоактуалізації доцільно звернутися до таких видів діяльно-
сті, як «творча діяльність», «свідома діяльність», «соціально-значуща діяль-
ність», оскільки вона повинна мати запит у суспільстві. Важливим критерієм 
самоактуалізації є орієнтація на суспільне благо, тому людина повинна знайти й 
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зайняти свою соціальну нішу в суспільному розподілі праці та віднайти сенс у 
тому, чим вона займається. Це означає, що форма діяльності повинна відповіда-
ти внутрішнім запитам – потребам, можливостям, інтересам, здібностям, талан-
там і навичкам людини.  

Усвідомлена діяльність спирається на цілепокладання, тобто чітке бачен-
ня цілі й пошук адекватних способів її реалізації. Крім того, вона повинна мати 
творчий характер. Це означає, що діяльність, у якій реалізується індивід, повин-
на відповідати власним цінностям людини: матеріальним і духовним. Лише за 
таких умов людина може віднайти сенс, відчувати радість від того, чим вона 
займається. 

Наступна стадія – досягнення духовного досвіду. Коли «пікові пережи-
вання» будуть не спонтанними й поодинокими, а набудуть більш частого систе-
матичного характеру, сприймання дійсності стане більш цілісним і повноцін-
ним, а людина, яка переживає ці відчуття, утверджує свою неповторну індиві-
дуальність, тобто самореалізується. Духовний вимір самореалізації, згідно з 
Т.Йомансом, передбачає такий аспект людського досвіду, який дає людині від-
чути свою єдність не лише із суспільним досвідом, соціальним середовищем, у 
якому реалізує себе, але й з усесвітом, навіть Творцем.  

Найважливішими системоформувальними елементами суспільного досвіду 
є соціальні норми й цінності, які складають основу взаємодії із соціумом і одноча-
сно активізують ті неусвідомлені архетипи, що впливають на особистісне зростан-
ня, тому вивчення проблем самореалізації вимагає їх детальнішого розгляду. 

Соціальні норми – це стійкий спосіб контролю суспільством взаємин між 
його членами, що передбачає очікувану й схвальну поведінку особистості в 
кожній конкретній ситуації. До соціальних норм відносять традицію, закон, мо-
раль і моральність, які не просто регулюють відносини в суспільстві, але й 
сприяють збереженню цілісності й стабільності самого суспільства. 

Засвоюючи в процесі самореалізації соціальні норми поведінки, індивід 
інтеріоризує ту систему цінностей, на основі яких були сформовані соціальні 
норми. При цьому вони можуть придушувати ті риси індивідуальності, які су-
перечать соціальним нормам. У зв’язку із цим, з одного боку, маємо суспільні 
норми, які пригнічують індивідуальність, тим самим обмежуючи особистісне 
зростання, а з іншого, – навпаки, засвоєння соціальних норм, моральних і ду-
ховних цінностей сприяє особистісному зростанню. Соціальна поведінка таким 
чином, з одного боку, слугує способом взаємодії особистості із середовищем, 
що допомагає їй адаптуватися до умов цього середовища, а з іншого – вона де-
монструє ступінь розвитку не лише соціальних, але й індивідуальних, духовних 
і моральних якостей особистості, що вказує на формування не лише соціально-
го, але й духовного досвіду для забезпечення самореалізації особистості.  

Висновки 
Проведений теоретичний аналіз дає підстави стверджувати, що характер 

взаємодії індивіда із соціумом визначається його індивідуальними особливостя-
ми, умовами виховання й конкретною ситуацією. Самореалізація, як результат 
послідовного поєднання двох процесів: соціалізації та індивідуації – передбачає 
відповідно розвиток індивідуальних і соціальних якостей особистості, які є не-
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обхідною умовою досягнення нею цілісності й гармонійності, інтеграції всіх її 
складових: 1) долання особистістю соціальних установок, якщо вони супере-
чать її розвитку; 2) усвідомлення архетипних особливостей індивідуальності, їх 
розвиток та реалізація в поведінці й діяльності. Правдива самореалізація не-
можлива без духовного досвіду, без осягнення особистістю свого вищого «Я», 
відчуття єдності зі світом матеріальним і духовним.  
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ІГРОВІ ЧИННИКИ КРЕАТОГЕНЕЗУ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДИТИНСТВІ 
 
У статті за ігровим підходом аналізується природа виникнення та функціонування 

дитячої літературної творчості, яка оптимізує процес формування літературних здібно-
стей учнів і є засобом їхнього саморозвитку. 

Ключові слова: літературні здібності, креатогенез, ігрові чинники в психології твор-
чості. 

 
On the base of the game approach author analyzes psychological nature and functioning of 

children creative writing, which optimizes the process of forming the literary abilities of students 
and is a means of self-development. 

Key words: writing skills, creatogenezis, game factors in psychology of creativity. 
 
Естетичний розвиток дітей засобами художньої словесності традиційно 

передбачає насамперед удосконалення здібностей до сприймання художніх тек-
стів. Однак глибоке оволодіння специфікою художнього тексту, можливістю 
вільно рухатися в його семантичній канві максимально реалізується лише за 
умов наявності практичної причетності учнів до словесного творення. Іншими 
словами, ідеться про необхідність долучення до процесу літературного, загалом 
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духовного розвитку особистості індивідуального досвіду творення нею вла-
сних, нехай недосконалих, художньо-словесних смислів. 

Кожному віковому періоду, як відомо, притаманні власні домінуючі види 
творчої діяльності. Так, дитяча літературна творчість актуалізується в підлітко-
вому та юнацькому віці й реалізується в руслі вікової динаміки психологічного 
розвитку особистості. Водночас притаманне креатогенезу мистецтва слова ігро-
ве начало з часу його виникнення залишається вагомим і малодослідженим під-
ґрунтям для досягнення особистістю духовної свободи специфічними худож-
ньо-естетичними засобами. 

Отже, будь-які навчально-методичні зусилля можуть вважатись особисті-
сно орієнтованими, розвивальними лише за умов переміщення акцентів з ре-
зультатів художньо-естетичного пізнання на його особистісно-діяльнісну, ігрову, 
чуттєву основу. У цьому й полягає мета дослідження загалом. Бо саме за таких 
умов і можливий індивідуальний підхід до формування й розвитку креативного 
підґрунтя будь-яких здібностей зростаючої особистості. Це означає, що завдан-
ня розвитку творчої особистості засобами літератури передбачають пошуки й 
запровадження адекватних, насамперед ігрових методів художньо-словесного 
освоєння учнями світу. 

Перші дослідження психології самостійного художньо-словесного само-
вираження в дитячому віці здійснювали на початку ХХ ст. Х.Гізе, В.Соловйов, 
Л.Виготський та ін.; у 60–80-ті рр. ХХ ст. вивчення цього феномену продовжи-
ли В.Сухомлинський, Л.Жабицька, З.Новлянська, Н.Молдавська та ін. Проте в 
працях цих дослідників на вивченні психологічних детермінант (у т. ч. ігрової 
природи) літературної творчості українських школярів увага не зосереджувала-
ся. Тому визначення ігрового начала креатогенезу самостійної художньо-есте-
тичної діяльності учнів 5–11 класів – принципове положення нашого підходу до 
її експериментального дослідження. Така позиція зумовила й необхідність уза-
гальнення наявного науково-теоретичного доробку із зазначеної проблеми. 

Згідно із провідними класичними та сучасними концепціями гри (І.Кант, 
Ф.Шіллер, Ф.Ніцше, Х.Г.Гадамер, Й.Гейзінг, В.Розін, С.Аверінцев, Л.Столович, 
Л.Виготський, Д.Ельконін, С.Максименко) творення художньо-словесних обра-
зів учнем у самостійній, вільній від настанов учителя і шкільної програми ді-
яльності за змістом є практикою розвитку особистості за ігровими правилами. 
Це дозволило нам уписати означений зміст у спільні для генези самостійної ху-
дожньо-словесної творчості та гри в дитячому віці показники й функціональні 
означення: 

1. Основний закон – важливим є не тільки результат творчої діяльності, а 
сам процес цієї діяльності; дитяча літературна творчість і дитяча гра як процес 
– це своєрідний спосіб олюднення реальності, виховання почуттів, становлення 
задатків і здібностей творення інобуття, удосконалення уяви. 

2. Основний принцип – внутрішня свобода в межах обумовлених і визна-
них особистістю правил, відсутність примусу; самовдосконалення – на цьому 
ґрунті: самоподолання й самообмеження. 

3. Підґрунтя – афективні вікові потреби дитини: розрядка почуттів удава-
ною ситуацією, в уявному смисловому полі. 
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4. Витоки – первинна синкретична гра дитини, виникнення на цій основі 
окремих самостійних видів дитячої (зокрема літературної) творчості. 

5. Характер – автобіографічний, на ґрунті втілення складних інтимних по-
чуттів, динаміки подій особистого життя. 

6. Основні рушійні сили – прагнення уяви до втілення бажань, узагальне-
них афектів. Уява в різних ситуаціях розвитку потребує різних форм утілення, 
спонукаючи й різні види дитячої творчості (наприклад, у підлітковому віці та-
ким видом творчості стає художньо-словесна). 

7. Зв’язок з особистими переживаннями – запорука й умова підвищеної 
емоційності. 

8. Суб’єктивне задоволення й виникнення об’єктивного сенсу в особисті-
сному розвитку: насамперед тому, що відношення дитячої творчості до творчо-
сті дорослих аналогічне відношенню дитячої гри до життя. 

9. Створення нових відношень у свідомості – між смисловим полем (си-
туацією в думці) і реальною ситуацією, формування установки на майбутнє. 

10. Яскраво виражена тенденція до розвитку – перехід із зони актуального 
розвитку в зону найближчого розвитку. 

Усі показники та функціональні означення ігрової сутності самостійної лі-
тературно-творчої діяльності в дитячому віці утворюють єдиний комплекс, вони 
тісно між собою взаємопов’язані й взаємозумовлені. 

У шкільні роки зникає більшість дитячих ігор як таких, проте ігрове нача-
ло зберігає й утверджує свої повноваження в дитячій літературній творчості. Ві-
дірвавшись від дитячої гри, уява, фантазія підлітка шукає опору й знаходить її у 
власних образах та уявленнях, реалізованих у здебільшого недосконалих тво-
рах. Ці образи виконують на екзистенційно-ігрових засадах словесно-художньої 
діяльності приблизно ту саму роль предметних, подійних опор, що й дитячі 
іграшки. Отже, добровільне перенесення своїх почуттів і бажань у сферу види-
мості, умовності власного твору є вільним і радісним самоподоланням, самооб-
меженням за правилами творчої самореалізації, учить дитину жити в символіч-
них світах. 

Ігровий підхід додатково дозволяє зрозуміти психологічний феномен ди-
тячої літературної творчості одночасно як прояв і створення внутрішньої со-
ціальності, тобто як феномен свідомості. Іншими словами, щоб стати собою, 
зростаючій особистості важливо мати можливість себе зобразити. Зображаючи 
себе (й уявляючи), утілюючись у певних образах, юний автор звертається й до 
себе-реального, і до себе-майбутнього, бажаного або небажаного: відбувається 
свого роду гра зі своїми можливостями, виявляється відкритість свідомості вла-
сної особистості. Долаючи свою невизначеність, визначаючи себе й одночасно 
усвідомлюючи неможливість реалізації себе лише в якійсь одній рольовій пози-
ції, дитина таким чином не тільки опановує дорослу соціальність. Адже жодна з 
уявних можливостей, утілених в естетичній грі образами, навряд чи здійснюєть-
ся повністю в подальшому житті. 

У власних літературно-творчих вправах юний автор обігрує саму можли-
вість діяти, уявно вповільнюється, призупиняється дія перед дією, виявляється 
активність, суб’єктність, свідомість і свобода щодо власних дій. Такий зміст лі-
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тературно-творчих дій дитини підтверджує їхній ігровий контекст. Передусім 
важливо, що процес творення власних художньо-словесних смислів на органіч-
них, ігрових засадах формує свідомість дитини як діалогічну, самоспрямовану, 
самозамкнену й одночасно відкриту. Дійсно, лише Я, яке усвідомлює себе, може 
усвідомлювати і щось інше як окреме, що має незалежне буття. 

У контексті нашого експериментально-генетичного дослідження важливо 
було підтвердити вплив ігрового начала самостійної літературної творчості уч-
нів 5–11 класів на формування уяви й фантазії в структурі літературних здібно-
стей. Адже ігрове начало будь-якої естетичної активності [див. 2, с.203–212], як 
відомо, найбільш тісно пов’язане з її основою – процесом уяви. 

У дослідженні були використані методики діагностики ступеня сформова-
ності уяви («Пошук проблеми» – модифікований варіант тестів «Плями Рорша-
ха» і ТАТ В.М.Козленка та RAT С.Мєдніка в модифікованому для дітей варіанті 
Т.В.Галкіної та Л.Г.Алексєєвої). 

Статистично було підтверджено вплив ігрової сутності самостійної літе-
ратурної творчості з урахуванням вікової динаміки цього процесу на рівень 
сформованості уяви за критеріями креативності (показники інтенсивності, 
складності, середні індекси оригінальності, селективності креативних дій). 
Отримані дані підтвердили припущення про те, що асоціативне підґрунтя про-
цесу уяви, стимульоване ігровою сутністю літературно-творчих вправ, набагато 
виразніше виявляється в учнів, які постійно й систематично займаються само-
стійною художньо-словесною творчістю. Таким чином, була доведена можли-
вість розгортання літературних здібностей на основі актуалізації ігрового креа-
тивного потенціалу (асоціативного, мовномисленнєвого) і врахування динаміки 
асоціативних утворень самостійного художньо-словесного самовираження в 
підлітковому та юнацькому віці. Така актуалізація опосередковано готує дитину 
до освоєння художньої умовності, естетичного сприйняття творів мистецтва 
слова, створює унікальні можливості для гуманітаризації освіти. 

З метою остаточної конкретизації та узагальнення вікових тенденцій роз-
витку асоціативного підґрунтя уяви ми також проаналізували продукти літера-
турно-творчої діяльності 450 учнів 5–11 класів навчальних закладів Івано-Фран-
ківської області (усього 2 511 робіт). Виявлено такі особливості вікової динамі-
ки становлення психологічного механізму формування асоціативних утворень: 

а) у творчості молодших підлітків (5–7 класи) домінують прості, звичайні 
смислові й функціональні асоціації; 

б) у творчій уяві старших підлітків (8–9 класи) починають зароджуватися 
більш складні смислові асоціації, зокрема за подібністю, суміжністю й контра-
стом; 

в) для старшокласників (10–11 класи), особливо художньо обдарованих, 
притаманні спроби вживання складних, узагальнених смислових та функціо-
нальних асоціацій; 

г) загалом, у творчому доробку учнів застосовуються зорові, експресивно-
смислові, фонетичні, смакові, дотикові асоціативні утворення з наростанням 
рівня їхньої складності від 5-го до 11-го класу; одночасно вдосконалюється 
структура креативних дій, покращуються показники асоціативного підґрунтя 
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уяви. Однак здатність будувати цілісні художньо-словесні образи опановують 
лише окремі, найбільш обдаровані учні 10–11 класів; 

д) вправи навчально-розвивальної серії завдань більш ефективні, як свід-
чать результати діагностики, за умов наявності в учнів самостійного досвіду ху-
дожньо-словесної творчості, який позитивно впливає на формування асоціатив-
ного підґрунтя уяви. 

Ми переконалися, що асоціативне підґрунтя процесу уяви, стимульоване 
ігровою сутністю самостійних літературно-творчих вправ, набагато виразніше 
простежується в учнів, які займаються самостійною художньо-словесною твор-
чістю. А відтак глибоке оволодіння специфікою художнього тексту, можливістю 
вільно рухатися в його семантичній канві максимально реалізується лише за 
умов наявності практичної причетності учнів до словесного творення. Загалом, 
саме за таких умов і можливий індивідуальний підхід до формування й розвит-
ку креативного підґрунтя будь-яких здібностей зростаючої особистості. 

Вивчення психологічних особливостей, зокрема ігрової природи само-
стійної художньо-словесної творчості учнів 5–11 класів навчальних закладів 
Івано-Франківської області, спонукало нас розробити систему ігрових методик 
[3]. Основне цільове призначення їх – формування й розвиток читацьких і літе-
ратурно-творчих здібностей школярів. Однак можливості застосування пропо-
нованих ігрових вправ і прийомів, як свідчать наслідки їх апробації, можуть 
розглядатися й значно ширше – у контексті розвитку здатності дітей до творчо-
сті взагалі. 

Отже, з окремої форми через використання ігрової дії-зміни отримується 
парадигма форм, тобто та структура, у якій вихідна форма є лише моментом. 
Такі ігри роблять більш доступними для сприймання дитини семантичних від-
тінків і нюансів, які у звичайному мовленні виокремити набагато важче.  

Система розроблених ігрових семантичних вправ може використовувати-
ся на уроках та в позаурочний час на засадах спеціально організованого літера-
турно-ігрового чи лінгвістично-ігрового тренінгу на заняттях літературних сту-
дій і гуртків тощо.  

Отже, літературно-ігрові вправи забезпечують нагромадження художнього 
досвіду, що створює для дитини підґрунтя для осмислення формально-семан-
тичних особливостей різних літературних жанрів і напрямів, наближає школяра 
до розуміння символічного світу художнього інобуття. Слово для дитини від-
кривається як семантично «незамкнуте» з боку смислу, що дозволяє використо-
вувати його творчо, індивідуально. Водночас мовленнєві дії набувають творчого 
характеру саме за рахунок можливості безкінечно урізноманітнювати, індиві-
дуалізувати вживання й сприймання художнього слова. Зрозуміло, що без осми-
слення семантики мовлення на вищому рівні його організації – у художньому 
тексті – неможливо забезпечити вивчення рідної мови, яка через слово відкри-
ває дитині світ власної думки в могутньому художньо-естетичному контексті 
мистецтва слова. 

Висновки 
Ігрова природа та актуалізований естетичний потенціал художньо-слове-

сної творчості учнів формує такі духовні здібності, без яких не може бути есте-



195 

тичного сприймання: одухотворення неживого, олюднення природи, здатності 
перевтілення в іншого, віри у вигадку без утрати почуття реальності, бачення 
багатства відношень у предметі. Зазначимо, що з культурологічної точки зору 
всі предмети, навіть реальні, є символічними. 

Невимушена, вільна й творча ігрова діяльність захоплює весь загал літе-
ратурних здібностей особистості в цілісності, єдності та динаміці їхнього ста-
новлення: чуттєвого сприймання та образного мислення, емоцій та інтелекту, 
волі та уяви тощо. Досвід ігрового асоціювання, перевтілення в процесі уяви 
важливий і для утвердження особистості в позиції реципієнта, сприймання ігро-
вої умовності творів мистецтва слова. Адже структура художнього твору, «граю-
чої уявності», за І.Кантом, така, що в ній, як і в грі, діалектично суміщені різні 
протилежності: умовне й безумовне, дійсне й вигадане, творча свобода і прави-
ла, що її обмежують. Словом, ігрова умовність власної творчості готує дитину 
до освоєння художньої умовності, ігрового моменту сприймання творів мистец-
тва слова. Так, «художня гіпотеза – це гра... Але саме вона, – а можливо, й тіль-
ки вона – дозволяє, якщо й не осягнути неосяжне, то хоча б його до себе набли-
зити... увести в систему координат, між яких з ним можливо було б якось спів-
існувати» [1, с.32]. Саме ігровий аспект сприймання зумовлює складні рухи, пе-
реливи між чуттєвою конкретикою й загальними ідеями, почуттям і думкою, на-
явним і бажаним, пізнанням й оцінкою, образом й асоціаціями, між авторським 
Я і Я реципієнта. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ШКОЛИ: ПРОФІЛАКТИКА  
ВІДХИЛЕНЬ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті аналізуються питання превентивної шкільної психології, її цілі, завдання 

та принципи. Гуманітарно-антропологічний підхід розглядається як методологічна основа 
профілактичної роботи шкільного психолога. 

Ключові слова: превенція, психологічна профілактика, шкільний психолог, методика, 
принцип, методологічний підхід. 

 
The questions of preventive school psychology, its aims, tasks and principles are analyzed in 

the article. Humanitarian-anthropological approach is examined as methodological basis of 
prophylactic work of school psychologist. 

Key words: prevention, psychological prophylaxis, school psychologist, methodology, 
principle, methodologicalapproach. 

 
Здоров’я дітей і молоді є одним із пріоритетів державної політики у сфері 

освіти й виховання. Забезпечення сприятливих умов для психічного, фізичного 
здоров’я, здорового розвитку особистості є центральним завданням психологіч-
ної служби освіти. У Положенні про психологічну службу в системі освіти 
України зазначається, що її завданнями є сприяння повноцінному особистісно-
му інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, створення умов 
для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку; забезпечен-
ня індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогіч-
ного вивчення, профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному та особи-
стісному розвитку дитини [1, с.63]. 

Саме профілактичній роботі слід приділити основну увагу в умовах нега-
тивного впливу на дітей і молодь усе нових факторів ризику. Участь психологів 
у превентивному процесі підсилює тенденцію останніх двох десятиліть до замі-
ни існуючої раніше «каральної» профілактики, заснованої на заходах соціально-
го контролю, суспільно-адміністративного й карного покарання на охоронно-за-
хисну профілактику, представлену комплексом заходів адекватної соціально-
правової, медико-психологічної та соціально-психологічної підтримки й допо-
моги родині, дітям, підліткам, юнацтву.  

Актуальність ідеї превентивного підходу як у галузі шкільної практичної 
психології, так і соціальної педагогіки потребує сьогодні дослідження різних 
його аспектів – теоретико-методологічних і практично-прикладних. 

Проблеми превенції мають комплексний, мультиаспектний характер. Кож-
ний з аспектів: медико-біологічний, правового захисту, соціально-педагогічний, 
соціологічний, психологічний – знайшли відображення як у працях класичного, 
некласичного, так і сучасного постнекласичного періодів. У контексті розвитку 
практичної психології освіти та її превентивного аспекту мають суттєве значення 
вітчизняні гуманістичні традиції виховання, що закладені ще за часів Київської 
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Русі та продовжувались і розвивались у літературних творах, трактатах, суспіль-
но-педагогічній діяльності, наукових дослідженнях Г.Сковороди, К.Ушинського, 
О.Духновича, П.Лесгафта, В.Кащенка, П.Блонського, В.Мясіщева, А.Макаренка, 
С.Щацького, Д.Фельдштейна, Б.Ананьєва. За останні роки психологами й педаго-
гами виконано ряд досліджень з вивчення, діагностики й попередження педаго-
гічної занедбаності та правопорушень підлітків. Цьому, зокрема, присвячені ро-
боти І.Кона, С.Бєлічевої, Г.Абрамової, Є.Іванова, Г.Міньковського, І.Невського та 
інших [2; 3]. Проте існуюча практика не повною мірою вирішує завдання профі-
лактики відхилень у розвитку особистості школярів.  

Теоретичні узагальнення, концептуальні положення щодо нормального 
розвитку особистості та принципів превентивної освіти знаходимо в роботах 
А.Шувалова, В.Ананьєва, О.Васильєвої та Ф.Філатова, В.Слободчикова та 
Є.Ісаєва [4; 5; 6]. Особливого значення надаємо обґрунтуванню теорії психоло-
гічного здоров’я особистості, зокрема психологічного здоров’я дітей [7].  

Розглядаючи проблему, ми бачимо невідповідність між сучасним рівнем 
знань теоретичних засад психопрофілактики, з одного боку, і практикою та ме-
тодикою цієї роботи – з іншого.  

Мета і завдання дослідження:  
- проаналізувати основні тенденції наукових досліджень проблеми про-

філактики у сфері освіти; 
- проаналізувати типові труднощі, що виникають у шкільних психологів 

у процесі планування та здійснення профілактичних заходів; 
- уточнити мету і зміст профілактичної роботи психолога освіти; 
- сформулювати деякі науково-методичні рекомендації з удосконалення 

цієї роботи зі школярами; 
- визначити методологічну базу психолого-педагогічної профілактики. 
Аналіз публікацій у наукових виданнях, нормативних документах, що ре-

гламентують діяльність практичних психологів у сфері освіти, проведене нами 
емпіричне дослідження в школах-базах психологічної практики Івано-Фран-
ківська, дозволяє зробити такі узагальнення: 

 За своїм змістом психопрофілактична робота повинна охоплювати ве-
лике коло проблем, серед яких шкільна дезадаптація, девіантна поведінка, дис-
гармонійний розвиток особистості, шкідливі й небезпечні залежності, шкільні 
неврози та інші форми психологічного нездоров’я. 

 Профілактична робота спрямована на запобігання алкоголізації, нарко-
тизації та криміналізації особистості, залучення школярів у деструктивні секти, 
гральний бізнес, небезпечне соціальне середовище, екстремальні, небезпечні 
для себе та інших форми дозвілля. 

 Preventus (від лат. «попереджувальний», «запобіжний») – основне понят-
тя превентивної педагогіки та психології. У широкому розумінні соціально-пси-
хологічна профілактика є системою заходів, спрямованих на охорону психічного 
здоров’я, попередження неблагополуччя в розвитку людини, групи, суспільства; 
створення психологічних умов, сприятливих для цього розвитку [8]. «Профілак-
тика – це своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та ста-
новленні особистості, міжособистісних стосунках, запобіганні конфліктним си-
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туаціям у навчально-виховному процесі, формування в учнів орієнтації на здоро-
вий спосіб життя та захист психічного здоров’я» [1, с.63]. Така профілактика по-
чинається тоді, коли ще немає особливих труднощів у поведінці дитини, житті 
людини чи групи. Отже, профілактична робота психолога в школі спрямована не 
стільки на розв’язання поточних, скільки перспективних завдань.  

 У медицині, медичній психології та психології здоров’я прийнято роз-
різняти первинну, вторинну й третинну профілактику. Вочевидь у контексті ді-
яльності ШПС ідеться суто про первинну профілактику як попередження ви-
никнення нервово-психічних порушень у здорових дітей. 

Порівняно з іншими видами діяльності психологічної служби – діагности-
кою, корекцією, консультуванням і реабілітацією – профілактика являє собою 
поле діяльності, межі якого чітко не визначені. У цьому, на нашу думку, її оман-
лива легкість і в цьому ж дійсна й реальна складність. Така робота вимагає від 
психологів глибокого розуміння особливостей сучасного етапу розвитку превен-
тивних концепцій і технологій превентивного впливу, особистого переконання в 
цінності людського життя й практично необмежених можливостях морального 
та духовного розвитку особистості.  

Проведене нами дослідження виявило дві протилежні тенденції в органі-
зації профілактичної роботи: одна полягає в надто широкому розумінні змісту 
психопрофілактики, а інша – в обмеженні проблематики заходів (в основному 
це стереотипні теми на кшталт «Алкоголь і діти», «Шкідливі звички» й тому по-
дібне). Якщо перша тенденція веде до надмірного ускладнення завдання психо-
логів, то друга – до іншої методичної помилки – невиправданого спрощення за-
дач та методів роботи. У зв’язку із цим важливо більш чітко розуміти функції й 
компетенції шкільного психолога в загальношкільному навчально-виховному 
процесі, його особливу роль і статус у педагогічному колективі. Учитель і 
шкільний психолог – це представники різних професій, вони не є взаємозамін-
ними, хоча кожен педагог має психологічну підготовку, а кожен шкільний пси-
холог знає всі шкільні проблеми й уміє працювати з дітьми.  

Педагогічний колектив – це ті люди, які насамперед і повсякчас забезпе-
чують умови нормального розвитку школярів доступними їм педагогічними за-
собами й у встановлених формах. Знання, зміст шкільних предметів, людські 
взаємини, що складаються в навчально-виховному процесі, мають створювати 
міцний фундамент здорового розвитку особистості. Проте це на загал, в ідеалі; 
так мало б бути, якби не тисячі різних «але», що трапляються на цьому «нор-
мальному» шляху розвитку окремим людським індивідам. Тут і виникає поле 
діяльності для психолога. Його кваліфікація дозволяє підходити до розв’язання 
завдань профілактики більш прицільно, цілеспрямовано, диференційовано та 
індивідуально. Цілеспрямованість ми розуміємо як відповідність цільовій ауди-
торії (діти, батьки, учителі) або ситуації, часовому періоду (підготовка до іспи-
тів, перехід з початкової школи в середню тощо). Диференційований підхід 
означає врахування особливостей окремих груп дітей (діти з різними видами об-
дарованостей, з акцентуаціями характеру або особистості, діти групи ризику). 
Принцип індивідуального підходу реалізується в практиці спільного з педагогами 
розроблення та реалізації індивідуальних розвивально-профілактичних і корек-
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ційних програм. У такій роботі корекція певних відхилень або недоліків розвитку 
слугує водночас запобіганню можливого подальшого погіршення його ситуації.  

Вважаємо за необхідне висловити переконання, що профілактична робота 
шкільного психолога, на відміну від психотерапевта, повинна мати відчутну ви-
ховну спрямованість. Якщо в деяких школах психотерапії культивується без-
оцінкове ставлення до клієнта, то для шкільного психолога це правило є не-
прийнятним. Сучасна наука широко трактує поняття норми психічного здоров’я 
та його меж і це нібито допускає будь-які форми нездорової поведінки як про-
дукт аутентичної особистості. Але якщо психотерапевт гуманістичного напряму 
не критикує, не повчає, не засуджує дорослого клієнта, його вчинки, не оцінює 
їх, то шкільний психолог не може займати таку нейтральну позицію стосовно 
небезпечних як для конкретної особи, так і для суспільства в цілому дій і вчин-
ків. Не можна нейтрально ставитись до аморальності, фізичної та психологічної 
агресії, правопорушень, шкідливих і небезпечних занять, цинізму, саморуйнів-
ної поведінки, різних видів шкільного насилля. У роботі з дітьми та підлітками 
обов’язково слід спиратися на позитивні приклади нормальної поведінки в си-
туаціях складного вибору, еталони моральності й духовності. У наш час, коли 
моральні норми здебільшого розмиті, зруйновано бар’єри, практично не зали-
шилося заборонених тем, а діти одержують надлишкову інформацію, не вміючи 
ще її критично осмислювати, основна роль належить авторитетним дорослим. 
Батькам, вихователям, соціальним педагогам, шкільним психологам необхідно 
встигнути вкласти в розум і душі дітей необхідні моральні істини, поки вони не 
пройнялися цинізмом, споживацькою психологією та байдужістю. В іншому ви-
падку виростають бездушні, жорстокі до інших і до себе індивіди.  

Наші спостереження, опитування шкільних психологів, аналіз проведених 
студентами-практикантами занять зі школярами дозволив визначити поряд з по-
зитивними результатами і враженнями деякі типові недоліки методичного ха-
рактеру, а саме: 

- одноманітність тем, обмеженість методів і прийомів (в основному, це 
методи інформування про небезпеку тютюну, алкоголю або наркотичних речо-
вин); 

- абстрактний характер змісту без опори на індивідуальний життєвий до-
свід та знання школярів, їхні вікові особливості; 

- недостатня переконливість інформації, недооцінювання емоційного й 
поведінкового компонентів прийняття відповідальних рішень щодо свого здо-
ров’я й переоцінювання ролі інтелектуального; 

- недостатній зворотний зв’язок та активізація школярів. 
Акценти все ж таки частіше ставляться на ідеї небезпеки, шкоди, а не на 

ідеї позитивної альтернативи. На нашу думку, сутність психолого-педагогічної 
профілактики не в тому, щоб когось або щось засудити, налякати, покарати або 
заборонити, а в тому, щоб розкрити перед дітьми й підлітками інші можливості й 
шляхи подолання труднощів і розв’язання щоденних життєвих завдань та одер-
жання задоволень. Це праця, самоповага, широта інтересів, соціальна підтримка, 
взаємодопомога, визнання прав інших людей і своїх обов’язків. У дорослих по-
винно вистачати аргументів і фактів на користь здорового способу життя, здоро-
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вого глузду, нормальних людських взаємин. Звісно, не можна абсолютизувати 
значення методики профілактичної роботи, нехтуючи її теорією та методологією. 
На нашу думку, практика роботи з дітьми та підлітками потребує опори на чіткі 
й зрозумілі теоретичні конструкти. Ось саме тут і не вистачає ясності, про який 
ідеал, яку норму йдеться, як необхідний орієнтир профілактичної роботи. Напри-
клад, такими є поняття «особистість», «профілактика», «здоров’я». 

Еволюцію підходів до профілактики, етапи її розвитку розкрив один із су-
часних російських учених В.Ананьєв: «Пафос першого етапу, – пише він, – зво-
дився до залякування… тими або іншими недугами, що неминуче чатують на 
кожного, хто зловживає, наприклад, алкоголем або курінням, або жирною їжею. 
Найбільш яскравою ілюстрацією вказаного напряму є лозунг «Один грам ніко-
тину вбиває коня». Ця група концепцій мала, як відомо, незначну ефективність. 
Більш того, такий підхід до пропаганди здоров’я сам формував феномен ятроге-
нії, навіюючи страх захворювання хронічним недугом… Жити під загрозою бу-
ти вбитим вірусом або отрутою, або чимось ще тому подібним – жахливий пре-
синг, що заважає одержувати задоволення від самого життя. У цьому негатив-
ний бік подібного просвітительства, яке таким чином формує у людини уявлен-
ня, що життя – це тривалий процес самогубства» [5, с.6]. 

Особливостями наступного, другого, етапу було звернення до розуму лю-
дини, її свідомості. Населенню активно надавали об’єктивну статистику. Роз’я-
снювали механізми патогенного впливу, пропонували різні моделі здорового 
способу життя. Ця група концепцій орієнтувалася на особистість.  

Сучасний, третій, етап розвитку профілактичних концепцій націлений на 
усунення причин, а не на боротьбу з наслідками. Досвід і наукові дослідження, 
стверджує В.Ананьєв, показують, що першопричина, яка дає поштовх до роз-
витку різних захворювань і девіантних форм поведінки, виявляється найчастіше 
у психіці людини. Базовий прогностичний знак розвитку тієї або іншої нозоло-
гії також знаходиться у сфері психології». І далі: «Рання профілактика, як пер-
винна умова розв’язання проблем здоров’я, – це сучасний інтегративний підхід, 
що об’єднує “достатнє і необхідне”, напрацьоване на кожному етапі становлен-
ня превентології» (С.Бєлічева, 2003) [5, с.7].  

Отже, особливістю методичного підходу останнього періоду є акценти на 
формування мотивації бути здоровим, що передбачає опору на індивідуальні 
особливості особистості, позитивні якості характеру, ціннісно-смислової сфери, 
джерела сили «Я» та психологічного здоров’я. 

Розвиток превентології загалом і психолого-педагогічної профілактики 
зокрема іде останнім часом шляхом взаємодоповнення освіти та охорони здоро-
в’я. «Проблема зміцнення здоров’я дітей та підлітків, забезпечення умов повно-
цінного розвитку і безпечної освіти, запобігання соціальній, особистісній та мо-
ральній деградації підростаючих поколінь починають розглядатись як спільні й 
пов’язані між собою» [9, с.19]. А.В.Шувалов, посилаючись на результати емпі-
ричних досліджень, констатує, що «проблемні стани сучасних дітей усе склад-
ніше розуміти, виходячи з медико-психологічних, психотерапевтичних і психо-
лого-педагогічних моделей, що склалися…» [10, с.94]. Ідеться про перегляд дея-
ких теоретичних положень, що не знайшли підтвердження в психологічній та пе-
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дагогічній практиці. Постнекласичний етап розвитку психології, свідками якого 
ми є, ознаменувався «рішучим поворотом психологічної науки до сутнісних ха-
рактеристик людини. Триває активний пошук засобів та умов становлення повно-
цінної людини: людини як суб’єкта власного життя, як особистості в зустрічі з ін-
шими, як індивідуальності перед лицем Абсолютного буття» [11, с.11].  

Для практичної психології освіти знаходимо тут важливі орієнтири, втіле-
ні в змісті нових понять й оновленому змісті вже звичних концептів: здоров’я, 
психологічне здоров’я, людська суб’єктивність, гуманітарно-антропологічний 
підхід, загальний девіантний синдром адаптації, антропопрактика. Що стосу-
ється гуманітарно-антропологічного підходу в психології, то він розвиває ідеї 
гуманістичної психології й водночас критикує їх. І не стільки самі ідеї (повної 
довіри до людської природи, ідеї самобутності та самодостатності людини, ідеї 
самості, як основоположної кінцевої цінності), як їх спотворене втілення в 
культ успішності, що швидко набув характеру соціальної догми. Парадигмальна 
відмінність та евристична цінність гуманітарно-антропологічного підходу, за 
В.Слободчиковим, полягає в тому, що він виявляє антиномію людської суб’єк-
тивності (самості): вона є засобом (органом) саморозвитку людини, і вона ж по-
винна бути подолана, тобто перетворена в її духовному зростанні [4, с.91]. 

Для практики роботи зі школярами важливими, на наш погляд, є такі кон-
цептуальні положення: 

 процес саморозвитку особистості починається разом із початком життя 
й розгортається всередині його, але людина протягом довгих років, нерідко все 
життя, може й не бути його суб’єктом – тим, хто ініціює й спрямовує цей про-
цес; 

 психічна норма розуміється як норма розвитку, це не стан, а процес; 
 визначальними критеріями психологічного здоров’я є спрямованість 

розвитку й характер актуалізації людського в людині; 
 протягом дошкільного й шкільного дитинства простором виношування 

й актуалізації в дитини людських якостей і здібностей є «спів-буттєва спіль-
ність» (В.Слободчиков), механізмом розвитку – зовнішня рефлексія й співпере-
живання, умовами розвитку – діалогічне спілкування й співробітництво в діяль-
ності, засобом морального виховання – особистий приклад і добра порада стар-
ших. Тому стосовно дітей критерії психологічного здоров’я коректніше співвід-
носити із системою зв’язків і відносин дитини з її природним людським оточен-
ням, передусім з авторитетними дорослими; 

 психологічний стан дитини безпосередньо пов’язаний із впливом ото-
чення та способом спільного життя. До числа основних ознак дисфункціональ-
них станів дитячо-дорослої спільності належать: бідність або спотвореність ба-
зальних умов і духовно-моральних засад життя, недостатність або неадекват-
ність соціокультурних умов розвитку, розмитість і приземленість світоглядних 
установок природного людського оточення. 

Порушення психологічного здоров’я дітей у зв’язку з логікою цих мірку-
вань об’єднуються загальною назвою – «антропогенія». 
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Висновки 
1. Психопрофілактична робота шкільного психолога є елементом спільної 

роботи всього педагогічного колективу, спрямованої на запобігання відхилен-
ням у розвитку особистості школяра. 

2. Профілактична робота психолога має свою специфіку. Не підміняючи 
ролі педагогів, психологи працюють з внутрішніми психологічними ресурсами 
життєстійкості особистості, сприяють формуванню внутрішньої картини здоро-
в’я, яка не є вродженою, виявляють позитивні риси характеру й морально-во-
льової сфери та спираються на них. 

3. Реалізовуючи свою профілактичну функцію, психологи повинні орієн-
туватись на найновіші досягнення науки, нові концептуальні підходи до вихо-
вання й розвитку особистості, що відбивають нові культурно-історичні реалії та 
особливості нових поколінь. Таким вимогам відповідає гуманітарно-антрополо-
гічний підхід у психології. 

4. Невиправдане звуження понять «здоров’я», «здорова особистість», 
«здоровий спосіб життя», «норма розвитку» та деяких інших призводить до зву-
ження цілей і завдань превентивної діяльності, обмеження тематики заходів, 
методів і засобів. 

5. Загальна спрямованість профілактичної роботи психолога – формуван-
ня (актуалізація) тих якостей, що сприяють психологічному здоров’ю з акцен-
том на життєво важливі навички, оздоровчу активність та здоров’язберігальну 
поведінку. Важливе значення надається світоглядному й ціннісному аспектам 
формування ідентичності здорової людини та внутрішньої картини її здоров’я. 

6. Основний розвивально-профілактичний потенціал психологічних тре-
нінгів та інших форм профілактики – це нагромадження зразків інтелектуально-
го осмислення та вольового подолання негативних явищ, а також засвоєння мо-
делей прийняття рішень у ситуаціях невизначеності вибору; формування вну-
трішніх поведінкових регуляторів, якими є ціннісно-нормативні уявлення, що 
містять не тільки знання моральних, правових та інших соціальних норм і цін-
ностей, але й певне ставлення до цих норм, а також здатність дотримуватися їх 
у реальній поведінці. 
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КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПСИХОКОРЕКЦІЇ  

В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 
 
У статті здійснено аналіз науково-психологічної літератури на тему «Казкотерапія 

як ефективний метод психокорекції в роботі практичного психолога». Проведено аналіз пси-
хокорекційних функцій казок. 

Ключові слова: казкотерапія, психокорекційний вплив, рефлексивність, метафора, 
казкотерапевтичні прийоми, психоаналіз, емоційний інтелект, «банк життєвих ситуацій», 
наслідування, проекція, катарсис, сублімація. 

 
In this article was analyzed the scientific literature on the psychology which prove that 

talesterapy is an effective method of psychocorrection in the work of practical psychologist. The 
analysis of psychocorrectional functions of tales, was done. 

Key words: talesterapy, psychocorrectional influence, metaphor, talesterapevt techniques, 
psychoanalysis, emotional intelligence, «Bank of life situations», imitation, projection, catharsis, 
sublimation. 

 
Піклування про психічне здоров’я нації та її високий освітній рівень пе-

редбачає створення необхідних передумов для оптимізації психічного розвитку 
кожного громадянина. Психологічні труднощі конкретної людини повинні пе-
ребувати у сфері суспільних інтересів, чого вимагає Закон України «Про осві-
ту», де вказано на необхідності створення державної психологічної служби, 
здатної забезпечувати розвивальний і психокорекційний ефекти. 

Здобуваючи академічні знання, майбутні практичні психологи недостат-
ньо розвивають свій рефлексивний потенціал, що унеможливлює оволодіння 
навичками самоаналізу в ситуації спілкування й цілісного аналізу психіки ін-
ших людей. 

Необхідною передумовою професійного становлення психологів-практи-
ків є їхня власна психокорекція, зорієнтована на виявлення глибинних психоло-
гічних передумов особистісних проблем, що ускладнюють процес спілкування з 
іншими людьми. Відповідно, виправданою є потреба підготовки висококваліфі-
кованих спеціалістів – практичних психологів, які б могли ефективно розв’язу-
вати складні завдання своєї професійної діяльності. У зв’язку із цим постає не-
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обхідність пошуку способів подальшого вдосконалення фахової підготовки пси-
хологів-практиків і розширення наукового аналізу їхньої діяльності в рамках не 
лише теоретичного обґрунтування, а й практичної реалізації. 

Психологічна зрілість психолога пов’язана з умінням перетворювати себе 
на об’єкт дослідження, глибинно рефлексувати інфантильні витоки особисті-
сної проблематики, аналізувати власне життя, усвідомлюючи «запрограмова-
ність» власної психіки, що пов’язана з ранніми онтогенетичними фіксаціями. 

Підвищення професійної компетентності психологів-практиків, залежить 
насамперед від оволодіння ними необхідною системою теоретичних знань, 
практичними прийомами, технологією роботи, сучасними методами консульта-
тивної та психокорекційної допомоги. Серед них значущості набувають методи 
і техніки арт-терапії, зокрема казкотерапія, яка дає змогу екологічно, без додат-
кової травматизації здійснювати діагностику й корекцію проблем особистості, 
сприяти її розвитку й становленню. 

У казкотерапії використовують різноманітні жанри: легенди й билини, мі-
фи й притчі, байки й саги. Це значно розширює терапевтичні можливості кон-
сультативних сесій, дає змогу оживляти статичні, безвихідні моменти в побудо-
ві сюжетних ліній. Та все ж головним засобом психологічного впливу в казкоте-
рапії, за визначенням І.В.Вачкова, є метафора – ядро будь-якої казки. Саме гли-
бина й точність метафори визначає ефективність казкотерапевтичних прийомів 
у роботі з дітьми та дорослими [4].  

У процесі аналізу казки психодіагностична й психокорекційна функції 
злиті. Точність психодіагностики, що поєднується з урахуванням бачення пси-
хологічного змісту казки самим її автором, має психокорекційний ефект. Ре-
зультативність психоаналізу казки визначається знаходженням зв’язку між сві-
домими й несвідомими аспектами психіки, що сприяє розширенню меж само-
усвідомлення й тим самим забезпечує людині суб’єктивне відчуття психологіч-
ної захищеності, сприяє інтеграції психіки на більш високому рівні в напрямі 
досягнення психологічної зрілості. 

Джерелами розвитку концептуальних основ казкотерапії були праці віт-
чизняних і зарубіжних психологів: Є.Лісіної, І.Вачкова, М.Осоріної, Т.Зінкевич-
Євстигнєєвої, Е.Фромма, Е.Берна, Р.Гарднера, М.-Л. фон Франца, К.Юнга [2]. 
У зарубіжній психотерапії поява цього методу пов’язана з іменами М.Еріксона і 
Р.Гарднера та їхніх послідовників, що розробляють різноманітні методики, сут-
ність яких полягає у створенні атмосфери психотерапевтичних впливів за допо-
могою розгорнутих метафоричних образів – казок. 

Сьогодні також розробляють цей метод Р.П.Єфимкіна, Н.П.Огненко (По-
госова), Н.А.Сакович, Г.Ожиганова, Д.Арановська-Дубовис, Д.Соколов, Р.Ткач, 
Т.Зінкевич-Євстигнєєва та ін. 

На сучасному етапі розвитку казкотерапії найбільш розробленими є, на на-
шу думку, програми комплексної казкотерапії Т.Зінкевич-Євстигнєєвої [7; 8; 9]. 

Проблема використання казок у психокорекційній практиці представлена 
в роботах таких дослідників, як К.Естес, Б.Кокс, В.Тайлгаард, Д.Соколов,  
М.-Л. фон Франц, Х.Дікман, Б.Беттельгайм, А.І.Захарова, Т.Д.Зінкевич-Євсти-
гнєєва, Т.С.Яценко та ін. 



205 

Мета – провести теоретичний аналіз проблеми й показати ефективність 
застосування казки в роботі практичного психолога. 

Привабливість казки для психологів можна пояснити передовсім її універ-
сальністю, багатофункціональністю й подібністю сюжетів, які знайомі людям 
усього світу незалежно від національної та культурної приналежності. Універ-
сальність казки визначається її інформативністю. Психолог через вигадану каз-
кову історію клієнта може отримати необхідну інформацію про його життя й ак-
туальний стан, про його власні способи долання труднощів. Казка екологічна, 
оскільки все, що відбувається в ній, створює атмосферу захищеності через звер-
нення до казкових сюжетів і персонажів. Казка експресивна й феєрична. Саме 
казкотерапія допомагає клієнту накопичувати позитивний емоційний досвід, 
формувати емоційний інтелект, зміцнювати свій соціальний імунітет. 

Казка є носієм мудрості, звертаючись до якої психолог може передати клі-
єнтові нові способи й алгоритми вирішення складних проблемних ситуацій. 
Казкотерапевтичні технології не мають ні індивідуальних, ні соціальних обме-
жень. Їх можна використовувати в роботі з дітьми й дорослими. 

У науковій літературі репрезентовано 4 методи, або техніки, терапії казкою: 
1. Наївний та інтуїтивний – передбачає ідентифікацію суб’єкта з казко-

вим героєм, що створює можливість контролю за тим, що відбувається в пове-
дінці людини. Б.Беттельгайм писав: «Казки показують дитині, що в одному пер-
сонажі можна втілити свої бажання до руйнування, в іншому – бажання задово-
лення, з третім – ідентифікувати себе, з четвертим – відчувати ідеальний зв’язок 
тощо, залежно від своїх потреб у цей момент» [3, с.58].  

2. Психодинамічна інтерпретація символів і мотивів у казках, перехід-
ні об’єкти в казках. 

3. Використання казки в терапії грою. 
4. Створення казки та власної історії [3]. 
Окрім вищевказаних технік, можна виділити ще такі прийоми: використання 

казки як метафори, малювання за мотивами казок, обговорення поведінки дійових 
осіб казки та програвання її окремих епізодів, творча робота з казками [7]. 

На думку М.Пезешкіана, казки виконують у психокорекції такі функції [28]: 
1. Функція дзеркала. Зміст казки стає тим дзеркалом, що відбиває вну-

трішній світ людини, полегшуючи цим ідентифікацію з нею. 
2. Функція моделі. Казки відображають різні конфліктні ситуації та про-

понують можливі способи їх вирішення, що свідчить про наслідки окремих 
спроб вирішення конфліктів. Отже, вони допомагають учитися за допомогою 
моделі. 

3. Функція опосередкування. Казка є посередником між психологом і ди-
тиною, знижуючи цим його опір. 

4. Функція зберігання досвіду. Після закінчення психокорекційної роботи 
казки продовжують діяти в повсякденні людини. 

5. Функція повернення в більш ранні етапи індивідуального розвитку. 
Казка допомагає людині повернутися до колишньої радісної безпосередності. 
Вона викликає здивування й подив, відкриваючи доступ у світ фантазії, образ-
ного мислення, безпосереднього й незасуджуваного входження в роль, яку про-
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понує їм зміст. Казка сприяє пробудженню дитячої і творчої наснаги в реалізації 
самому психологу. Вона активізує його лише на рівні інтуїції [28, с.10]. 

6. Функція альтернативної концепції. Казка звучить для дитини не в 
узвичаєному, заздалегідь заданому сенсі, а пропонує йому альтернативну кон-
цепцію, яку вона може або прийняти, або відкинути. 

7. Функція зміни позиції. Казки несподівано пробуджують у дитини чи 
дорослого нове переживання, у свідомості відбувається «карусель». 

Слід додати, що використання казок, історій і притч допомагає краще по-
розумітися психологу і дитині. 

У кожній казці порушено проблеми й окреслено шляхи їх розв’язання. 
Деякі розв’язання неможливі без допомоги іншого – помічника, опікуна чи 
слабшої істоти. Розв’язання проблем базуються на зміні позиції героя або ж на 
зміні зовнішніх обставин. На початку свого життя суб’єкт, пов’язаний із ма-
тір’ю, поступово стає самостійним, відділяється від неї. Казка допомагає дитині 
навчитися жити із власними інстинктами й стверджувати своє Я, протистояти 
цим, часто домінуючим, силам [6, с.58–59].  

Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва вважає, що в казках відображено всі людські 
проблеми, а також шляхи їх подолання. З дитинства людина нагромаджує в не-
свідомому певний символічний «банк життєвих ситуацій», з якого протягом 
життя можна «черпати різноманітні ситуації» й часто знаходити правильне рі-
шення. 

Згідно із З.Фрейдом, казки й міфи мають «те ж динамічне джерело», що й 
сни та невротичні симптоми: вони прагнуть позбутися напруження, що виникає 
в людини за обмеження її прагнення до задоволення. Казка належить, за висло-
вом З.Фрейда, «до викривлених пережитків бажань – фантазій цілих народів, до 
світських мрій юного людства». Казка й інші продукти духовної діяльності люд-
ства є образами фантазії [5, с.572]. 

Тому в казках відсутня реальність, у них людина має можливість насоло-
джуватися тим, що вона втратила. З.Фрейд уважав, що рушійними силами фан-
тазії є невдоволені потреби, «кожна окрема фантазія – здійснення бажання, ви-
правлення несприятливої дійсності… Це або честолюбні бажання, або еротич-
ні» [5, с.573].  

На думку вченого, лише дитина сприймає казки, а дорослий має розуміти, 
що казка – це тільки ілюзія, яка може викликати лише регресивну поведінку та 
страх. 

Іншого погляду дотримувався К.Г.Юнг, вважаючи, що казки відображають 
проблеми людського буття на всіх стадіях розвитку людини [27]. Вони є продук-
том діяльності несвідомого. «У міфах і казках душа висловлюється про саму се-
бе, а архетипи розкриваються у своєму природному взаємозв’язку», – наголо-
шував К.Г.Юнг [5, с.578]. 

Образи казки відображають процес індивідуації: невдачі й успіх, станов-
лення в соціумі, переконання і т. д. Казковий персонаж долає багато перешкод, 
використовуючи допомогу інших. Це образи, «переживання, несвідомі, колек-
тивні уявлення про те, до чого належить людина у своїх конфліктах і змінах 
своїх орієнтирів і поглядів» [5, с.579].  
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Завданням героя завжди є мотив відділення від батьків, прагнення бути 
самостійним і незалежним від сім’ї. Це відображено в моделі казкового світу, 
яку запропонував Д.Соколов: спочатку біда; наявність помічників і шкідників 
(це можуть бути близькі люди – брати, сестри, мачуха та ін.); трансформація ге-
роя: він стає сильнішим і значимішим; герой іде в інше царство, оскільки в ньо-
му є щось значуще й потрібне (пошук партнера); у той час, як герої трансфор-
муються, інші персонажі казки залишаються незмінними; з іншого царства над-
ходить знак того, що герой там побував; герой один, незважаючи на те, що йому 
багато хто допомагає; перемагає дурень і лінивий; визначається мінімальний 
термін, за який герой повинен щось зробити; визначеність (наприклад, дракон 
знає, хто його знищить, куди треба йти, що зробити); порушуються заборони, 
виконуються накази; відсутність вибору в героя; зрада рідних; щасливий кінець. 
Інколи розповідь має незавершений характер, людина зупиняється перед тим, 
що її лякає, часто повертається до одного й того ж. Щоб завершити роботу, су-
б’єктові потрібно повернутися до того моменту, що лякає, і це дозволить вирі-
шити проблему [17, с.50–51]. 

Маючи справу з казками, «ми отримуємо доступ до архетипної енергії. 
Вона може надихати й просвітлювати, але якщо неправильно вибрати казку, то 
вона не дасть бажаного ефекту» [18, с.452]. 

У психотерапії казкою виділено два основні підходи: один зосереджується 
на виявленні проблем і конфліктів шляхом ідентифікації з героями казки, дру-
гий – звертає увагу на зцілювальну силу казки. 

Таким чином, можна дійти висновку, що завдяки образам казки в суб’єкта 
з’являється можливість «повернення» до тих подій, ситуацій, переживань, які є 
загрозливими, обтяжливими, важкими для сприйняття. Казки відіграють велику 
роль у розвитку та формуванні особистості. Можна виділити такі механізми 
впливу казки на особистість: наслідування поведінки героя, ототожнення 
(ідентифікація) себе з персонажами, проекція власних переживань на героя, ка-
тарсис і сублімація як наслідок переживань подій казки. Казки посідають чіль-
не місце у внутрішньому світі дитини, яка включає їх у свої ігри, ідентифікуючи 
себе з казковими персонажами. Дитина ототожнює себе з казковими героями й 
вирішує таким чином свої психологічні проблеми, при цьому стимулюється 
уява й розвиваються розумові здібності. Фантазії, засновані на казках, є важли-
вою частиною духовного життя дитини, оскільки загрозливі ситуації в казках 
окремими рисами нагадують дитячі страхи, а щасливий кінець дозволяє зрозу-
міти, що дитина зможе отримати перемогу, якщо докладе до цього певних 
зусиль [6, с.5].  

Проживання казкових історій формує своєрідну базу життєвих ситуацій, 
яка допомагатиме в майбутньому долати труднощі без великих фізичних та емо-
ційних затрат. Приміряючи ті чи інші ролі казкових героїв, клієнт безболісно 
може переглянути чи заново сформулювати свій життєвий сценарій. Особливо 
це важливо, коли перед особистістю стоїть складне завдання життєвого вибору 
й не вистачає рішучості й потрібних ресурсів для дієвих кроків до змін. Написа-
ний клієнтом казковий сценарій має всі шанси стати життєвим сценарієм, алго-
ритмом системних дій для досягнення гармонії внутрішнього світу особистості. 



208 

Казка містить потужний ресурс, який активізує імунітет нашої психіки до 
самозцілення, внутрішній потенціал людини, мислення, творчість, уяву, що так не-
обхідні під час вирішення складних життєвих ситуацій. Крім того, казка вказує на 
можливі засоби вирішення завдань, у ній долаються всі перешкоди, зникають об-
меження в часі й просторі, запускаються унікальні механізми креативності у вирі-
шенні проблемних ситуацій, формуються позитивні очікування клієнта щодо них. 

Казкотерапія дає можливість трансформувати внутрішній і зовнішній світ, 
побачити й прийняти його унікальність, адже в казці все наповнене гармонією, 
яка передається клієнту. 

Відомо, що людина має ніби дві свідомості, або два мозки. Дві півкулі 
людського мозку – ліва і права – як було показано в дослідженнях середини ХХ ст., 
істотно розрізняються за своїми функціями. Людина має два механізми мислення: 
правопівкульний і лівопівкульний. Ліва півкуля (відповідає за праву руку) «ми-
слить словами». Права (відповідає за ліву руку) – «мислить образами». 

Права півкуля значною мірою «мислить» так, що за механізмом це схоже 
на «міфологічну свідомість» або первісне мислення. Таким чином, казка безпо-
середньо звертається до глибинних стародавніх рівнів свідомості, немовби по-
вертаючи слухача до «дитинства людства».  

Ліва півкуля вміє «говорити». Права півкуля «дивиться картинки». Ліва 
півкуля «розуміє, оцінює, порівнює». Права півкуля «цілісно сприймає». Ліва 
півкуля може зрозуміти й інтерпретувати зміст сюжету чарівної казки, права – 
цілісно пережити композицію. Дійсно, у традиційній чарівній казці взагалі не-
має нічого, що могло б бути прямо й безпосередньо зрозумілим. Образи казок 
символічні, сюжети повні іносказань. 

Іноді навіть створюється враження, що стародавні люди, які склали каз-
ки, спеціально зашифрували якісь важливі значення в образах казок. Іншими 
словами, значення і зміст сюжету казки адресується несвідомості. Тобто не тому 
«розуму», який користується внутрішньою мовою. Сюжети казок – і стародавні, 
і сучасні – адресуються й сприймаються іншим, не мовним механізмом нашого 
мислення. Оскільки це важко описати словами, цим переживанням легко припи-
сується «ірраціональність».  

За своєю природою казка – це твір «правопівкульного», образного ми-
слення. І коли дитина слухає казку, образи казки безпосередньо сприймаються 
нею через психічні механізми правої півкулі. Таким чином казка стає в момент 
сприйняття образною реальністю... Специфіка чарівної народної казки, на від-
міну від звичних сучасних метафор – у тому, що вони пройшли «випробування 
часом» і відповідають на деякі важливі глибинні запити дитини або дитини в 
дорослій людині. Дослідники вважають, що більш ранні форми людського ми-
слення, так зване первісне мислення (або міфологічна свідомість) базувалося 
саме на цьому механізмі. У сучасної людини механізми «первісного мислення» 
збереглися, але виконують тепер допоміжну роль.  

Казка, як спонтанний продукт психіки, не може об’єктивувати нічого ін-
шого, крім того, що собою являє людська психіка. Таким чином, казку можна 
вважати компенсаторним засобом вирішення життєвих труднощів. Ще одним 
важливим аспектом в об’єктивації змісту несвідомого в казках є заперечення ре-
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альності, неприйняття очевидного. Людина звикає із самого народження покла-
датися у вирішенні проблем на сторонніх: батьків, родичів тощо. Вона не здатна 
сама долати труднощі та мислити логічно над вирішенням складної ситуації. 
Саме тому історично й виникла потреба у використанні заміщувального образу 
того важливого суб’єкта, який дбав про конкретну людину з народження. Лише 
з плином часу такий образ трансформувався в загальну універсалію, яка і пред-
ставлена в казках усіх народів світу [16, c.207–246].  

Висновки 
Здійснивши аналіз науково-психологічної літератури, можна зробити такі 

висновки. Казки є безпосереднім відображенням психічних процесів колектив-
ного несвідомого, тому за своєю цінністю для наукового дослідження вони пе-
ревершують будь-який інший матеріал. У казках архетипи постають перед нами 
в найбільш простій і короткій формі, завдяки цьому архетипні образи дають нам 
ключ для осмислення процесів, які відбуваються в колективному несвідомому. 
У легендах і казках ми приходимо до розуміння базисних структурних утворень 
чи паттернів людської психіки.  

Казка містить потужний ресурс, який активізує імунітет нашої психіки до 
самозцілення, внутрішній потенціал людини, мислення, творчість, уяву, що так 
необхідні під час вирішення складних життєвих ситуацій. Крім того, казка вка-
зує на можливі засоби розв’язання завдань, у ній долаються всі перешкоди, зни-
кають обмеження в часі й просторі, запускаються унікальні механізми креатив-
ності у вирішенні проблемних ситуацій, формуються позитивні очікування клі-
єнта щодо них. 

Використання казки в психокорекційному процесі сприяє вирішенню осо-
бистісної проблематики суб’єкта, пов’язаної з витісненими негативними інфан-
тильними переживаннями. 

Упродовж тривалого періоду психотерапевти, психологи використовують 
казку як один із методів психодіагностики й психокорекції. Майже всі дослідни-
ки беруть за основу класичну казку, яку пам’ятають з дитинства, або ж пропону-
ють самостійно складену казку, як каталізатор особистих спогадів та актуаліза-
ції імпліцитної особистісної проблематики. 

Використання казки в психокорекційному процесі дає можливість вияви-
ти глибинно-психологічні причини виникнення едіпового комплексу суб’єкта, 
активізувати його внутрішній потенціал.  

Аналіз казок дає змогу стверджувати, що казка є адекватним засобом до-
слідження глибинно-психологічних передумов виникнення особистісної про-
блематики суб’єкта. Усвідомлення протагоністами цих причин допомагає здій-
снити психокорекцію. 
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