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СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 
 
УДК 159.923            Larysa Zahrai  
 

CONSTRUCTING OF MODEL OF THE WORLD OF PERSONALITY AS A 
CONTINUUM CONCEPTS SYSTEM 

  
In this article constructing of model of personality in the post-modern perspective has been 

analyzed. The concept of 'model of the world' as a key to self-expression and life realization of 
person has been revealed. Model of the world as a continuum model of the system of concepts, 
meanings has been identified. They are constructed in the process of interpersonal interaction in 
context as a result of the interpretation of texts of subcultures. The process of the research of 
configuration and content of concepts has been described which reflect contextual model of the 
world of young people belonging to the subculture, such as rappers. 

Keywords: model of the world, subculture, rappers, psychosemantical method, concept, 
individual system of values. 

 
Висвітлено проблему конструювання моделі світу особистості в постмодерністській 

перспективі. Розкрито поняття «моделі світу» як ключового в самовиявленні та життє-
здійсненні людини. Визначено модель світу як континуальну систему концептів, смислів, які 
конструюються в процесі міжособистісної взаємодії в певному контексті в результаті ін-
терпретації текстів субкультур. Окреслено процедуру дослідження конфігурації та змісту 
концептів, які відбивають контекстуальну модель світу молодих людей, що належать до 
субкультури, зокрема реперів.  

Ключові слова: модель світу, молодіжна субкультура, репери, психосемантичний ме-
тод, концепт, індивідуальна система значень. 

 
Social philosophers call this period of development of mankind postmodern 

era, the characteristics of which are the pluralism of ideas, ideologies that have no 
boundaries and limits that particularly exacerbates the problem as self-identity, and 
culture, society as a whole. It is therefore particularly acute problem of research on 
the impact of these trends on personal development, including its model of the world. 
The modern young man is in so-called «supermarket» cultural texts that play a role 
scheme script that determines the formation of its world model. 

For today among of modern youth there is very popular variety of youth 
subcultures that have different origins, methods of interpretation of the world, life 
style. By its originality, novelty, they attract young people who are looking for new 
models for identification, sense creation. Youth subcultures distinguish based on 
belonging to a different group: the style of life – system (hippie fashion, Hare Krishna, 
etc.), romantics, escapist (indianists, Tolkienists, uniformists, role, bikers), religious 
and mystical (Satanists, Brotherhood of candidates on real people), hedonistic and 
entertainment (major, ravers, breakers, rappers, rockers) wildly protesters (punks, 
metallers, bikers, hackers), willfully-mob law (skins, gopniks). In Ukraine, a youth 
subculture of cultural and artistic direction, designed to meet the psychological 
problems of young people. The purpose of the article is to clarify the semantic features 
of design model of personality in youth subcultures, including rappers. 

 

© Zahrai L., 2014 
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A number of researchers (L.Vygotsky, V.Humboldt, E.Husserl, J.Kelly, 
D.Leontiev, O.Leontiev, Yu.Lotman, Ch.Osgood, W.Petrenko, F. de Saussure, 
G.Shpet, K.Jaspers and others) defend the idea of peculiar and unique understanding 
of the person of each event, phenomenon, other people, the unique content of reason 
of consciousness. Although despite the individual nature of values, they are 
contextual, they reflect the actual meanings that circulate in the mental space of the 
individual and are a model of the world. 

Each individual has its own personality, individual values, which reflects 
human, cultural, historical and social oriented systems of values. Such systems are 
intertwined to form individual semantic system that is the basis of personal human 
experience, reflecting its world model. Initial development of the psychological 
concept model (pattern) of the world as non-modal structure in the context of 
activity-paradigm belongs to O.M.Leontiev. The image of the world in the sense of 
O.M.Leontiev is non-modal because it is not only the actual properties of objects 
detected by the individual in the course of its activities, but also those that do not 
directly interact with the individual. As a result, the image of the world is a universal 
form of knowledge that defines the possible knowledge, ways of constructing 
experience and operating of self-expression. 

Model of man’s world is nothing more than a reflection, structure dominating 
texts of culture, structure of world view, a whole global image of the world that is the 
result of the totality of human activity, its contact with the world. Model World – is a 
psychic gestalt of world, which contains a description of it [6, p.2]. As noted by 
J.P.Sokolovska, this model provides partial models, which contain relatively specific 
vision of key system characteristics reality. The system of individual representations 
is specified and implemented certain categorical structures in which consciousness 
perceives the world [6, p.6–7]. 

This understanding of the world model allows us to speculate about the 
existence of a model of the world, individual values inherent the individual, created 
in the context of the subculture, particularly rappers, and reflects the collective form 
of the world, specific knowledge and fixed in the sign language system. In other 
words, the model of the world is a system of individual values, individual concepts 
created in context. It represents reality in the form in which it is conceptualized, 
interpreted personality. In the process of interpretation occur signification events, 
events to give it a specific meaning, conceptualization. In other words, the model of 
the world reflects the specifics of the individual attitude to reality. As the 
B.A.Serebrenikov remarks, it is the link between consciousness and activity, that is a 
«semantic counterpart of the World» has absolute credibility for its media reflects the 
unity of invariant and variable, process and outcome awareness [7, p.46]. 

Model of the world in the theory of J.Kelly is seen as a system of constructs 
that interact with each other and mutually determine each other. Moreover, the nature 
of this interaction is not accidental, but has holistic, systemic character. Constructs 
because of this are acquiring the system properties, which would not be in them, if 
they existed as a separate formation [1]. Construct – a special subjective tool created 
(constructed) by the man himself, checked (valid) it into practice, which helps her to 
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perceive and understand (design) the surrounding reality, predict and evaluate events 
[1]. Construct – a significant feature, not a verbal label. We must always remember 
that, pointing to the individual system of constructs we mean attitude and setup of 
man to the world, and its position in the world [1]. 

Using the metaphor «theory», J.Kelly does not claim that they are clearly formed 
and structured: they can be verbalized, non-verbal or preverbal, with a clear and 
flexible structure without difficulties or complications be subject to review, and finally, 
they can be idiosyncratically or generally accepted. However, this theory in the sense 
that they are a network of meanings by which people perceives reality, trying to control 
events and to act according to the situation. In this sense, individual theory of man, that 
its system of personal constructs may be consistent with those for other psychological 
approaches called «settings», «habit», «system of reinforcements», «system of coding 
Information», «concepts», «philosophy of life», etc. 

As noted by K.Dweck, individual models or implicit theories (term of J.Bruner, 
R.Tahiuri) contribute to the development of a unique system for each individual 
values. It argues that this semantic system determines the uniqueness and specificity 
of targeting, perceptual and behavioral strategies of every person that underlies the 
complex system of self-regulation, determines the success and failure of man, his 
self-esteem and evaluation of others [7]. Thus, implicit theories in our interpretation 
of model of the world of personality, providing semantic system that includes 
interpretative schemes, concepts, models of the world of group, subculture and 
semantic which is the result of interpretation of the individual values. 

As noted by R.J.Pavilionis model of the world – is continuously constructed 
conceptual system, which is endowed the personality of the actual or possible world 
that is constructed in the process of interpersonal interaction, human activities, and 
displays its ways and mechanisms for of interpretation of new knowledge [3, p.280]. 
It follows that the model of the world reflects totality of knowledge and mechanisms 
for obtaining and internalization. The units of the conceptual system are concept-
reasons – it's all that individual knows, thinks, implies about a particular situation. 
The conceptual system is formed not only by external influences objective reality on 
the individual, but is the result of reflection as self-study thinking of structures of 
meaning. 

The term «concept» is defined by scientists as the minimum unit of experience, 
which verbalized with words, as a special structure of representation of experience of 
consciousness as a mental formation that reflects the mental and psychological 
resources of our consciousness. In cognitive science concept plays a mediating role 
between word and reality, and therefore the concept – its full potential meaning of 
word, which includes in addition to the main content subjective which is created by 
individual and tested them in practice. By this concept differs from the construct. 
Construct – is not necessarily discrete opposition. Typically, this is more or less 
crushed scale. Concept sets the nominal scale (class, concept), construct as a 
minimum scale of the order, and in fact the scale of higher levels. 

To form the system of human concepts defined national cultural, social, group, 
gender guidelines, individual and personal characteristics. In human consciousness 
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concepts form a structured system that reflects its world model. In every culture 
model of the world is made up of a number of universal concepts and constants of 
culture, but in every community, subculture among these concepts has its own, 
special relations that form the basis of their worldview. Thanks to the concept is, as 
noted by M.Epstein, «packing» experience. So for us it turns important to clarify the 
content model of the world design features in different subcultures, in particular 
subculture rappers that allows verifying contextual nature of their creation. Thus, the 
model of the world serves as the basis for individualized perception, understanding 
and interpretation of reality. Being not always realized, it defines a way which 
underlies understanding and interpreting reality. 

As the O.Laktionov noted necessary condition for the functioning of such 
models is the ability of the individual to the interpretation of the life of themselves as 
the subject of these events. Gradually acquired interpretations experience allows to 
build a structure that reflects the attitudes of the individual to itself, others and the 
world in general [2]. Individual models (concept) as cognitive and emotional patterns, 
ask the individual scheme of interpretation its relation to itself (self-concept), other 
(other concept) and the environment. Concepts include the motives that encourage us 
to action, norms and habits, which we focus. 

Thus, the model of the world in our study consider as continual system of 
concepts, meanings that are constructed in the process of interpersonal interaction in 
context as a result of interpretation of texts of subcultures. Such models are 
subjective, endowed with properties values. They are quite stereotyped; conformist in 
their social origins, or original and those that does not meet to generally accepted 
notions. Based on this interpretation of the term «model of the world of personality» 
can be identified in individual system of values of young people belonging to 
subculture of rappers. 

Units of value are known to be components of semantic lexicon, which form its 
structure, are carriers of these elements, and match them to the display features reality 
fragments allow to express it in words [4]. It follows that the explore individual 
system of values, a system of concepts is possible on the basis of semantic units of 
text. For this purpose we used psychosomatical method, and explores the various 
forms of the system of concepts in individual consciousness. Descriptors for 
psychosomatical matrices were found by the method of «Who am I?» M.Kuhn, 
T.McPertland with aim of free actualization of their subjects, the non-imposed by 
experimenter cognitive-affective structures that reflect individual system values 
attitude to itself and methods “Must-topics» that provides free updating those aspects 
of life that in the survey are the focus of respondents “Morphological test of life 
values (V.Sopova, L.Karpushina) and “Test of life reason orientations «D.Leontiev. 
These tests allowed us to identify the interpretative schemes of attitude to the world. 

Using factor analysis revealed concepts-reasons and semantic model of the 
world of young people belonging to subculture of rappers. Youth subculture 
originated from rappers: rap – a musical style based on the hip-hop culture, «break-
dance» dance style (unique in its rhythm and dance plasticity, which laid the fashion 
for the whole culture of hip-hop – sportswear), graffiti – wall painting that 
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symbolizes the definition area of rappers. Relevant texts of rap culture is rap lyrics 
that young people read in verse form, recitative, break dancing and practicing «cut 
off» and «reckless» lifestyle. 

The storyline of such texts are aggression, violence, anger, revenge, 
indifference, carelessness, irresponsibility, hedonism and comfort. Rappers lack the 
impact of conventional stereotypes and most of all value freedom and independence. 
They take a passive stance; they are not concerned about the environment, prone to 
spontaneous self-expression. 

In the model of the world of young people belonging to the subculture rappers 
detected configuration concept meaning «attitude to themselves» and «attitude 
toward the world». Concept meaning «attitude to themselves» includes three factors 
(total variance of 57.81%). The structure of the first of them, which explains 23.77% 
of total variance, included 10 verbal scales, the order of which corresponds to the 
transfer of their factor loadings: communicable (0.86), cheerful (0.84) tactless (0.83); 
unpredictable (0.82), independent (0.81) lazy (0.75), confident (0.67), seeking 
recognition of (0.58) has its own position (0.45), indifferent (0.42). 

Based on the values of the first five scales are composed of the factor with the 
largest load (more than 0.8), it has received conditional generalized called «unguided 
communication». Such communication is due to the indifference to others, the desire 
of self-assertion. This content scales to some extent reflects those meanings that are 
promoted in rappers subculture. Communicating with each other, each trying to prove 
himself, despite other people demonstrating independence and confidence. 

The second of the obtained factors are less important as explains 19.6% of 
variance. It consists of eight verbal scales: aims to communicate with others (0.77), 
active (0.75), subject to competition (0.72), athletic (0.62), seeking recognition of 
(0.57); unbalanced when solving situations (0.57), cheerful (0.53), aimed at 
competition (0.46). The largest load factor gained in these first three scales (over 0.7). 
In this regard, it has been called «active-competing communication». On the basis of 
competition and rivalry based relationship between rappers, so coincidental is the 
importance of this concept in a model of the world young people. 

A third from the received factors are much less important, as only 14.24% 
explained variance. It consists of nine verbal scales: active (0.71), strong (0.68), 
indifferent (0.65) suppresses aggression (0.62), unpredictable (0.57), is aimed at 
communication (0.54), risk averse (0.52), inconsistent (0.52), impulsive (0.50). The 
greatest loading in this factor are the first four scales (over 0.6). Summarizing the 
semantic content of the most important scales, this factor was named «masculine 
activity». 

Thus, the current concept meanings in relation to their model of the world of 
rappers displayed «uncontrollable communication», «active and competing 
communication» and «masculine activity». In our opinion, the importance of the 
concept of «communication» is undoubtedly because young people communication is 
one of the major activities in which they satisfy the need for self-knowledge and self-
assertion. However, its meaning has its own specificity, which largely predetermined 
by meanings schemes of subculture of rappers. 
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In the present subculture communication is one of its most important markers. 
Communication of rappers based on creating, reading and discussion of rap texts that 
permeated with protest grounds as indifference to the environment, rejection of 
conventions, rules, norms, lack of tact. The concept of «active and competing 
communication» created by the interaction between the rappers who are competing 
with each other in reading rap, performing complex movements of dance 
demonstration «steepness» unbiased and more. Since this mostly masculine 
subculture schemes are shown, it is not accidental concept of «masculine activity». 
Masculine activity of rappers provides strength, which manifests itself in indifference 
to the dominant culture, its norms, unsuitability and rejection standards, 
unpredictability, impulsiveness in their actions and risk appetite. 

Based on the results of factor analysis revealed in concept meaning of rappers 
«attitude to the world», in the result that there are three important factors which 
together determine the 61.86% variance, which can be regarded as an acceptable 
outcome factorization of the data matrix. Unipolarity should be noted in all selected 
factors that serves to statistical evidence in favor of consistency model of primary 
interpretative schemes obtained in the previous phase of the study. 

The first factor identified in the context of identifying «attitude to the world», 
identifies 38.79% of the variance. It was interpreted as a «high financial status» due 
to the semantic content of a generalization of the following statements: get paid 
profession (0.72), a higher material standard of the family (0.66), establishing useful 
contacts and links (0.65), capture lessons that enhance the material level (0.57), 
engage in physical occupations that have emphasized the identity (0.55), raising the 
educational level in order to get a high paying profession (0.53). 

Thus, the most important concept model of the rappers in the «relationship to 
the world» found «material status», which is defined primarily high paid profession 
rather high material level of family debugging useful contacts and links. In addition, 
the material image is determined by the image hobbies and education. This result is 
not unexpected, since rappers really pay great attention to the material level, which 
determines what status they will take in their group. This is especially true R'n'b 
(R’n’Bers) who prefer expensive, branded clothing and elite club. 

The second factor (15.77% variance) model of the world of rappers in the 
system of concepts «attitude to the world» is defined – «Prestige»: raising the level of 
education in order to receive a prestigious profession (0.67), improving education for 
a career (0.64), establishing useful contacts, relations (0.61), admiration of lessons 
that emphasize individuality (0.53), the presence of good physical form (0.46), the 
desire to implement social orientation through admiration (0.43). 

The concept of «prestige» implies reaching a certain level of education that 
would allow to get a prestigious job, career. In addition, the prestige is determined by 
the presence of useful links, original hobbies and an attractive physical appearance. 
The third factor (7.3% of variance) model of the world of concepts «attitude to the 
world» – «Individuality and pleasure in hobbies»: have a fashion hobbies (0.68) an 
identity of hobbies (0.62) original and different types of physical activity (0.54) do in 
your free time that gives pleasure (0.5) admiration of lessons that create opportunities 
for creativity (0.45). 
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The next important concept in the of rappers model of the world a «admiration», 
which should be stylish, fashionable, promote the expression of personality, be fun and 
provide opportunities for creative expression. Hence, this configuration of concepts 
meanings and semantic model in the world largely due to of rappers meanings of 
subculture. Almost every concept discovered present semantic meaning, which is 
created in the context of the subculture. Rappers, as many other wildly hedonistic 
subcultures, are very important high value of financial status, which determines the 
level of prestige and admiration, the basic meaning of which – it is fun. 

Thus, the model of the world of the individual – a continual system of concepts, 
meanings that are constructed in the process of interpersonal interaction in context as a 
result of the interpretation of texts of subcultures. Construction of system of concept 
meanings that reflect attitude to itself and relationship to the world model of the world of 
rappers has contextual nature. The content of concepts, which reveal attitude themselves 
in relation to young people belonging to the of subculture of rappers indicates the 
relevance of communication that is frivolous, irresponsible and is active and competitive 
in nature. Regarding system of concepts that reflect the attitude to the world, for rappers 
is represented small number of factors that are abstract. Relevant values revealed a high 
for rappers, they are material status, prestige and pleasure. 
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The article show contemporary value of communication in multicultural societies. It 
indicates the presence of some worries such as insecurity and conflict. At the same time this article 
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competences will facilitate cohabitation and coexistence in a multicultural world.  
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У статті висвітлено сучасне значення спілкування в полікультурному суспільстві. 
Звернено увагу на проблеми відсутності безпеки та наявності конфліктів. Водночас підкре-
слено актуальність формування нової суспільної свідомості. Зазначено, що розвиток відпо-
відної міжкультурної компетентності сприятиме взаємодії в багатонаціональному світі. 

Ключові слова: спілкування, полікультурна спільнота, міжкультурна компетентність. 
 
Problematyka wielokulturowych społeczeństw ma ścisły związek z procesem 

komunikowania się w grupie i pomiędzy grupami. Żyjąca wśród większości 
mniejszość narodowa czy etniczna boryka się często z wieloma trudnościami natury 
komunikacyjnej. Podobne problemy ma również druga strona. Niezrozumienie i brak 
poprawnego przepływu komunikatów może nie tylko utrudniać ale wręcz 
uniemożliwiać komunikowanie się. W pewnych sytuacjach z pomocą przychodzi 
wdrożenie idei wielokulturowości i międzykulturowości do pracy w grupach 
wielokulturowych. Patrick Savidan uważa, że «wszystko wskazuje na to, że dzięki 
globalizacji i pod wpływem rozwoju demograficznego oraz nasilenia migracji proces 
etniczno-kulturowego różnicowania wciąż będzie się intensyfikował i przyśpieszał» 
[10, s.9]. Sytuacja ta wskazuje, że musimy intensywniej zająć się procesami 
komunikowania się w wielokulturowych społecznościach. Jest to o tyle ważne, że 
«komunikacja jest także niezbędna do tworzenia i podtrzymywania kultury, do 
przekazywania jej z pokolenia na pokolenie oraz do utrwalania celów i wartości 
kulturowych w kolejnych pokoleniach» [6, s.323]. 

Proces komunikowania się między ludźmi jest istotnym elementem w procesie 
porozumiewania się. Dodatkowo trzeba mieć świadomość, że przekłada się on na 
szersze aspekty jak edukacja czy tożsamość. Dowiedziono, że «istnieją ścisłe 
korelacje między edukacją i problemami tożsamości kulturowej. Systemy edukacji 
muszą uwzględniać tożsamość kulturową w celu skierowania zainteresowań sił 
społecznych na rozwój wartości, dla których postacią centralną jest człowiek» [12]. 
Jeśli nie będziemy dążyć do poznania i zrozumienia przedstawicieli innych kultur, nie 
będziemy w stanie zgodnie współżyć w środowisku.  

Istotnym wskazaniem niech będzie, że «w rzeczywistości grup etniczno-
kulturowych jest o wiele więcej niż państw narodowych. Obecnie jest na świecie 
nieco ponad 190 suwerennych państw, ponad 5 000 grup etnicznych, z których każda 
posługuje się innym językiem, z czego wyodrębniono blisko 600 grup językowych» 
[10, s.15].W konsekwencji wskazuje to na fakt istnienia świata zróżnicowanego 
kulturowo a wielokulturowość nie może być traktowana jako odosobniony 
przypadek. Powinniśmy traktować tę różnorodność jako część pewnej szerszej 
całości, co do której wymagane jest pewne porozumienie, które wymaga nabycia 
umiejętności przeprowadzania pewnych procesów komunikacyjnych.  

Sławomir J.Magala podkreśla, że «pierwotnie koncepcja społeczeństwa 
wielokulturowego miała wydźwięk ideologiczny: miała ona odzwierciedlać rosnące 
zainteresowanie lewicowych i liberalnych planistów miejskich, polityków i 
pracowników społecznych zwróceniem uwagi reszty społeczeństwa na problem 
imigrantów i ich dzieci oraz doprowadzeniem do ich integracji» [5, s.92]. Z czasem 
jednak to podejście zmieniło się i współcześnie mówi się nie tylko o asymilacji ale 
również o zachowaniu własnej kultury. 
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Samo zagadnienie wielokulturowości nie jest zjawiskiem nowym czy 
nieznanym. Już w dziełach Herodota można znaleźć definicję wielokulturowości, 
którą traktował on «jako żywą, pulsującą tkankę, w której nic nie jest dane i 
określone raz na zawsze, lecz nieustannie przekształca się, zmienia, tworzy nowe 
relacje i konteksty» [3, s.107]. Natomiast Jerzy Nikitorowicz zwraca uwagę, że 
«zderzenie z innością i obcością nie jest zjawiskiem nowym, jednak skala problemu, 
kwestie prawne i oczekiwania są nowe, stąd kształtowanie relacji międzyludzkich, 
budowanie wspólnot w mikro-i makroświecie, staje się pilnym zadaniem 
edukacyjnym» [9, s.26].  

Poznanie zagadnień dotyczących wielokulturowych społeczności jest możliwe 
tylko dzięki procesom komunikacji. W badaniach dotyczących międzykulturowości 
zwraca się dużą uwagę na występowanie takich zagadnień jak niepewność 
(niejasność) oraz konflikt [6, s.355]. 

Te dwa zagadnienia niosą za sobą pewne niepokoje. Zwraca się przy tym 
uwagę, że «jedną z cech odróżniających komunikację międzykulturową od 
komunikacji wewnątrzkulturowej jest niepewność co do podstawowych reguł, jakimi 
kierują się uczestnicy interakcji» [6, s.355]. Pamiętać przy tym należy, że «uczestnicy 
interakcji międzykulturowych często rozmawiają ze sobą w języku werbalnym, który 
przynajmniej dla jednego z nich (a czasami dla obu) nie jest językiem ojczystym» [6, 
s.356]. W konsekwencji oznacza to, że do końca nie możemy być pewni jako 
nadawcy czy odbiorcy komunikatu czy zrozumieliśmy go właściwie lub czy nasz 
słuchacz odebrał go w należyty sposób. «Badacze doszli do wniosku, że różnice pod 
względem przynależności etnicznej i stopnia zażyłości również są powiązane z 
różnicami w zachowaniach komunikacyjnych służących usuwaniu niepewności» [6, 
s.356]. 

Drugie istotne zjawisko, które występuje podczas komunikacji 
międzykulturowej to konflikt. Jest to sytuacja, której nie możemy czy nawet nie 
jesteśmy w stanie uniknąć. «W trakcie interakcji międzykulturowych zachowania 
naszych rozmówców często bywają niezgodne z naszymi oczekiwaniami» [6, s.357]. 
Przyczyn takiego zachowania jest wiele ale najczęściej wspomina się o niepewności. 
«Ludzie mogą stracić cierpliwość lub przestać tolerować wieloznaczność 
komunikatów, co prowadzi do złości, frustracji lub niechęci» [6, s.357]. 
W konsekwencji oznacza to, że musimy nauczyć się również zachowania 
cierpliwości, wytrwałości i przede wszystkim wzajemnej chęci porozumienia się. 

L.M.Barna dokonał opisu i omówienia najbardziej charakterystycznych 
czynników, które utrudniają proces komunikacji międzykulturowej. Wspomina tu 
m. in. o zakładanym prawdopodobieństwie, różnicach językowych, błędnym 
interpretowaniu sygnałów niewerbalnych, stereotypach i uprzedzeniach, pewnych 
skłonnościach do formułowania sądów wartościujących i wysokim poziomie lęku lub 
napięcia [6, s.359–360]. 

Bardzo ważnym obszarem działalności związanym z usprawnieniem procesu 
komunikacji międzykulturowej jest m.in. uważność i usuwanie niepewności. Jest to 
bardzo istotne gdyż «skuteczne rozwiązywanie konfliktów wymaga znajomości i 
poszanowania różnic kulturowych w poglądach na świat i w zachowaniach, a także 

Beata Anna Orłowska. Komunikowanie się w wielokulturowej społeczności jako podstawa … 
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uwrażliwienia na różnice między stylami komunikowania się w kulturach o niskim i 
wysokim poziomie kontekstualizacji oraz na rozbieżności międzykulturowe w 
spostrzeganiu czasu» [6, s.361].  

Patrząc z tej perspektywy niezbędny jest odpowiedni proces edukacji, który 
umożliwi odpowiednie przygotowanie do międzykulturowej komunikacji i 
jednocześnie przygotuje uczestników komunikacji do odpowiedniego odbioru 
przekazywanych komunikatów. Pewną pomocą może okazać się koncepcja 
wychowania opracowana przez Aleksandra Thomasa i Norberta Ropersa. Uważali 
oni, że «kultura jest ogólnym, generalizowanym dla danego społeczeństwa, 
narodowości, organizacji czy grupy społecznej systemem orientacyjnym, który został 
ukształtowany ze swoistych dla nich symboli przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. Wpływa on na spostrzeganie, myślenie, wartości i postępowanie 
wszystkich członków społeczeństwa, określając tym samym ich tożsamość, 
umożliwiając panowanie nad otoczeniem i wpływając na kierowanie przez osoby 
własnym rozwojem» [11, s.293]. Zdanie Bogusława Śliwerskiego «do procesu 
międzykulturowego uczenia się dochodzi wówczas, kiedy istnieje motywacja uczenia 
się i kiedy stworzone są ku temu odpowiednie sytuacje (obszary edukacji), 
prowadzące do zmiany dotychczasowych postaw i zachowań» [11, s.293]. 

Mówiąc o wykorzystaniu edukacji międzykulturowej trzeba mieć świadomość 
występowania trzech istotnych czynników: kultury, wiedzy i zachodzących relacji 
społecznych [2, s.20]. Ważnym czynnikiem, który powinien tu wystąpić, zdaniem 
N.Ropersa jest empatia. Autor traktuje ją analogicznie do empatii interpersonalnej i 
wskazuje, by «mówić o kształtowaniu empatii międzynarodowej, transnarodowej, 
rozumiejąc przez nią umiejętność lepszego rozumienia drugiego człowieka w jego 
sytuacji kulturowej, kiedy staramy się wczuć w jego stany emocjonalne, przeżycia i 
równocześnie zrozumieć jego sytuację z tej perspektywy, z tego «miejsca» w świecie 
oraz kiedy pragniemy rozpoznać w niej podobieństwa lub istotne różnice w stosunku 
do własnej kultury» [11, s.294]. 

Tylko dzięki wzajemnym kontaktom, procesowi uczenia się siebie nawzajem i 
wzajemnego komunikowania się będziemy w stanie zrozumieć innych i uczestniczyć 
w procesie międzykulturowym. Jerzy Nikitorowicz zwrócił przy tym uwagę na 
obowiązek uwzględnienia pewnych norm, które mogą pomóc w nabywaniu istotnych 
umiejętności. Do najważniejszych z nich zaliczył bycie sobą, doświadczanie Innych i 
wspólne działanie oraz posiadanie wiedzy o sobie i Innych [7, s.58].  

Dzięki wprowadzeniu w życie założeń edukacji międzykulturowej możemy 
mówić o wytworzeniu się nowej świadomości społecznej. M.Abdullah-Pretceille 
podkreśla, że: 

 «Większość dużych zbiorowości to społeczności wielokulturowe, których 
liczba będzie stale rosnąć; 

 każda kultura niezależnie od swojej specyfiki, zasługuje na nasz szacunek; 
 wielokulturowość to bogactwo; 
 korzyści płynące z wzajemnego przenikania kultur nie mogą przysłaniać 

specyficznej tożsamości każdej kultury» [1]. 
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Biorąc pod uwagę poruszaną problematykę warto jest pamiętać o sugestii Ta- 
deusza Lewowickiego, który podkreślał, że istotą jest «nie zacieranie różnic, ale 
świadomość ich istnienia, istoty, a także poznawanie, akceptowanie, przyjmowanie 
cech innej kultury (przyjmowanie wzajemne – przez członków różnych grup). Taka 
edukacja ma przygotować do życia w postnowoczesnym świecie, w którym 
zróżnicowanie jest stanem naturalnym» [4, s.31].  

Ten nowy typ świadomości, jako proces może przebiegać w bardzo różny 
sposób, jednak kształtowanie tego typu świadomości wymaga pewnych zachowań, do 
których zaliczyć należy m. in.: 

 «Poznanie i zrozumienie siebie, własnej kultury, własnego świata 
zakorzenienia, ojczyzny prywatnej (...); 

 przezwyciężanie tendencji do zamykania się w sferze własnych wartości, 
własnego kręgu kulturowego na rzecz otwarcia i zrozumienia innych, poszanowania 
dla różnic i traktowania ich jako czynnika rozwojowego; 

 wdrażanie do zauważania i poznawania Innego, kształtowanie wrażliwości i 
umiejętności współdziałania, chronienie przed uproszczonym i zdeformowanym 
obrazem Innego; 

 inspirowanie do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji edukacyjnych 
programów, działalności społecznej i instytucjonalnej» [8, s.31–32].  

Warto jest na koniec podkreślić, że współczesny świat jest światem wielu kultur i 
musimy mieć świadomość konieczności komunikowania się w wielokulturowej 
społeczności. Jednak wszyscy musimy się tego nauczyć i odpowiednio przygotować. 
Bez odpowiedniego przygotowania i nabycia cech, które zniwelują stereotypy i ułatwią 
postrzeganie Innych, współdziałanie i współpracę nie będziemy w stanie nawiązać 
właściwej komunikacji ze środowiskiem wielokulturowego świata. Do tego ważnym 
elementem jest również odpowiednie przygotowanie kolejnych pokoleń na wielość i 
różnorodność, która nas otacza. Nabycie odpowiednich kompetencji międzykulturowych 
ułatwi współżycie i współistnienie w wielokulturowym świecie. Tylko wtedy będziemy 
mogli czerpać z różnic i wielości jako wielkiego bogactwa zarówno dla nas, naszej 
kultury jak i będziemy w stanie dać coś innym i ich kulturze. 
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ВІКОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ЮНАКІВ 
 
Стаття присвячена соціально-психологічному аналізу проблеми міжособистісного 

спілкування юнаків. Висвітлено вікові особливості цього процесу й охарактеризовано його 
багатогранні складові. Розглянуто вплив міжособистісного спілкування на визначення ста-
тусу юнаків у школі, сім’ї, суспільстві.  

Ключові слова: юнацький вік, міжособистісне спілкування, дружба, любов, онтогене-
тичний розвиток особистості, соціальне середовище, самосвідомість, життєва позиція, 
світогляд. 

 
This article is devoted to the social-psychological analysis of the problem of interpersonal 

communication boys. Sanctified age peculiarities of this process and is characterized by its multi-
faceted components. Considers the impact of interpersonal communication at determining the 
status of boys in school, family, society. 

Keywords: youth age, interpersonal communication, friendship, love, ontogenetic 
personality development, social environment, self-awareness, attitude and outlook. 

 
Міжособистісні відносини охоплюють усі сторони життя людини. Вона 

пізнає світ, розвивається, спілкується, працює, дружить. На цій взаємодії побудо-
ване сучасне суспільство, за його законами воно існує. Юнацький вік являє со-
бою період життя людини, онтогенетично розміщений між отроцтвом і дорослі-
стю. Юність є завершальним етапом первинної соціалізації, головне його завдан-
ня – вибір подальшої професійної діяльності, становлення повноцінного члена 
суспільства. При цьому соціальний статус юнака все ще не однорідний, а провід-
ною діяльністю, нарівні з підлітковим віком, залишається міжособистісне спілку-
вання. Невизначеність суспільного становища й статусу характеризує особливо-
сті психіки. Юнаків усе ще хвилюють проблеми, успадковані від підліткового ві-
ку – власні психофізіологічні зміни й право на автономію від дорослих, орієнта-
цію у світі дорослих. Усе це зумовлює розвиток розумових здібностей, диферен-
ціації інтересів, розвиненої самосвідомості, світогляду й життєвої позиції. 

У вітчизняній соціальній психології зміст терміна «спілкування» прийня-
то розглядати в понятійному словнику теорії діяльності. При цьому в спілкуван-
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ні реалізуються й суспільні, і міжособистісні відносини. Вивченням проблеми 
міжособистісного спілкування займався ряд вітчизняних і закордонних учених. 
У вітчизняній психології проблемою займалися Б.Г.Ананьєв, Г.М.Андреєва, 
Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, Б.Д.Паригін, С.Л.Рубінштейн та інші. Серед за-
рубіжних авторів найбільш відомими є Е.Берн, М.Джеймс, К.Леонгард, 
Ф.Перлз, В.Франкл, Е.Фромм, М.Еріксон. У вітчизняній психології існує безліч 
теорій із приводу того, яке місце займають міжособистісні відносини в реальній 
системі життя людей. С.Л.Рубінштейн глибоко проаналізував роль діяльності й 
спілкування людей у функціонуванні їх психіки. У його роботах мислення су-
спільної людини подано як процес його розумової діяльності з духовного 
освоєння дійсності, перекладу зовнішньої предметної діяльності у внутрішній, 
ідеальний план. Розглядаючи міжособистісні відносини як видове поняття, 
М.М.Обозов відзначає, що міжособистісні відносини – це завжди суб’єкт-
суб’єктні зв’язки. Вони характеризуються постійною взаємністю й мінливістю. 
Виходячи з таких критеріїв, як глибина відносин, вибірковість у виборі партне-
рів, функції відносин, М.М.Обозов пропонує таку класифікацію міжособисті-
сних взаємин: відносини знайомства, приятельські, товариські, дружні, любов-
ні, подружні, родинні й деструктивні відносини. Виділяючи в структурі особи-
стості кілька рівнів характеристик, а саме – загальновидові, соціокультурні, 
психологічні, індивідні, він відзначає, що різні види міжособистісних взаємин 
припускають включення в спілкування тих або інших рівнів характеристик осо-
бистості. Тому головним критерієм вважає міру, глибину залучення особистості 
у відносини.  

Аналізуючи місце розташування міжособистісних відносин у соціально-
психологічній літературі, Г.М.Андреєва відзначає, що їх розглядають насампе-
ред щодо системи суспільних відносин як відбиття у свідомості суспільних від-
носин. Вона стверджує, що природа міжособистісних відносин може бути пра-
вильно зрозуміла, якщо їх не ставити в один ряд із суспільними відносинами, а 
побачити в них особливий ряд відносин, що виникає всередині кожного виду 
суспільних відносин [1]. Характеризуючи спілкування, вона виділила в ньому 
три взаємозалежні сторони: комунікативну, тобто обмін інформацією між тими, 
що спілкуються, інтерактивну, тобто організацію взаємодії, і перцептивну – 
процес сприйняття один одного партнерами й установлення взаєморозуміння на 
цьому підґрунті. 

У психологічній літературі висловлюються різні точки зору на питання 
про те, як пов’язані між собою міжособистісні відносини й системи суспільних 
відносин. Іноді їх розглядають в одному ряді із суспільними відносинами, у під-
ґрунті їх або, навпаки, на самому верхньому рівні, в інших випадках – як від-
биття у свідомості суспільних відносин. Формування суспільних і міжособисті-
сних відносин досить складний процес. Серед основних факторів, що визнача-
ють розвиток відносин, утворення емоційних зв’язків між людьми, виступають 
подібність-розходження або подоба-контраст між людьми. 

Мета статті – проаналізувати вікові та психологічні особливості міжособи-
стісного спілкування юнаків, розкрити можливості вдосконалення цього процесу. 
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Спілкування становить складний процес взаємодії між людьми, що поля-
гає в обміні інформацією, а також у сприйнятті й розумінні партнерами один 
одного. Воно виступає одним із ключових факторів соціального становлення 
особистості. Залежно від змісту, цілей і засобів, спілкування можна поділити на 
кілька видів:  

1. Матеріальне – обмін предметами й продуктами діяльності. 
2. Когнітивне – обмін знаннями.  
3. Кондиційне – обмін психічними або фізіологічними станами.  
4. Мотиваційне – обмін спонуканнями, цілями, інтересами, мотивами, по-

требами.  
5. Діяльнісне – обмін діями, операціями, уміннями, навичками [6].  
Можна виділити низку рольових функцій спілкування: 
1. Спілкування як умова формування й існування людини. Філогенез люд-

ства й онтогенез кожної людини підтверджують, що формування людини немо-
жливе без спілкування, яке виступає унікальною умовою людського буття. 

2. Спілкування – спосіб самовираження людського Я: людська сутність про-
являється лише в спілкуванні, яке дає можливість людині виявити всі грані своєї 
особистості, зробити їх значущими для інших, самоствердитися у власній цінності. 
Дефіцит спілкування спричиняє комплекси, сумніви, робить життя неповноцінним. 

3. Спілкування – основний засіб комунікації, що проявляється в інформа-
тивному характері спілкування, завдяки якому в процесі спілкування переда-
ються накопичені знання й тим самим здійснюється соціальне спадкування.  

4. Спілкування виступає головним засобом керування людьми. Нині ця 
функція використовується цілеспрямовано як засіб маніпуляції свідомістю й 
діями людей, що можна простежити як у публічних сферах – в економіці й по-
літиці, так й у сфері особистих взаємин. 

5. Спілкування – життєва потреба й умова людського щастя. Ця функція 
найбільш значуща для самовідчуття індивіда, тому що вона розкриває інтимний 
характер спілкування, що виступає внутрішньою, найчастіше неусвідомлюва-
ною потребою кожної людини, прихованим мотивом її дій і вчинків. При цьому 
на перший план виступають такі риси спілкування, як вибірковість і спрямова-
ність на певний об’єкт, наявність зворотного зв’язку, взаємність вибору й взає-
морозуміння. Ця потреба повніше всього реалізується в таких вищих формах 
людського спілкування, як дружба й любов або кохання. 

У життєдіяльності юнаків безперечна роль належить їхньому спілкуван-
ню з ровесниками. Проте основною умовою спілкування з дорослими є довіра. 
Юнаки щиріші в спілкуванні з однолітками, оскільки переконані, що ті розумі-
ють їх краще, ніж дорослі [7].  

Розвиток людини в період юності може йти декількома шляхами. Юність 
може бути бурхливою: пошуки сенсу життя, свого місця в цьому світі можуть 
стати особливо напруженими. Деякі юнаки плавно й безупинно просуваються 
до переломного моменту життя, а потім відносно легко включаються в нову си-
стему стосунків. Вони більше цікавляться загальноприйнятими цінностями, 
більшою мірою орієнтуються на оцінку оточення, авторитет дорослих. Можливі 
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й різкі, стрибкоподібні зміни, які, завдяки добре розвиненій саморегуляції, не 
спричиняють складностей у розвитку [2]. Під час переходу від підліткового до 
юнацького віку відбувається зміна в ставленні до майбутнього: якщо підліток 
дивиться на майбутнє з позиції сьогодення, то юнак дивиться на сьогодення з 
позиції майбутнього. Вибір професії й типу навчального закладу неминуче ди-
ференціює життєві шляхи юнаків і дівчат, закладає основу їх соціально-психо-
логічних й індивідуально-психологічних розходжень. Навчальна діяльність стає 
професійно-учбовою, що реалізує професійні й особистісні устремління юнаків 
і дівчат. Провідне місце в старшокласників займають мотиви, пов’язані із само-
визначенням і підготовкою до самостійного життя, з подальшою освітою й са-
моосвітою. Ці мотиви набувають особистісного сенсу й стають значущими [4]. 

Головне психологічне надбання ранньої юності – відкриття свого вну-
трішнього світу. Разом з усвідомленням своєї унікальності, неповторності, не-
схожості на інших приходить почуття самотності. Юнацьке Я ще невиразне, 
розпливчасте, воно нерідко переживається як неясне занепокоєння або відчуття 
внутрішньої порожнечі, яку необхідно чимось заповнити. Звідси зростає потре-
ба в спілкуванні й одночасно підвищується його вибірковість, потреба в самоті. 
Відбувається поглиблення й диференціація дружніх зв’язків на основі емоцій-
ної, інтелектуальної близькості підлітків. Підсилюються контакти з особами 
протилежної статі, а також із дорослими в разі виникнення складних життєвих 
ситуацій. 

При подібності зовнішніх контурів соціальної поведінки глибинні мотиви, 
що ховаються за юнацькою потребою в афіліації, індивідуальні й різноманітні. 
Один шукає в суспільстві однолітків підкріплення самоповаги, визнання своєї 
людської цінності. Іншому важливе почуття емоційної причетності, злитості з 
групою. Третій здобуває відсутню інформацію й комунікативні навички. Чет-
вертий задовольняє потреби панувати, командувати іншими. Здебільшого ці мо-
тиви переплітаються й не усвідомлюються. Психологія спілкування в юнацько-
му віці будується на ґрунті суперечливого переплетення двох потреб: відосо-
блення й афіліації, тобто в потребі приналежності, включеності в якусь групу 
або спільноту. Зміст і характер спілкування юнаків з усіма категоріями партне-
рів зумовлюється, у першу чергу, вирішенням проблем, зв’язаних зі становлен-
ням і реалізацією їх як суб’єктів стосунків у важливих сферах життєдіяльності. 
Значимість для юнаків їх батьків й однолітків принципово не однакова в різних 
сферах діяльності. Найбільша автономія від батьків спостерігається у сфері 
дозвілля, розваг і вільного спілкування. У спілкуванні між старшокласниками 
проявляється ціннісна домінанта. Вона містить у собі обговорення особистих 
справ, свого минулого, планів на майбутнє, взаємин, розвитку. Спілкування 
юнаків із представниками старшого покоління передбачає демократизацію сто-
сунків. Відбувається перегляд проблеми авторитету дорослих, автономії дітей, 
взаєморозуміння, довіри. За допомогою дорослих здійснюються самовизначен-
ня, побудова життєвих планів, вироблення професійних стратегій. У порівнянні 
з підлітковим віком, знижуються конфліктність, негативізм, неприйняття бать-
ківської думки. Емансипація від родини завершується в ранній юності. При 
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цьому спілкування з дорослими протікає нерівномірно, інтенсифікація спілку-
вання змінюється періодом спаду, поки нові проблеми не нагромадяться. Взає-
модіючи з близькими дорослими, юнаки звертаються до їхнього життєвого до-
свіду. Ключем до успішності подібної взаємодії є довіра, співробітництво [5]. 

У старших класах відбуваються зміни в орієнтації в місці спілкування: по-
ряд з орієнтацією переважно на спілкування вдома й у школі відбувається роз-
ширення соціального простору. Спілкування з товаришами являє велику цін-
ність для юнака. Воно нерідко є настільки притягальним і важливим, що на-
вчання відсувається на другий план, можливість спілкування з батьком і матір’ю 
виглядає вже не такою привабливою. Дружба стає першою глибоко особовою 
прихильністю, вона диференціюється від приятелювання. Юність безкомпро-
місна. Для юнака типове прагнення бути самим собою, жага саморозкриття. 
Але поки людина ще не знайшла себе в практичній діяльності, її уявлення про 
себе неминуче буде дифузійним і нестійким. Звідси – бажання перевірити себе 
шляхом розігрування нових ролей, навмисне й ненавмисне самозаперечення. 
Дружба в цьому віці багатофункціональна й має низку складностей: вимогли-
вість, критичність стосовно оточення, підвищена егоцентричність.  

Виникнення почуття кохання пов’язане з декількома обставинами. По-
перше, це завершення статевого дозрівання. По-друге, це бажання мати дуже 
близького друга, з яким можна було б говорити на найпотаємніші теми. По-
третє, це природно людська потреба в сильній персональній емоційній прихиль-
ності, що особливо загострюється в цей період. Для юнака дружба й кохання не-
розривно пов’язані між собою і є однією з найзначущіших проблем цього віку.  

Найпоширенішою комунікативною трудністю для юнака є сором’язли-
вість. І.С.Кон стверджує, що ті, хто вважає себе сором’язливим, відрізняються 
зниженим рівнем екстраверсії, менш здатні контролювати й спрямовувати свою 
соціальну поведінку, тривожніші, схильні до невротизму й переживають більше 
комунікативних труднощів. Сором’язливість має різні причини й тісно пов’яза-
на з іншими рисами особистості, які не завжди піддаються корекції й самі по 
собі не можуть розглядатися як негативні [6].  

Л.А.Поварніцина виділяє такі групи труднощів спілкування: 
 труднощі, пов’язані з невмінням поводитися, незнанням, що і як сказати; 
 труднощі, пов’язані з нерозумінням і неприйняттям партнера спілку-

вання; 
 труднощі, викликані нерозумінням партнера спілкування, тобто недо-

статньою сформованістю власної перцептивної сторони спілкування; 
 труднощі, пов’язані з переживанням невдоволення, навіть роздратуван-

ня стосовно партнера; 
 труднощі, викликані загальною незадоволеністю людини спілкуванням [6]. 
Згідно з літературними даними, практично всі юнаки виявляються члена-

ми юнацьких груп, які, у першу чергу, задовольняють потреби у вільному спіл-
куванні. Вільне спілкування – не просто спосіб проведення дозвілля, а й засіб 
самовираження, установлення нових людських контактів, з яких поступово ви-
кристалізовується щось інтимне, винятково своє. Юнацьке спілкування спочат-
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ку вимагає частої зміни ситуацій і досить широкого кола учасників. Належність 
до компанії підвищує впевненість підлітка в собі й дає додаткові можливості са-
моствердження. Якщо компанії формуються головним чином на базі спільних 
розваг, то людські контакти в них, будучи емоційно значущими, звичайно зали-
шаються поверхневими. Юнацькі об’єднання й групи відрізняються підвище-
ною конформністю, сугестивністю. Суперечливе бажання бути як усі й при цьо-
му відстоювати свою індивідуальність й унікальність охоплює всі сфери життя 
юнака. Жагуче бажання бути «як усі» поширюється на одяг, естетичні смаки й 
на стиль поведінки. Ця однаковість ретельно підтримується, і тому, хто ризикує 
кинути виклик, доводиться витримувати нелегку боротьбу [3].  

Таким чином, старшокласники, опинившись на порозі дорослості, спря-
мовані в майбутнє. Реалізація основних потреб цього віку приводить до відно-
сної стабілізації особистості, формування «Я-концепції», світогляду. Централь-
ним новоутворенням стає самовизначення – професійне та особистісне. Юнаць-
кий вік – це період, коли людина вчиться спілкуватися, і відповідно до того, 
наскільки вона є комунікативною, залежать її стосунки з іншими людьми. Це – 
сензитивний період для формування життєвих цінностей та світогляду. Основне 
протиріччя цього віку – оцінка своїх можливостей і здібностей та відсутність 
засобів реалізації цих здібностей.  
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У статті описано та проаналізовано основні групи підходів до дослідження психологіч-
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This article describes and analyzes the main approaches to the study of psychological well-
being of the person. Created the model of their graphical display. The main groups of approaches 
presented from the standpoint of the proposed model. 

Keywords: psychological well-being, approaches to the study of psychological well-being of 
the person, «maintaining harmony – development», «objective achievement – subjective 
experiences of the person». 

 
Дослідження психологічного благополуччя мають свою передісторію. 

Аналіз літературних джерел показав, що перші з них виникли на основі ідей 
про позитивне функціонування особистості в рамках гуманістичних теорій. Це, 
зокрема, учення Б.Ананьєва, Ш.Бюлер, Е.Еріксона, А.Маслоу, Г.Олпорта, 
К.Роджерса, С.Рубінштейна, К.-Г.Юнга та ін. Теоретичну базу для вивчення фе-
номену психологічного благополуччя як окремого поняття заклали роботи 
Н.Бредберна [8], який вважав за необхідне опиратися перш за все на суб’єктивні 
почуття задоволеності/незадоволеності людиною власним життям. Учений до-
сліджував зв’язок між почуттям психологічного благополуччя, щастя і соціаль-
ними факторами. Згодом прокинувся яскравий інтерес до цього феномену, 
з’явилися різноманітні концепції та підходи до його аналізу.  

Психологічне благополуччя особистості стає все більш актуальним фено-
меном у сучасній психологічній науці й практиці. Дослідження психологічного 
благополуччя представлені в працях таких вітчизняних і зарубіжних науковців, 
як: А.Аргайл, Р.Вінховен, А.Вотермен, Е.Дісі, Е.Кологривова, А.Кронік, М.Нор-
ман, О.Осадько, Е.Позднякова, Р.Раян, К.Ріфф, П.Фесенко, Т.Шевеленкова та ін. 
Виникає щораз нове трактування поняття «психологічне благополуччя», а різно-
манітні позиції щодо розуміння цього феномену групуються в окремі підходи.  

Мета роботи – теоретичний аналіз підходів до дослідження психологічно-
го благополуччя особистості та створення моделі їх графічного відображення.  

Завдання.  
1. Описати та проаналізувати основні групи підходів до дослідження пси-

хологічного благополуччя особистості. 
2. Створити модель графічного відображення підходів до дослідження 

психологічного благополуччя. 
3. Здійснити графічне відображення основних груп підходів з метою їх 

наочного представлення та більш чіткого узагальнення. 
Аналіз літератури показав, що можна виокремити ряд підходів до розу-

міння психологічного благополуччя особистості. У цілому, ми узагальнили чо-
тири основні групи підходів, подані в працях вітчизняних дослідників [2; 4; 7]. 

Так, у першій групі в контексті феномену «психологічного благополуч-
чя» виділяють дві головні течії: гедоністичну й евдемоністичну [4]. До гедоні-
стичних теорій відносять ті вчення, де благополуччя описується головним чи-
ном у термінах задоволеності-незадоволеності, будується на балансі позитивно-
го та негативного афектів. Прикладами таких теорій є концепції Н.Бредберна й 
Е.Дінера [8; 10]. 

Загалом гедоністичний підхід характеризує рівень психологічного благо-
получчя в рамках «задоволення-незадоволення» і будується на балансі позитив-
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ного й негативного аспектів. Вважається, що чим більше задоволення і чим мен-
ше негативних переживань у житті людини, тим вона буде благополучнішою та 
щасливішою [2; 4].  

Іншою течією першої групи підходів є евдемоністичний підхід. Його 
основою є постулат про те, що особистісне зростання – це головний і найбільш 
необхідний аспект психологічного благополуччя особистості. Такий підхід 
представлений у працях А.Вотермена, А.Кроніка та ін. [5; 14].  

Умовою психологічного благополуччя в евдемоністичному підході вважа-
ють доброчесне життя, виявлення та реалізацію справжнього Я [14], здатність 
відповідати на екзистенційні життєві виклики [4], самоактуалізацію й особисті-
сне зростання [5; 14]. Психологічне благополуччя розглядають як форму пере-
живання повноти буття, що пов’язана із самореалізацією особистості [5], а 
складні життєві випробування й переживання виступають базою для життєвої 
творчості особистості, для більш глибокого осмислення життя, переоцінки цін-
ностей та усвідомлення власних цілей [4; 5; 14].  

Для нас особливого значення набули праці однієї з найбільш яскравих 
представниць евдемоністичного підходу – ученої К.Ріфф [13]. Її дослідження 
стали також основою другої групи підходів, які вивчають проблеми позитивно-
го психологічного функціонування особистості [2; 4]. 

Здійснивши синтез теорій А.Маслоу, К.Роджерса, Г.Олпорта, К.-Г.Юнга, 
Е.Еріксона, Ш.Бюлер, М.Яходи, Д.Біррена, дослідниця виокремила шість складо-
вих феномену психологічного благополуччя: самоприйняття (прийняття себе), 
готовність підтримувати позитивні стосунки з оточенням, автономність, екологіч-
на майстерність (управління навколишнім середовищем), наявність мети в житті, 
особистісне зростання (індивідуальне самовдосконалення) [2]. Виділені компо-
ненти психологічного благополуччя, як обґрунтовує дослідниця та вказують уче-
ні у подальших роботах [2; 7], співвідносяться з різними структурними елемента-
ми теорій, у яких ідеться про позитивне функціонування особистості [2]. 

До цієї ж групи теорій учені відносять також теорії Р.Раяна, Е.Дісі [9; 12], 
які припустили, що психологічне благополуччя пов’язане з такими базовими 
психологічними потребами, як потреба в автономії (сприйняття своєї поведінки 
як конгруентної внутрішнім цінностям і бажанням), потреба в компетентності 
(схильність до управління своїм оточенням та ефективної (результативної) 
діяльності в ньому), а також зв’язку з іншими людьми [2].  

Розглянемо третю групу підходів до феномену «психологічного благопо-
луччя» на базі психофізіологічного збереження функцій. В основі ідей цієї гру-
пи – ідея про те, що генетичні фактори також можуть пояснювати індивідуальні 
особливості в переживанні психологічного благополуччя. Це теорії Е.Дісі, 
Р.Раяна, К.Фредеріка [9; 12].  

На очевидності зв’язку між фізичним здоров’ям і психологічним благопо-
луччям наголошують Р.Раян, Е.Дісі [9], а також сучасні дослідники [1; 11]. Уче-
ні вважають, що ті функціональні обмеження, які викликає хвороба, зазвичай 
обмежують можливості людини в повноцінному задоволенні життям. Розвиваю-
чи ідею зв’язку між фізичним здоров’ям і психологічним благополуччям, такі 
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вчені, як Р.Раян і К.Фредерік [12] установили, що індикатором психологічного 
благополуччя є суб’єктивна життєздатність особистості. Автори дійшли виснов-
ку, що вона співвідноситься не лише з певними шкалами психологічного благо-
получчя (зокрема, такими, як автономія й позитивні стосунки з оточенням), а й 
фізичними симптомами організму.  

Четвертий підхід до розгляду психологічного благополуччя представле-
ний у працях П.Фесенка та Т.Шевеленкової [7]. Учені обґрунтовують психоло-
гічне благополуччя як складне цілісне переживання, що виявляється в суб’єк-
тивному відчутті щастя, задоволеності собою і власним життям, а також пов’я-
зане з базовими людськими цінностями та потребами. Акцент у цьому підході 
здійснено на суб’єктивній оцінці людиною власних переживань, що схоже до 
розуміння суб’єктивного благополуччя Е.Дінером [10], а також різних аспектах 
позитивного функціонування особистості, поданих у роботах К.Ріфф [13].  

У працях Т.Шевеленкової, П.Фесенка психологічне благополуччя пред-
ставлено як конструкт, який відображає актуальні та потенційні аспекти життя 
особистості [6; 7]. Структури актуального й ідеального психологічного благопо-
луччя відрізняються між собою. Для актуального психологічного благополуччя 
найбільшого значення набувають такі компоненти, як: «особистісний ріст», «по-
зитивні взаємини з навколишніми» і «мета в житті». Ідеальне психологічне бла-
гополуччя, на думку П.Фесенка, найбільш пов’язане з розвитком самоприйнят-
тя, здатністю встановлювати й підтримувати довірливі взаємини з іншими, на-
явністю в житті цілей і вмінням їх ефективно реалізовувати [6].  

Авторський аналіз описаних підходів до дослідження психологічного 
благополуччя показав, що гедоністичні теорії першої групи підходів зосере-
джують увагу на внутрішніх переживаннях особистості та представляють 
суб’єктивний погляд на благополуччя. Проте ці теорії не відображають сутності 
особистісних переживань і не включають аналізу того, чи переживання загалом 
є конструктивними для особистості, чи вони ведуть до її розвитку, чи є лише ко-
роткочасними афектами.  

Цінність евдемоністичних теорій, на відміну від гедоністичних, в ураху-
ванні ролі конструктивності особистісних переживань у відповідь на життєві 
виклики, виявленні та реалізації справжнього Я, самоактуалізації та особисті-
сному зростанні, що є показниками психологічного благополуччя. Водночас тут 
не береться до уваги факт, що суб’єктивне почуття щастя, задоволеності життям 
не завжди буде залежати від рівня самоактуалізації особистості. Адже самоак-
туалізація – це безперервний процес, а рівень психологічного благополуччя є 
зрізом суб’єктивного переживання життєвої ситуації особистості на конкретний 
момент часу. 

У дослідженнях психологічного благополуччя на основі другої групи під-
ходів стверджується, що позитивне психологічне функціонування особистості 
відображає високий рівень її психологічного благополуччя. Підхід інтегрує 
різноманітні позиції вчених з питань позитивного функціонування особистості 
та є ключовим для дослідження психологічного благополуччя в рамках обраної 
нами концепції. Разом з тим ми припускаємо думку про те, що не завжди 
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суб’єктивне почуття психологічного благополуччя буде відображатися в об’єк-
тивних показниках позитивного функціонування особистості. Тому, здійснюючи 
дослідження в рамках цього підходу, необхідно звернути додаткову увагу на 
суб’єктивні переживання особистості.  

Психологічне благополуччя з точки зору збереження психофізіологічних 
функцій, що представлено третьою групою підходів, характеризується акцентом 
на біологічному просторі буття людини. Фізичне здоров’я розглядається як ви-
значальна умова психологічного благополуччя, а суб’єктивна життєздатність як 
індикатор психологічного благополуччя. На нашу думку, фізичне здоров’я є 
тільки одним із чинників психологічного благополуччя, базовим рівнем в ієрар-
хії потреб, міра впливу якого залежатиме не лише від наявності/відсутності хво-
роби, складності наявного захворювання, а й від самої особистості, її адаптацій-
них здатностей, творчих ресурсів, життєвої спрямованості, емоційного інтелек-
ту тощо. Тому для нас є важливим урахування зв’язку між фізичним здоров’ям і 
психологічним благополуччям особистості разом зі здійсненням акценту на 
творчій ролі особистості у власному життєтворенні та почутті психологічного 
благополуччя. 

Остання – четверта група підходів змальовує психологічне благополуччя 
як цілісне переживання, виражене в суб’єктивному почутті щастя, задоволено-
сті собою і власним життя, що нерозривно пов’язано з базовими людськими 
цінностями й потребами. Сильними сторонами цієї групи є системність у 
вивченні психологічного благополуччя, урахування суб’єктивності, стійкості та 
цілісності особистісних переживань, узгодженості процесів збереження вну-
трішньої гармонії, а також розвитку та реалізації особистості. Ми також поді-
ляємо думку про виявлення актуального й ідеального (потенційного) психоло-
гічного благополуччя.  

Аналізуючи основні підходи до досліджень психологічного благополуччя, 
у нас виникла ідея про те, що кожен з підходів розглядає психологічне благопо-
луччя в умовній системі координат, де полюсами осі ОХ є діаметрально проти-
лежні параметри: «збереження рівноваги» («спокій», «гармонія»), а також «роз-
виток» («рух», «реалізація»). Відповідно, полюсами осі ОУ є, з одного боку, 
«суб’єктивні переживання особистості», що відображають її задоволення/незадо-
волення власним життям, а з іншого, – «об’єктивні досягнення», так званий жит-
тєвий успіх, матеріалізований у доступній для сприйняття іншими формі (рис. 1). 

Таким чином, перша чверть відображає активну життєву позицію особи-
стості, за якої людина не просто змінює свій внутрішній світ, а, перш за все, шу-
кає шляхи та напрями «завоювання» і перетворення навколишньої дійсності. 
У першій чверті можна розмістити переважно ті підходи, які умовою психоло-
гічного благополуччя вважають постійний розвиток і реалізацію особистості в 
зовнішньому світі. 
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Рис. 1. Система координат аналізу підходів до дослідження психологічного  

благополуччя особистості 
 
У другій чверті, представленій інтеграцією об’єктивних досягнень і стану 

гармонії й спокою людини, визначальними для психологічного благополуччя 
вважаються збереження психофізіологічних функцій організму, фізичне, психіч-
не, психосоматичне здоров’я. Сюди відносимо ті підходи, які базуються на по-
зиції про те, що здоров’я людини є умовою її психологічного благополуччя. 

Третя чверть виражає суб’єктивні переживання особистості в стані збере-
ження внутрішньої рівноваги, гармонії, спокою. Це стосується, у першу чергу, 
психологічного та духовного здоров’я людини, гедоністичних установок до 
життя і так званої споглядальної життєвої позиції, коли насолода й спокій про-
тиставляються активності та реалізації.  

Четверта чверть зображає суб’єктивні переживання особистості в процесі 
її розвитку, передбачає роботу над внутрішнім світом людини, включаючи само-
пізнання та визначаючи шляхи й напрями процесу самоактуалізації особистості. 
На відміну від третьої чверті, де прерогативою є споглядальна життєва позиція, 
четверта чверть відображає активний внутрішній стан особистості. 

Важливо відмітити, що всі підходи до психологічного благополуччя пев-
ною мірою включатимуть характеристики кожної з означених чвертей. Попри 
неможливість здійснення точних математичних розрахунків спробуємо умовно 
відобразити розміщення кожної з проаналізованих нами груп підходів на пло-
щині координат (рис. 2–5). 
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Рис. 2. I група підходів: евдемоністичні та гедоністичні теорії до дослідження 
психологічного благополуччя особистості 

Як бачимо з рис. 2, у першому підході евдемоністичні та гедоністичні гру-
пи теорій, з одного боку, протиставляються, а з іншого, – доповнюють одна 
одну, утворюючи площини, розташовані переважно в I та III чвертях. Так, якщо 
в евдемоністичних теоріях психологічне благополуччя особистості набуває ак-
тивно-творчого характеру, то в гедоністичних – в основному споглядального. 

 
Як бачимо, група теорій, зображена на рис. 3, розміщується переважно в I 

та IV чвертях, бо основний акцент цих теорій здійснено на позитивному функ-
ціонуванні особистості, що включає глибокий внутрішній аналіз, роботу над со-
бою й активну реалізацію в навколишньому світі. 

 

Рис. 3. II група підходів: дослідження психологічного благополуччя на основі 
позитивного психологічного функціонування особистості 
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гедоністичні теорії 

у 

х 

у 

х 

 

Оксана Гринів. Аналіз підходів до дослідження психологічного благополуччя особистості 



Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Випуск 19. Частина 1 
 

32 

 

Рис. 4. III група підходів: психологічне благополуччя з точки зору збереження 
психофізіологічних функцій 

 
Оскільки цей підхід заснований на ідеї про те, що індивідуальні особли-

вості в переживанні психологічного благополуччя базуються на основі генетич-
них факторів і психофізіологічних функцій, головна маса теорій цього підходу 
будуть розміщені переважно в II чверті системи означених координат. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. IV група підходів: психологічне благополуччя як цілісне  
суб’єктивне переживання особистості 

 
На рис. 5 помітно, що четвертий підхід до психологічного благополуччя є 

своєрідним синтезом гедоністичних та евдемоністичних теорій, а також підходу 
про позитивне психологічне функціонування особистості. Таким чином, теорії 
психологічного благополуччя, що відносяться до цього підходу, розміщуються 
одразу в I, III та IV чвертях координат. 

Кожен з окреслених підходів, на нашу думку, може бути адаптований до 
дослідження відповідної вікової категорії. Також варто відзначити, що в плану-
ванні емпіричного дослідження психологічного благополуччя необхідно зверну-
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ти увагу на такі фактори, як: соціокультурний простір, у якому відбуватиметься 
дослідження, суспільні цінності, ідеали тощо.  

Висновки. Існують чотири основні групи підходів до дослідження психо-
логічного благополуччя особистості: І група включає евдемоністичні та гедоні-
стичні теорії; ІІ група – дослідження психологічного благополуччя на базі пози-
тивного психологічного функціонування особистості; ІІІ група розглядає психо-
логічне благополуччя з точки зору збереження психофізіологічних функцій; ІV 
група – як цілісне суб’єктивне переживання особистості.  

Створена нами модель проаналізованих груп підходів дає можливість роз-
глядати кожен з підходів в умовній системі координат, де полюсами осі ОХ є 
діаметрально протилежні параметри: «збереження рівноваги» («спокій», «гар-
монія»), а також «розвиток» («рух», «реалізація»). Відповідно, полюсами осі 
ОУ, з одного боку, є «суб’єктивні переживання особистості», що відображають 
її задоволення/незадоволення власним життям, а з іншого, – «об’єктивні досяг-
нення», так званий життєвий успіх, матеріалізований у доступній для сприйнят-
тя іншими формі.  

Згідно з головними характеристиками, утворених за допомогою означених 
осями чвертей, кожна з груп підходів має своє умовне відображення в системі 
координат ОХ та ОУ. Узагальнення й графічне зображення основних груп підхо-
дів дає змогу стверджувати, що найбільш цілісною та системною є IV група під-
ходів. Разом з тим у підготовці та проведенні емпіричного дослідження необхід-
но враховувати ряд факторів (зокрема, вікові особливості, соціокультурний про-
стір досліджуваних та ін.), що визначатимуть вибір того чи іншого підходу. 

Головним здобутком нашої роботи є можливість на якісно новому рівні 
теоретичного аналізу та здійснених узагальнень вибудувати стратегію емпірич-
ного дослідження. У своїй подальшій роботі обираємо комплексний підхід до 
дослідження психологічного благополуччя. Поряд з урахуванням психофізіоло-
гічних чинників акцент все-таки здійснюємо на творчій ролі особистості у вла-
сному життєтворенні та почутті психологічного благополуччя. Плануємо роз-
глядати психологічне благополуччя як відносно стійке, цілісне суб’єктивне пе-
реживання, базою для якого є рефлексивна позиція особистості, глибокий вну-
трішній аналіз власного життєвого шляху.  
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ОСОБИСТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
 
Стаття присвячена актуальному соціально-економічному явищу – безробіттю. У ній 

всесторонньо проаналізовано наслідки безробіття. Особлива увага приділена питанню 
здоров’я та психологічним особливостям переживань людини в ситуації втрати роботи. 
Розглянуто провідні психологічні теорії, що розкривають особистісні особливості людей, які 
втратили роботу. 

Ключові слова: безробіття, особистість, здоров’я, психологічні наслідки, дезадаптація. 
 
Article is devoted to the actual socio-economic phenomenon – unemployment. The paper 

comprehensively analyzes the effects of unemployment. Particular attention is paid to health and 
psychological characteristics of human experiences in a situation of job loss. Also the leading 
psychological theories that reveal the personality characteristics of people who have lost their job 
are reviewed. 

Keywords: unemployment, personality, health, psychological effects, disadaptation. 
 
Нині соціально-економічна нестабільність та її наслідки вже давно стали 

трендом сучасної науки. Зрештою, про ці наслідки можна почути в чергових ви-
пусках новин на радіо, телебаченні; ми чуємо, як ці проблеми впливають на на-
ших співгромадян, прислухавшись до розмови на вулиці чи в громадському 
транспорті. Проблема безробіття вже давно стала не тільки проблемою галузі 
економічного знання, нею також глибоко зацікавлена медицина, соціологія та 
психологія.  

Сьогодні такі побутові теми, як «втрата роботи», «труднощі у пошуках 
гідної праці» стають агентами конструювання життєвого світу особистості та її 
майбутнього. Відтак для сучасних дослідників ці «маркери» суспільних проце-
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сів є викликом: яким чином такі ситуації впливають на особистість, на її адап-
тивність.  

Українська психологічна наука лише впродовж останнього десятиліття по-
чала цікавитися тематикою безробіття (О.В.Киричук, О.В.Корчевна, В.О.Руд-
нюк, С.О.Тарасюк та ін.) у той час, коли колеги зі Сполучених Штатів Америки 
та країн Європи ще з кінця 30-х років минулого століття всесторонньо розроб-
ляли вищезазначену проблематику, починаючи від впливу на здоров’я та за-
вершуючи навчальними програмами роботи з безробітними (B.B.Arnetz, 
J.Wasserman, H.Berth, P.Förster, F.Balck, E.Brähler, T.A.Blakely, S.C.Collings, 
J.Atkinson, M.H.Brenner, P.Eisenberg, P.F.Lazarsfeld, N.T.Feather, D.M.Fryer, 
R.L.Payne, M.Jahoda, F.M.McKee-Ryan, K.I.Paul, K.Moser та ін.). На жаль, у 
нашій країні ще не існує психологічної служби, метою якої була б терапія, пси-
хологічний супровід і консультування людей у ситуації втрати роботи. Тому 
створення публікацій, присвячених психології безробіття, є відповіддю науков-
ців на запити часу. 

Метою публікації є аналіз психологічних наслідків безробіття та привер-
нення уваги фахівців, які безпосередньо працюють із безробітними або «безро-
біття» є об’єктом їх наукових інтересів. 

Завдання: визначення актуальної необхідності досліджень у галузі психо-
логії безробіття в Україні; здійснення теоретичного аналізу наукових публіка-
цій, присвячених цій темі. 

Безсумнівно, статус безробітного й ситуація втрати роботи знайомі бага-
тьом з нас. Відомі нам і неприємні переживання, апатія, занепокоєння, пов’язані 
із цим явищем. Та чи приділяється достатньо уваги тому, що відбувається з осо-
бистістю в подібних ситуаціях, коли віра в себе втрачається, з’являється невпев-
неність у завтрашньому дні, переживається самотність. Особливо нелегко дово-
диться людям, які несподівано втратили роботу, доходи, соціальний статус у су-
спільстві й віру в майбутнє. 

Дані Держстату та методики МОП за перше півріччя 2013 свідчать про 
непросту ситуацію на ринку праці ‒ рівень безробіття в Україні становить 8%, а 
кількість працездатних людей, які офіційно не працюють, близько 7,5 млн. 

Поштовхом до дослідження життєвих перспектив безробітних є досвід і 
спостереження ситуації, що склалася в Україні. Перший «рух» у напрямку до 
теми «особистість і безробіття» був спровокований відносно невисоким рівнем 
працевлаштування «за спеціальністю» молодих фахівців після закінчення уні-
верситету й великою кількістю працездатного населення, яке виїжджає за кор-
дон «на заробітки». Згідно з даними Держстату й Інституту демографії Націо-
нальної академії наук України, за станом на червень 2012 р. трудова міграція 
становила 1,2 млн працездатних громадян. 

Аналізуючи життєву ситуацію безробітного, ми визначаємо її як кризову й 
стресову; це травматична ситуація, яка змінює якість життя людини на соціаль-
ному, фізичному та психічному рівнях. На фізичному рівні зростає ймовірність 
психосоматичних захворювань, особливо нервової, ендокринної, серцево-судин-
ної і травної систем. На соціально-психологічному рівні така людина разом з 
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роботою втрачає соціальний статус: змінюється сімейно-рольова структура, лю-
дина «випадає» зі звичного кола спілкування і розпорядку дня, губляться важли-
ві смисли й способи адаптації. Як наслідок – зростання соціальної ізоляції, кон-
фліктності, сімейних розлучень. Те, що було важливим, що підтримувало й за-
безпечувало, що було частиною Я-концепції, раптово руйнується, людина пере-
живає соціальну «стигматизацію», адже ситуація безробіття є не тільки психо-
травмуючою, а й неприйнятною в соціумі, у якому панує культ успіху й мате-
ріальної забезпеченості. 

Для того щоб краще зрозуміти, як саме впливає ситуація безробіття на 
особистість, ми провели аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень, присвяче-
них цьому питанню.  

Утрата роботи впливає на самопочуття людини. Негативні переживання 
можуть спровокувати втрату апетиту, м’язову слабкість, підвищення артеріаль-
ного тиску й температури, утрату мотивації досягнення тощо. Оскільки здо-
ров’я людини є беззаперечним ресурсом у подоланні кризових ситуацій і мож-
ливості успішного працевлаштування, у нашій публікації розглядається вплив 
утрати роботи на здоров’я. 

I. Наслідки безробіття: вплив на здоров’я 
Утрата роботи (власне сама ситуація повідомлення про звільнення), не-

вдалі пошуки: сприйняття відмови, співбесіди, знецінююче ставлення робото-
давців, критика та конфлікти в сім’ї можуть негативно відбитися на здоров’ї лю-
дини, яка втратила роботу. Така подія ускладнює життєву ситуацію та спричи-
нює комунікативну дезадаптацію цієї категорії людей. Ми припускаємо, що, 
залежно від характерологічних особливостей, у деяких людей може спостеріга-
тися погіршення стану здоров’я, відтак вони можуть використовувати втечу у 
хворобу як захист від проблеми втрати роботи. У той час як інші можуть прихо-
вувати факт погіршення самопочуття, приймаючи цей факт як покарання. 

Проведено велику кількість досліджень впливу безробіття на здоров’я. 
У досліджуваних безробітних спостерігаються погіршення фізичного здоров’я 
(Stokes & Cochrane, 1984; Kessler та колеги, 1988; Brenner, 1971); психологічні 
проблеми, такі як депресія, підвищена тривожність, апатія (Winefield & 
Tiggermann, 1990; Paul and Moser, 2009; McKee Ryan та колеги, 2005; Comino і 
колеги, 2003; Murphy and Athanasou, 1999; Kessler і колеги; Fryer and Payne 
1986); низька самооцінка (Feather, 1982; Tiggemann and Winefield, 1984; 
Goldsmith, Veum and Darity, 1997); безпорадність, пов’язана з утратою контролю 
(Seligman, 1975); психосоматичні розлади (Berth, Förster, Stöbel-Richter, Balck & 
Brähler, 2006; Hollederer, 2003). Беручи до уваги дослідження, слід зробити ви-
сновок про неабияку емоційну, а відтак і соматичну вразливість людей, які втра-
тили роботу. Тому зазначені психосоматичні наслідки безробіття слід ураховува-
ти в побудові комунікації роботодавцям, працівникам служб зайнятості, психо-
логам і медикам. 

Підвищення суїцидальності. Нестабільність у житті безробітного неабияк 
впливає на рівень його життєстійкості й адаптації, і, переживаючи складні 
життєві обставини, людина переживає глобальну втрату змісту життя. Згідно з 
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дослідженнями K.A.Moser, S.Platt, M.C.Daly, D.J.Wilson, N.J.Johnson [6; 16; 18], 
серед людей, які втратили роботу, спостерігається підвищена суїцидальність.  

Унаслідок світової фінансово-економічної кризи 2009 року виникло нове 
соціальне явище, яке американські психологи визначили як «еконоцид». У своїй 
статті Г.Г.Сілласте запропонувала таке розуміння цього терміна: «Еконоцид – не-
гативний соціально-психологічний наслідок світової фінансово-економічної кри-
зи, зумовлений великими матеріальними й соціально значущими втратами осо-
бистості, що викликає в неї глибокий стрес, стан депресивності й дезадаптацію в 
соціумі, вихід з якої людина знаходить у формі суїциду. Прямим наслідком еконо-
циду є зростання суїцидальності в суспільстві (хоча це не єдиний наслідок)» [23]. 
Справді, утрату роботи слід трактувати як багатовимірну життєву кризу, яка сто-
сується всіх сфер життя особистості: поворотна точка, зміна вимірів екзистенції 
(людина замислюється над новими життєвими завданнями, однак вона не завжди 
може дати адаптивні відповіді на виклики кризової ситуації). 

Психосоціальні розлади. Переживання втрати роботи можуть супроводжу-
ватися резигнацією й апатією (Jahoda колеги, 1982), зниженням самоповаги 
(Feather, 1982), зміною самоідентифікації та соціальною стигматизацією; проя-
вами адиктивної поведінки (наприклад, алкоголізм, паління); розладами харчо-
вої поведінки й порушеннями сну [9; 13]. 

У своєму дослідженні «Вплив соціального середовища на психологію» 
(1979) доктор М.Бреннер виявив, що на кожні 10% збільшення кількості безро-
бітних спостерігається підвищення на 1,2% загальної смертності, на 1,7% сер-
цево-судинних захворювань, на 1,3% більше випадків цирозу печінки, на 1,7% 
більше самогубств, на 4,0% більше арештів і на 0,8% більше повідомлень про 
напади в поліцію. Така ситуація вказує на високий рівень дезадаптації особи-
стості в результаті втрати роботи [4; 5]. За даними дослідження, опублікованого 
в Social Indicator Research, навіть тим, хто переважно були оптимістами, після 
втрати роботи вже складніше бачити «світлий» бік речей. 

За допомогою інтерв’ю та даних німецьких учасників дослідження віком 
від 16 до 94 років установлено, що навіть в оптимістів є страх утрати роботи. 
Як зазначив Ulrich Schimmack: «Всупереч поширеній думці ми виявили, що 
певні життєві обставини, такі як безробіття, можуть мати значний вплив на від-
чуття благополуччя безробітних і на те, чи будуть вони взагалі оптимістами, чи 
ні». У той час як інші дослідження вказували на позитивні аспекти безробіття – 
збільшення вільного часу – дослідження U.Schimmack демонструє, що мінуси, 
такі як утрата доходів і почуття безпеки, безумовно, переважають передбачувані 
вигоди. «Навіть якщо ваш загальний прогноз позитивний, утрата роботи може 
значно змінити те, як ви оцінюєте своє життя», – підкреслив U.Schimmack [19]. 
Отже, досвід утрати роботи спричинює не тільки ситуативні негативні пережи-
вання, а й може вплинути на загальну установку людини стосовно свого життя, 
на її життєтворчість, на спроможність долати труднощі. 

Проведені дослідження вказують на значний вплив соціальної атрибуції 
та установок щодо безробіття, які побутують у соціумі. Відтак важливим зав-
данням фахівців, які працюють із людьми, які втратили роботу, є створення до-
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брозичливих умов прийняття та розуміння, що сприяє збереженню позитивної 
Я-концепції особистості. 

II. Психологічні особливості переживань при втраті роботи 
Для того щоб ближче підійти до самої ситуації, у якій опиняється безро-

бітний, слід подивитися на цей процес поетапно. Отже, часовий перебіг пере-
живання ситуації безробіття може бути описаний у термінах таких дискретних 
етапів: 

1. Потрясіння, яке супроводжується активним пошуком роботи, під час 
якого індивід залишається оптимістичним і зберігає установки щодо життя. 

2. Незадовільний результат пошуків роботи, що спричинює песимістич-
ний стан, тривогу й переживання дистресу, – це важка стадія. 

3. Людина стає фаталістом і пристосовується до нового стану, але вже з 
більш вузькими можливостями й зруйнованими установками (Eisenberg & 
Lazarsfeld, 1938) [8]. 

Ураховуючи особливості переживань безробітного на кожному з етапів, 
ми приходимо до висновків стосовно необхідності психодіагностики під час на-
дання допомоги та консультацій психологами та іншими фахівцями. 

Дослідник B.Arnetz і колеги (1987) вивчали особливості складних пережи-
вань, з якими стикаються безробітні, фокусуючи увагу на стані їхньої фінансо-
вої забезпеченості. Автори виділили такі стадії безробіття: 

1. Небезпека втрати роботи. 
2. Власне втрата роботи. 
3. «Медовий місяць» – шість місяців безробіття (фінансові проблеми не-

значні). 
4. Період складної фінансової ситуації. 
5. Період стійкого безробіття з утратою надії знайти роботу [1]. 
Оскільки на перших двох стадіях забезпечена відносна соціальна й фінан-

сова підтримка, то людина, яка втратила роботу, використовує раціоналізуючі 
копінгові стратегії. Шокуюча втрата роботи може навіть призвести до реактив-
ного психозу й зниження імунітету. На четвертій стадії ситуацію ускладнює со-
ціальна ізоляція й психосоматичні захворювання [1]. 

III. Психологічні теорії, що розкривають особистісні особливості осіб, 
що втратили роботу. 

Теорія фрустрації. Відповідно до теорії фрустрації-агресії, люди, які 
проявляють агресію, були раніше фрустровані й, навпаки, люди, які пережили 
фрустрацію, неодмінно будуть вести себе агресивно [7]. Коли людина стикаєть-
ся з перешкодами, створеними безробіттям, на шляху досягнення мети, вона пе-
реживає фрустрацію. Інтенсивність фрустрації посилюється в разі, якщо моти-
вація досягнення дуже висока й задоволення досягнення мети блокується. 
Ускладнюють ситуацію також відносини в родині й у центрі зайнятості: і рідні, і 
співпрацівники чекають від безробітного успіху, а він у черговий раз не може 
його досягти. 

Теорія депривації М.Яходи (ґрунтується на функціях працевлаштовано-
сті). Ця теорія ґрунтується на поглядах З.Фрейда про те, що робота забезпечує 
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тісний зв’язок з реальністю. У своїй теорії М.Jahoda підкреслює, що, крім яв-
них, прямих функціональних ознак роботи, як власне заробіток на життя, існу-
ють також латентні переваги, які слугують підтримкою для зв’язку з реальні-
стю. Вона виділяє п’ять прихованих переваг: часова структура, соціальні кон-
такти (причетність), зовнішні цілі (смисли), статус та ідентичність, вимушена 
діяльність (забезпечує активність суб’єкта) [13]. 

Теорія обмеженої участі. Теорія припускає, що всі люди є від природи мо-
тивованими агентами (суб’єктами), які прагнуть заявити про себе, ініціювати 
зміни та впливати на події. Умови безробіття гальмують здійснення безпосеред-
ньої участі, що, зрештою, призводить до вищезазначених наслідків безробіття [10]. 

Теорія соціальної стигматизації І.Гоффмана (Goffman, 1967). Теорія при-
свячена особливому типу соціальної взаємодії, у якому окрема людина або гру-
па людей асоціюється з негативним, як правило, соціальним явищем або харак-
теристиками, які не є доведеними. У результаті стигматизована людина позбав-
ляється суспільного визнання; також має місце дискримінація [11]. Наприклад, 
«пенсіонерів і молодих фахівців ніхто не хоче працевлаштовувати». 

Цікаві міркування щодо етапів утрати роботи має Л.Пельцман. Вона та-
кож проводить паралелі з теорією стресу Г.Сельє (тривожність-опір-виснажен-
ня). Дослідниця виділяє чотири фази [22]: 

1. Стан невизначеності та шоку. Фаза має гострий перебіг, особливо, коли 
втрата роботи сталася несподівано. Стан розгубленості й страху може сприяти 
хворобам, нещасним випадкам. Пошук роботи в цій фазі швидше за все не буде 
успішним, адже людина ще не в змозі адекватно оцінити нові вакансії й себе як 
пошукача, адже вона переживає травму та власну нікчемність. 

2. Суб’єктивне полегшення й психологічна адаптація до ситуації (3–4 мі-
сяці після втрати роботи). Ця стадія зумовлена з появою вільного часу й зник-
ненням неприємностей і незручностей, пов’язаних із роботою. Отже, багато хто 
відзначає поліпшення стану здоров’я й настрою. У разі, якщо людина подолала 
втрату, вона може починати пошуки нової роботи. 

Коли травматизація виявиться глибокою, надалі виникають підвищена 
тривожність, фобії, відчуття безсилля. 

3. Ускладнення стану (6–7 місяців відсутності роботи). Характеризується 
погіршенням матеріального й соціального становища людини, безробітний стає 
пасивним, коло його спілкування звужується, руйнуються мрії і звичний спосіб 
життя, стресостійкість знижується. Особливо шкідливими є коливання надії 
знайти роботу, що може призвести до припинення пошуків й апатії. 

4. Безпорадність і примирення із ситуацією виникають навіть за відсутно-
сті матеріальних труднощів, при одержанні допомоги по безробіттю. Невдалі 
спроби знайти роботу призводять до безнадійності, зневіри й пасивності. 

На цій фазі особливо загрозливою стає «втеча від реальності» у девіантну 
або суїцидальну поведінку [22]. 

Вищездійснений аналіз теорій, присвячених наслідкам безробіття, дозво-
ляє зробити ряд висновків: 
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- його слід розглядати як соціально-психологічний феномен, а не тільки 
як економічне явище; 

- потенційно психотравмуюча ситуація; 
- спричинює комплексну психосоматичну реакцію, яка може мати наслід-

ком серцево-судинні захворювання, розлади кишково-шлункового трак-
ту тощо; 

- існує схожість послідовності переживань, пов’язаних із втратою роботи 
та реакцією людини на стрес; 

- зайнятість має також латентні значення: соціальна структура, часова 
впорядкованість, аксіогенез, обов’язкова діяльність та ін.; 

- утрата роботи може призвести до життєвої кризи особистості, що ви-
значатиме особливості відносин «людина–світ», «людина–людина». 

Справді, завданням психологічної науки є не констатація фактів присутно-
сті явищ, а пояснення їх механізмів, причин і розробка шляхів адаптації особи-
стості до нових умов життя. Саме тому ми вважаємо, що наслідки безробіття 
слід розглядати системно, адже тривале безробіття, погіршення здоров’я, підви-
щення конфліктності і навіть суїцид – це наслідки психологічної дезадаптації та 
кризи особистості. Наступним нашим завданням є розробка та впровадження 
психологічної допомоги в ситуації втрати роботи. 
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ГЕНДЕРНИЙ ДИСПЛЕЙ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ 
РЕАЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ – ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ 

 
У статті висвітлено результати дослідження соціально-психологічних факторів 

впливу на формування гендерних уявлень дошкільників – вихованців дитячого будинку. Вияв-
лено, що гендерний дисплей Долинського дитячого будинку «Теплий дім» складається із су-
купності таких факторів, як гендерно-стереотипний образ дівчинки та хлопчика, гендерні 
особливості в оформленні приміщень дитячого будинку, гендерно-відповідна поведінка дош-
кільників під час гри, виконання дітьми гендерних ролей та обов’язків, гендерно-відповідні 
вербальні настанови вихователів, фемінізованість соціального оточення дошкільників, про-
ведення святкових і навчально-виховних заходів, особливості взаємодії кожної дитини із чле-
нами її сім’ї. У статті розкрито особливості кожного фактора зокрема. 
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The article throws the light upon the results of investigation of social and psychological 

factors influence on the formation of pre-schoolers’ gender imagination. The author discovers that 
gender display of Dolyna boarding house «Teplyi Dim» consists of such factors as gender 
stereotype image of a boy and a girl, gender peculiarities of decorating boarding house 
accommodation, gender–corresponding behaviour during games, performance of gender roles and 
duties, gender-corresponding teachers’ verbal instructions, feminizing of social environment, 
celebrating various events, peculiarities of interrelations of a child with the family-members. The 
author offers detail explanations of each factor in particular. 

Keywords: gender display, social and psychological factor, gender-stereotype image, 
gender-corresponding behaviour, gender role, feminization, family.  

 
У всьому світі є діти-сироти, і наша держава, звичайно, не виняток. За 

офіційними статистичними даними Міністерства у справах сім’ї, молоді та 
спорту, сьогодні в Україні виховується в державних закладах: школах-інтерна-
тах, дитячих будинках більше 100 тисяч дітей. Значний відсоток із них не до-
сягнули шкільного віку. З наукових джерел відомо, що дошкільний вік є сензе-
тивним для становлення гендерних уявлень. Діти вчаться поводитися відповід-
но до своєї статі через ідентифікацію з батьками, під їхнім виховним впливом. 
У роботах сучасних українських психологів Т.В.Говорун і О.М.Кікінежді за-
значено, що розвиток гендерної ідентичності особистості відбувається в процесі 
гендерної соціалізації, що презентована як співпраця досвідчених чоловіків і 
жінок з дітьми в набутті ними важливих для життя в дорослому світі статево-
відповідних знань, умінь, навичок. Проте нині все ще поза увагою вчених зали-
шається важливе питання формування гендерної ідентичності дітей дошкільно-
го віку, позбавлених можливості виховуватися в сім’ях, де б міг відбуватися 
природний процес ідентифікації з батьком і матір’ю. Однією зі складових сторін 
соціальної реальності дитячого будинку є його гендерний дисплей, що, на зра-
зок екрана, демонструє своїм вихованцям через певні соціально-психологічні 
фактори інформативні картинки, засвоївши які в дітей формуються свої ген-
дерні уявлення.  

Тому мета статті полягає у висвітленні особливостей соціально-психоло-
гічних факторів впливу на формування гендерних уявлень дошкільників – вихо-
ванців дитячого будинку, емпіричне дослідження яких здійснювалося в До-
линському дитячому будинку «Теплий дім». 

Найпершою візуальною інформацією, яку отримує дитина, потрапивши 
до дитячого будинку, є зовнішній вигляд оточуючих її дітей та інтер’єр примі-
щень. Тому першим, досліджуваним нами соціально-психологічним фактором 
впливу на формування гендерних уявлень дітей був такий фактор, як гендерно-
стереотипний образ дівчинки та хлопчика в дитячому будинку. Результати до-
слідження цього фактора свідчать про те, що гендерний дисплей дитячого бу-
динку демонструє дітям інформативну «картинку» такого змісту: 

 дівчатка одягають спіднички й сарафанчики, які носять разом із футбо-
лочками, гольфиками; 
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 мрією кожної дівчинки є туфельки на каблучку, прикрашені бантиком 
або декоративними камінцями. Разом з тим таке взуття дівчатка в дитя-
чому будинку отримують украй рідко. Тому повсякденним взуттям для 
дівчаток у весняно-літній період є дівчачі сандалики або мокасини;  

  у дівчаток одяг і взуття переважно рожевого, червоного, білого, світло-
фіолетового, салатового та жовтого кольорів; 

 у дівчаток довжина волосся сягає плечей. Дівчатка також можуть заплі-
тати своє волосся різними способами, а саме: заплітати одну чи більше 
косичок, робити один або два хвостики; 

 дівчатка можуть мати різноманітні заколочки, обручі, дитячі персні, 
браслети та коралі;  

 хлопчики одягають шортики, штанці разом із футболочками, светрика-
ми, сорочками, а взуваються в мокасини на липучках чи зав’язках, 
хлопчачі сандалики;  

 у хлопчиків одяг та взуття переважно синього, блакитного, зеленого, 
коричневого, помаранчевого кольорів; 

 хлопчики є підстриженими коротко; 
 хлопчикам належить такий аксесуар, як ремінь. 
Засвоюючи кожного дня таку інформацію, дошкільнята дитячого будинку 

формують своє відповідне уявлення щодо типового зовнішнього вигляду хлоп-
чика та дівчинки. 

Другим, досліджуваним нами соціально-психологічним фактором впливу 
на формування гендерних уявлень дітей, є особливості оформлення приміщень 
дитячого будинку. Використавши карту спостереження гендерних особливостей 
в оформленні приміщення дитячого будинку, ми отримали такі результати:  

 в оформленні інтер’єру приміщень наявні «дівчачі елементи»: велика 
декоративна квітка на стіні, різні квіткові композиції; 

 гендерно-стереотипна тематика в оформленні приміщення (наприклад, 
для хлопчиків тема піратська, автомобільна, морська, футбольна, авіа-
ційна, військова й т. д., а для дівчаток тема казкового королівства, ляль-
кового будиночка, королівства фей і метеликів та ін.) є відсутньою.  

Разом з тим на картинах одного з коридорів дитячого будинку демонстру-
ються гендерно-стереотипні відносини хлопчика та дівчинки. На одній картині 
зображено, як хлопчик дарує квіточку дівчинці, а на іншій – собачка несе на 
своїй спині дівчинку з важким портфелем; 

 в оформленні кімнат наявні як «дівчачі» (рожевий, ніжно-зелений, по-
маранчевий, білий), так і «хлопчачі» (блакитний, синій, зелений) кольо-
ри. Проте в оформленні інтер’єру спостерігається переважання все ж 
таки «дівчачих» кольорів; 

 гендерно-стереотипна диференціація постільної білизни та рушничків 
за кольорами й малюнками є відсутньою. Покривала, якими діти засте-
ляють ліжечка, нейтрального бежевого кольору; 

 у дошкільних групах у значній кількості наявні гендерно-стереотипні 
іграшки. Дошкільники мають можливість гратися як «хлопчачими» 
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(машинками, конструкторами, солдатиками, дитячою зброєю, кубика-
ми й т. д.), так і «дівчачими» (ляльками, посудом, іграшковими мебля-
ми, дитячими перукарнею, магазином, лікарнею, касою тощо) іграшка-
ми. Ці іграшки в однаковій кількості наявні в ігровій кімнаті; 

 гендерно-стереотипні картинки використовуються для маркерування мі-
сця, де знаходяться рушничок, чашечка із зубною щіточкою дитини. 
Оскільки дошкільнята ще не вміють читати, кожен з них має свою осо-
бисту картинку, яка позначає місце, де знаходяться їхні особисті засоби 
гігієни. Так, у дівчаток на картинках зображені різноманітні ляльки, 
принцеси, феї, квіточки, метелики, а в хлопчиків – машини, м’ячі, ін-
струменти, «хлопчачі» казкові герої (наприклад, змій, Котигорошко 
й т. д.). Проте на шафах з одягом і ліжечках таке маркерування відсутнє. 

Гендерні особливості в оформленні приміщень дитячого будинку розкри-
вають для його вихованців зміст таких понять, як «хлопчаче» і «дівчаче». Це 
відбувається за допомогою того, що дорослий неодноразово озвучує візуальну 
інформацію для дітей висловлюваннями на зразок: «дівчачі/хлопчачі кольори»; 
«дівчачі/хлопчачі іграшки»; «ось це подобається дівчаткам/хлопчикам».  

За допомогою методу спостереження нам удалося здійснити вивчення ще 
трьох соціально-психологічних факторів, що мають вплив на формування ген-
дерних уявлень дошкільників, а саме таких, як: гендерно-відповідна поведінка 
дошкільників під час періоду вільної гри; виконання дітьми гендерних ролей та 
обов’язків під час навчально-виховного процесу; гендерно-відповідні вербальні 
настанови вихователів дитячого будинку. 

Усі результати спостереження ми фіксували в щоденнику спостереження. 
Проаналізувавши їх, отримали такі висновки: 

 у дівчаток під час сукупного періоду вільної гри спостерігається дівча-
чий спосіб застосування дівчачих іграшок (дівчатка прибирають у ляль-
ковому будинку, лікують хворих звіряток, вмовляють ляльку бути 
слухняною і т. д.), а в хлопчиків – хлопчачий спосіб застосування хлоп-
чачих іграшок (хлопчики будують високі будинки та військові бази з 
кубиків, водять машину тощо); 

 у хлопчиків спостерігається хлопчачий спосіб застосування дівчачих 
іграшок (хлопці будують будинок для ляльок, перевозять ляльок та їх 
майно на машинах і т. д.), у той час як у дівчаток не спостерігався дів-
чачий спосіб застосування хлопчачих іграшок (спорудження з кубиків 
чи конструктора житла для ляльки та ін.); 

 у хлопчиків спостерігається невизначений спосіб застосування обраних 
іграшок у грі. Хлопчики чергують хлопчачий спосіб застосування 
хлопчачих іграшок з хлопчачим способом застосування дівчачих ігра-
шок; 

 дівчатка обирають суто дівчачі сюжетно-рольові ігри (доньки-матері, у 
перукаря, у кухаря, у лікарню тощо), а хлопчики обирають суто хлоп-
чачі ігри (у війну, будівельні ігри, ігри-змагання і т. д.); 
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 хлопчики беруть участь у дівчачих сюжетно-рольових іграх, виконуючи 
різноманітні ролі (роль чоловіка в сім’ї, роль клієнта в перукарні, роль па-
цієнта в лікарні), у той час як дівчатка не брали участі в хлопчачих іграх; 

 дошкільники лише зрідка надають перевагу нейтральним іграм (скла-
данням пазлів, мозаїки, доміно, малюванню). 

Хлопчики та дівчатка виконують у своєму повсякденному житті в дитячо-
му будинку такі завдання: 

 хлопчики й дівчатка кожного ранку акуратно застеляють свої ліжечка, 
а кожного вечора розстеляють їх; 

 хлопчики та дівчатка разом прибирають свою кімнату, наприклад, 
складають іграшки, свій одяг, а також за власним бажанням допомага-
ють няням витирати пил і мити підлогу (таке бажання часто виявляють 
як дівчатка, так і хлопчики); 

 хлопчики й дівчатка разом доглядають домашніх улюбленців: котиків, 
декоративних кроликів, папугу, рибок, черепашку. Діти із задоволен-
ням годують їх і прибирають їхні домівки; 

 найстарші хлопчики та дівчатка завжди допомагають у тій чи іншій 
справі наймолодшій дитині в групі; 

 дівчинка й хлопчик кожного дня допомагають няні накривати на стіл: 
розстеляти скатертину, розставляти тарілки, чашки, ложки, виделки  
й т. д. Після чого ці ж хлопчик і дівчинка допомагають няні прибирати 
зі столу. Один хлопчик і дівчинка змінюються наступного дня іншими; 

 кожного дня хлопчик і дівчинка у красивих костюмах кухарів допома-
гають няні приносити їжу з кухні; 

 відповідно до розкладу занять, дівчатка та хлопчики відвідують заняття 
дитячої кухні, де кухарі дитячого будинку на своєму робочому місці 
ознайомлюють діток з мистецтвом приготування їжі; 

 у дитячому будинку практикуються також трудові заняття на свіжому 
повітрі, під час яких, наприклад, дівчатка саджають квіти на газонах, а 
хлопчики приносять у поливалках воду, щоб їх підлити. 

Перелічені завдання, що виконують дошкільники, дають можливість пере-
конатися, що дитячий будинок надає хороші можливості своїм маленьким вихо-
ванцям не тільки побачити, а й практично засвоїти різні гендерні ролі й обов’яз-
ки. Разом з тим ми неозброєним оком можемо бачити, що хлопчики достатньо 
часто виконують гендерно-невідповідні своїй статі ролі й обов’язки. 

Результати дослідження гендерно-стереотипних вербальних висловлю-
вань ми розкриємо найкраще, коли перелічимо зміст цих гендерно-стереотип-
них вербальних висловлювань вихователів дитячого будинку: 

 вихователь: «…хлопчики, пропустіть, будь ласка, дівчаток першими…» 
(діти заходять у групу після екскурсії містом). 

 Вихователь: «…хлопчики, будь ласка, спочатку принесіть дівчаткам 
стільчики, а потім – собі…» (діти сідають у групі на стільчики, щоб 
слухати, що їм буде розповідати вихователь). 

 Лілія Дубецька. Гендерний дисплей у соціально-психологічній реальності … 
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 Вихователь: «…так, усі дівчатка сідають на лавочку, а хлопчикам дове-
деться трішки постояти…» (діти з вихователями чекають у дворі дитя-
чого будинку біля лавочки, щоб за ними приїхав автобус). 

Такі висловлювання вихователів інформують хлопчиків про те, що в тих 
чи інших ситуаціях вони повинні робити так, щоб дівчаткам було краще за них, 
а дівчатка вміли бути вдячними за хороші вчинки, зроблені для них хлопчиками. 

 З анкет, заповнених вихователями дошкільних груп, ми змогли дізнатися, 
що в дитячому будинку є такі чоловічі професії: електрик, водій, конюх, сантех-
нік, інструктор з праці, стоматолог, учитель фізичного виховання, столяр, за-
ступник директора по господарчій частині. Ці посади в дитячому будинку на-
справді займають чоловіки, що, на перший погляд, сприяє вирішенню проблеми 
тотальної фемінізації соціального оточення дітей у такому соціальному інсти-
туті, як дитячий будинок. Проте чоловіки переважної більшості зазначених про-
фесій є обслуговуючим персоналом, що не передбачає їх безпосередньої взаємо-
дії з дітьми, участі в життєдіяльності та вихованні дошкільників. У зв’язку із 
цим, наявність представників чоловічої статі в дитячому будинку не може вирі-
шити проблеми фемінізації соціальної ситуації розвитку дошкільників – вихо-
ванців дитячого будинку.  

Опрацювавши анкети, ми змогли дізнатися, що, на думку вихователів, 
чинниками впливу на формування гендерних уявлень у вихованців дитячого бу-
динку, які ми не згадали, є: святкові ранки до Дня Матері, Восьмого березня, 
Дня захисника Вітчизни; екскурсії до міста, у магазин, перукарню, аптеку; такі 
виховні години, як «Хлопчики допомагають дівчаткам», «Значення квітів для 
дівчинки», «Мої вчинки», «Ми дівчатка – ми хлопчики»; сюжетно-рольові ігри. 

У результаті проведеної бесіди з психологом дитячого будинку ми отрима-
ли таку інформацію: 

 53% вихованців дитячого будинку проводять літні канікули вдома зі 
своєю сім’єю; 

 13% вихованців дитячого будинку спілкуються зі своєю сім’єю, ідуть 
додому декілька разів протягом року; 

 7% вихованців дитячого будинку спілкуються зі своєю сім’єю (члени 
сім’ї відвідують дітей), але додому не йдуть; 

 27% вихованців дитячого будинку взагалі не спілкуються зі своєю 
сім’єю. 

Отже, гендерний дисплей соціально-психологічної реальності дошкільни-
ків – вихованців дитячого будинку складають ряд досліджуваних нами факторів 
впливу на формування гендерних уявлень хлопчиків і дівчаток. Перший фактор 
– це гендерно-стереотипний образ дівчинки та хлопчика. У дитячому будинку 
хлопчики та дівчатка одягнені в гендерно-відповідний одяг гендерно-стереотип-
ного кольору, одягають гендерно-відповідне взуття, мають гендерно-відповідні 
зачіски/стрижки й аксесуари. Другий фактор – гендерні особливості в офор-
мленні приміщень. В оформленні інтер’єру приміщень дитячого будинку наявні 
дівчачі елементи, образотворча демонстрація гендерно-стереотипних відносин 
хлопчика та дівчинки, переважання дівчачих кольорів, гендерно-стереотипні 
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іграшки та гендерно-відповідне маркерування. Третій фактор – особливості ген-
дерно-відповідної поведінка дошкільників під час періоду вільної гри. Четвер-
тим фактором впливу на формування гендерних уявлень хлопчиків і дівчаток є 
те, що у своєму повсякденному житті в дитячому будинку вони, наприклад, при-
бирають свою кімнату, допомагають накривати на стіл, найстарші хлопчики й 
дівчатка допомагають молодшим і т. д. Спостерігається, що хлопчики достатньо 
часто виконують гендерно-невідповідні своїй статі ролі й обов’язки. П’ятий 
фактор – це гендерно-відповідні вербальні настанови вихователів дитячого бу-
динку (наприклад, вихователь говорить: «Хлопчики, нехай дівчатка пройдуть 
першими» і т. д.). Шостий фактор – це фемінізованість соціального оточення в 
стінах дитячого будинку, оскільки в процесі повсякденного обслуговування, ви-
ховання й навчання дошкільників беруть участь жінки. Сьомий фактор – систе-
матичне проведення святкових і навчально-виховних заходів. Восьмий фактор 
полягає в неоднакових можливостях взаємодії кожного вихованця дитячого бу-
динку із членами своєї сім’ї. Перелічені фактори містять велику кількість ген-
дерно-забарвленої інформації, що має вплив на формування гендерних уявлень 
дошкільників – вихованців дитячого будинку. 
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Вивчення ідентичності особистості набирає все більшої популярності се-
ред зарубіжних і вітчизняних науковців. Спостерігається активне збільшення 
досліджень у філософії, соціології та психології. Незважаючи на численні до-
слідження, і досі не існує чіткого трактування цього поняття. 

Мета статті – проаналізувати існуючі соціально-психологічні підходи до 
вивчення питання ідентичності, висвітлення соціального конструктивізму та 
психологічної герменевтики як методологічного піходу дослідження проблеми 
ідентичності. 

Етимологія слова «ідентичність» походить від пізньолатинського «identitas» 
– «тотожність», яке, у свою чергу, виникло як похідне від займенника idem, eadem 
– «той самий», що не втрачає свого наповнення в будь-яких трансформаціях [9]. 
Феномен ідентичності є складним для вивчення, оскільки існує термінологічна 
плутанина у визначенні того, що ж є ідентичність.  

Терміни «самість», «образ Я», «Я-концепція» у ряді робіт використову-
ються як синоніми. Для одних авторів ідентичність виступає однією з властиво-
стей «Я-концепції», для інших «Я-концепція» – як частина ідентичності або її 
ядро. Ще Е.Еріксон говорив про те, що «ідентичність у найбільш загальному 
сенсі збігається багато в чому з тим, що ряд дослідників включає в поняття «Я» 
у всіляких його формах – «Я-концепції», «Я-системи» або того флуктуючого 
«Я-досвіду», що описаний П.Шилдером, С.Федерном та іншими дослідниками» 
[4, с.218]. 

У нашій роботі ми вирішили провести порівняльний аналіз підходів до 
дослідження ідентичності. Думаємо, що в науковій літературі варто виділити за-
галом три групи досліджень. Основними відмінностями в уявленнях про понят-
тя ідентичність можна вважати визначення цього поняття, погляди на структуру 
й особливості, механізм формування. 

До класичного підходу слід віднести психоаналітичний напрям (З.Фрейд, 
Е.Еріксон, Дж.І.Марсіа). Термін «ідентичність» увів у психологію З.Фрейд. 
Найбільша заслуга в розробці поняття «ідентичність», визначення його струк-
турно-динамічної характеристики належить Е.Еріксону. Усі подальші теоретич-
ні викладки опиралися на його концепцію. За Е.Еріксоном, ідентичність 
(identity) – це внутрішня безперервність (continuity), цілісність і тотожність 
(sameness) людини самій собі. Володіння ідентичністю він вважав відчуттям й 
усвідомленням себе, незмінним незалежно від змін ситуації й ролі; переживан-
ня свого минулого, теперішнього та майбутнього як єдиного цілого; це – відчут-
тя зв’язку між суспільною безперервністю і визнанням цієї безперервності ін-
шими людьми. Зміст ідентичності складають: природні задатки, базові потреби, 
здібності, значущі ідентифікації, ефективні захисні механізми й соціальні ролі. 
Усе це закладається в дитинстві й зумовлює переживання людиною відчуття 
ідентичності [4, с.59]. 

Е.Еріксон виділяє три основні рівні аналізу людської природи (відповідно 
до ідентичності): індивідуальний, особистісний і соціальний: 

- на індивідуальному рівні ідентичність – це результат усвідомлення лю-
диною власної часової тривалості; 
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- на особистісному рівні ідентичність – це відчуття людиною власної не-
повторності, унікальності свого життєвого досвіду, що зумовлює деяку 
тотожність самому собі; 

- на соціальному рівні ідентичність – це особистісний конструкт, який ві-
дображає внутрішню солідарність людини із соціальними, груповими 
ідеалами й стандартами [1].  

В іншому руслі ведеться розробка ідей Е.Еріксона Дж.Марсією, який про-
довжив його роботу в галузі експериментальних досліджень. На основі теоре-
тичних конструкцій Е.Еріксона Дж.Марсіа створив статусну модель ідентично-
сті. Саму ідентичність він визначив як структуру Его – внутрішню динамічну 
організацію потреб, здатностей, переконань й індивідуальної історії, що само-
створюється. Для операціоналізації поняття ідентичності він висунув припу-
щення, що ця структура виявиться феноменологічно через «вирішення про-
блем». Відповідно до цієї теорії, ідентичність може перебувати в одному з де-
кількох станів (статусів): досягнута ідентичність, передчасна ідентичність, мо-
раторій, дифузійна ідентичність. Статус ідентичності описується на підставі 
двох параметрів: 1. Чи пережита криза. 2. Чи прийняте рішення. Стосовно цього 
Дж.Марсіа виділив чотири стани, або статуси ідентичності: 

1. Досягнута ідентичність. Цим статусом володіє людина, що пройшла пе-
ріод кризи й самодосліджень, сформувавши певну сукупність особистісно-зна-
чимих для неї цілей, цінностей і переконань. Така людина знає, хто вона й чого 
вона хоче, і, відповідно, структурує своє життя. Таким людям властиве почуття 
довіри, стабільності, оптимізм щодо майбутнього. 

2. Мораторій. Цей термін Дж.Марсіа використовує стосовно людини, що 
перебуває в стані кризи ідентичності й активно намагається розв’язати її, про-
буючи різні варіанти. Така людина постійно перебуває в стані пошуку інформа-
ції (читання літератури про різні можливості, бесіди з друзями, батьками, реаль-
не експериментування зі стилями життя). На ранніх стадіях такого пошуку лю-
дина переживає почуття радісного очікування й цікавості. 

3. Передчасна ідентичність. Цей статус приписується людині, що ніколи 
не переживала стану кризи ідентичності, проте має певний набір цілей, цінно-
стей і переконань. У людей з передчасною ідентичністю її елементи формують-
ся на ранньому етапі життя й не в результаті самостійного пошуку й вибору, а в 
основному внаслідок ідентифікації з батьками або значущими іншими.  

4. Дифузійна ідентичність. Такий стан ідентичності характерний для лю-
дей, які не мають міцних цілей, цінностей і переконань та які не намагаються 
активно сформувати їх. Вони або ніколи не перебували в стані кризи ідентич-
ності, або виявилися нездатними вирішити виниклі проблеми [18]. 

Таким чином, психоаналітичний підхід трактує ідентичність як динаміч-
ний процес здобування людиною потреб, соціальних ролей, ідентифікацій, 
прийнятих рішень, здібностей тощо. Описані вище теорії виділяють та обґрун-
товують структурні компоненти й види ідентичності.  

Окремої уваги заслуговує ситуативний підхід дослідження феномену 
ідентичності, який пов’язують з іменами М.Шерифа, Д.Кемпбелла та іншими. 

 Ігор Іванків. Ідентичність у соціально-психологічних проекціях 
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М.Шериф першим почав вивчати групову й міжгрупову поведінку. У його до-
слідженнях ідентичність як психологічний феномен виступала наслідком 
усвідомлення людиною своєї причетності до якої-небудь групи, що може 
відбуватися під впливом реальних міжгрупових дій. Він показав, що під 
впливом ззовні введеного фактора – змагання (конкуренції) в умовах обмежених 
ресурсів, можна змінити взаємодію між групами. Дослідження М.Шерифа та 
його однодумців установили, що людина, включена в певні міжгрупові 
відносини, приймає конкретне групове членство й діє згідно з груповими 
нормами, а також те, що значущу роль в її поведінці починають грати не 
особистісні, а соціальні чинники [20]. Інший видатний представник цього 
напряму Д.Кемпбелл розвинув ідеї М.Шерифа про природу міжгрупового 
конфлікту. Учений вважав, що відносини конкуренції, що супроводжуються 
передбаченням реальної загрози, ґрунтуються на реальному конфлікті інтересів 
між групами, незалежно від часу його виникнення [14]. Як бачимо, дослідники 
цього напряму не зосереджують увагу на самому феномені ідентичності, а 
розглядають її в рамках групової приналежності як усвідомлення людиною 
своєї причетності до цієї групи. Основний акцент зроблено на вивченні 
ситуації, у якій перебуває міжгруповий процес.  

До некласичних підходів вивчення ідентичності особистості відносимо: 
символічний інтеракціонізм (Дж.Мід, Ч.Кулі, Є.Гофман); когнітивний підхід 
(Г.Тешфел, Дж.Тернер, М.Хог). У межах символічного інтеракціонізму, який 
аналізує символічні аспекти соціальних взаємодій й опирається на ідею соціаль-
ного походження Я, дослідження ідентичності пов’язують переважно з робота-
ми Дж.Міда, який вивчав становлення особистості під впливом взаємодій з ін-
шими людьми. Під ідентичністю (або «Я») Дж.Г.Мід розумів здатність людини 
сприймати своє поводження й життя як зв’язане, єдине ціле й підкреслював зна-
чення когнітивних процесів, особливо рефлексії, що дозволяє суб’єктові в про-
цесі взаємодії передбачати установку партнера й сприймати себе з погляду 
партнера, тобто здійснювати «прийняття ролі іншого» [19].  

Є.Гофман відзначає, що ідентичність здійснюється у взаємодії, тлумачить 
її як процес означування. Він уводить поняття знака. Знак – це будь-яка ознака 
людини, що використовується нею в ситуації взаємодії для підкреслення деяких 
якостей, своєї відмінності від інших [3]. Р.Фогельсон запропонував модель 
боротьби ідентичностей. Він думає, що в людині відбувається боротьба між 
чотирма видами ідентичності: реальна ідентичність (я сьогодні); ідеальна іден-
тичність (яким я хочу бути); негативний, зухвалий страх (яким я не хочу бути) і 
пропонована ідентичність (набір образів, які індивід транслює іншим людям 
для того, щоб вплинути на оцінку ними своєї ідентичності). Людина, включена 
в боротьбу ідентичностей, намагається наблизити реальну ідентичність до 
ідеального й максимізувати дистанцію між реальною й негативною ідентичні-
стю. Це досягається шляхом маніпулювання пропонованою ідентичністю в со-
ціальній взаємодії [8].  

Так, Ч.Кулі ввів поняття Я-концепція як уявлення людини про саму себе, 
що є суб’єктивним відбитком думки оточення. Це – уявлення людини про те, як 
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її оцінюють інші, воно істотно впливає на її ідентичність. Особистість форму-
ється в результаті численних взаємодій з іншими людьми. Унаслідок цього людина 
створює своє «дзеркальне Я», що складається з трьох елементів: як мене спри-
ймають інші; як вони реагують на те, що бачать у мені; як я відповідаю на спри-
йняття інших. Важливу роль у становленні «Я-концепції» грає взаємодія з групою 
значущих людей, яку Ч.Кулі назвала первинною групою (родина, неформальні 
об’єднання, професійна група тощо). У такому тлумаченні ідентичність може ви-
ступати частиною «Я-концепції», відповідальної за усвідомлення людиною своєї 
групової приналежності. Тому ідентичність у Ч.Кулі являє собою своєрідний від-
биток узагальнених інтеракцій, що мають місце в ході особистісного, неформаль-
ного, безпосереднього спілкування [15]. Отже, зазначений підхід розширив учення 
про соціальну ідентичність через аналіз впливу соціального оточення на уявлення 
людини про себе. Головний акцент дослідники роблять на соціальних ролях і 
взаємодії як основі формування, розвитку ідентичності особистості.  

У межах когнітивного підходу, представниками якого є А.Тешфел, 
Дж.Тернер, Г.Брейкуел та інші, ідентичність інтерпретується як когнітивна си-
стема, що виконує роль регуляції поведінки у відповідних умовах. Ідея про на-
явність двох аспектів ідентичності – особистісного й соціального – найбільше 
повно втілилася в класичній теорії соціальної ідентичності А.Тешфела й 
Дж.Тернера. Автори стверджують, що особистісна ідентичність формується на 
базі ідентифікації фізичних, інтелектуальних і моральних якостей, соціальна 
ідентичність – результат ідентифікації людини з конкретною спільністю: расою, 
національністю, професійною групою тощо. 

Так, А.Тешфел приходить до поняття «міжособистісний – міжгруповий 
континуум», у якому розташовуються всі поведінкові реакції людини. На одно-
му полюсі можна розмістити варіанти соціального поводження людини, зумов-
лені фактом групової спільності, на іншому – такі форми соціальної взаємодії, 
які визначаються індивідуальними характеристиками її учасників (людина діє 
як більш-менш незалежна істота, що приймає рішення на основі власних крите-
ріїв). «Перехід» з одного полюса на інший розглядається вченим як прояв со-
ціальної й особистісної ідентичності [5].  

Таким чином, ідентичність когнітивістами трактується як система когні-
тивних процесів, які проявляються в досягненні соціальних потреб через кате-
горизацію себе й навколишнього світу. Окрім того, особистісні й соціальні скла-
дові ідентичності є частиною єдиного цілого. 

Постнекласичний підхід включає в себе сучасні дослідження в руслі кон-
струкціоністичного напряму (Ф.Барт, П.Бергер, Т.Г.Стефаненко та ін.), який 
ідентичність розглядає як сферу соціального пізнання. 

Соціально-конструктивістський рух «починається, коли робиться виклик 
концепції знання як ментального образу». Знання можна розглядати як «щось, 
що представлено в лінгвістичних побудовах» й, отже, «не як щось, що люди мі-
стять у своїй голові, а як щось, що люди створюють спільно. Мови – це, по суті, 
взаємодії». Конструктивна модель аналізу отримала поширення в сучасній науці 
під впливом ідей когнітивної психології. Сутність цієї моделі полягає у визнанні 
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соціального конструювання реальності, що приводить до утворення культурної 
єдності групи, що стає сенсом існування групи. Цю модель застосувала Т.Г.Сте-
фаненко до дослідження етнічної ідентичності [10, c.270].  

Соціологи П.Бергер і Т.Лукман відзначають, що індивіди наче конструюють 
соціальну реальність у контексті даної культури, продукують моделі соціальних 
взаємин, опираючись на власні індивідуальні властивості й властивості інших 
соціальних суб’єктів, які, у свою чергу, проявляються у взаєминах з ними [2]. 
Отже, на думку соціологів, ідентичність – своєрідний компонент процесу соціа-
лізації, виступає показником успішності соціалізації особистості.  

Дж.Келлі з метою пояснення механізмів формування ідентичності запро-
понував систему конструктів. Він розробив теорію особистісних конструктів, 
засновану на філософії конструктивного альтернативізму. Кожна людина, що 
активно взаємодіє зі світом, може дати альтернативні тлумачення ситуації або 
об’єктів, доступні для вибору. Головна функція людської психіки, на думку 
Дж.Келлі, полягає в дослідженні реальності, прогнозуванні майбутнього й кон-
тролі над поведінкою. Поведінка – це не тільки реакція на обставини, а й про-
гноз майбутнього. Кожна людина в певному розумінні – дослідник. Вона будує 
гіпотези, зважує, оцінює дані досвіду й розбіжності індивідуальних думок, сти-
мулює факти. Цей процес набирає форми конструювання. Термін «конструю-
вання» автор концепції вживає як синонім інтерпретації, тлумачення. Інтерпре-
туючи реальність, споруджуючи системи конструктів, одно слово, сприймаючи 
навколишній світ, людина вже якось ставиться до нього, тому поводження лю-
дини визначається не просто реальністю самої по собі, а її переломленням через 
суб’єктивну призму конструювання. Дж.Келлі, дав таке визначення: «Конструкт 
– це симультанна констатація подібності й розходження» [7]. Отже, у психології 
Дж.Келлі конструкт виступає в ролі фундаментальної категорії, з якої виходять 
конкретні уявлення про механізми психічної діяльності. Ядро особистості ста-
новить система конструктів; це та багатогранна призма, через яку переломлю-
ються зовнішні впливи.  

Постмодерністи розмірковують по-іншому. Фокусують свою увагу на то-
му, як використана нами мова формує наш світ і наші переконання. Саме в мові 
суспільство конструює своє бачення світу. На думку постмодерністів, єдині сло-
ва, які люди можуть знати, це слова, які ми розділяємо в мові, а мова – це інтер-
активний процес, а не пасивне отримання істин. Групи конструюють «лінзи», 
через які їхні учасники інтерпретують світ. Ті реальності, які кожен з нас 
приймає як належне, це реальності, якими суспільство оточує нас із самого на-
родження. Ці реальності забезпечують практики, слова й досвід, на основі яких 
ми будуємо своє життя [21]. 

Особливої уваги, вважаємо, заслуговує германевтичний підхід у вивченні 
ідентичності особистості. Так, за словами Н.В.Чепелєвої, процеси розуміння та 
інтерпретації, за допомогою яких людина усвідомлює, упорядковує та організо-
вує власний досвід, впливають на внутрішньоособистісну узгодженість, забез-
печуючи тим самим безперервне відчуття ідентичності. Завдяки означеним ви-
ще процесам, у людини утворюються стабільні організовані когнітивні структу-
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ри, які й лежать в основі її ідентичності. Н.В.Чепелєва розрізняє особисту й 
особистісну ідентичність, як ми розрізняємо особистий і особистісний досвід: 
«…Можна припустити, що особистісна ідентичність об’єднує, інтегрує особи-
сту, соціальну, культурну і національну ідентичність». Персональна ідентич-
ність може розглядатись як соціокультурна репрезентація, оформлена й органі-
зована як певна когнітивна структура, такою когнітивною структурою є нарати-
ви [12]. Саме вони виступають інтерпретаціями соціокультурного світу й дають 
можливість конструювати власну внутрішньопсихічну реальність, а відтак від-
ображають ідентичність особистості.  

Так, Дж.Капрара й Д.Сервон указують, що життєва історія – це соціокуль-
турно зумовлений наратив, що є складовою «Я-концепції». Модель життєвої 
історії – це модель ідентичності, оскільки особиста історія людини надає сенсу 
її досвіду й виконує винятково важливу роль у визначенні Я. Тому розвиток ста-
більного відчуття ідентичності базується на здатності людини брати участь у 
діалозі та створювати узгоджені наративи [6]. 

У контексті соціально-конструктивістського світогляду важливо приділя-
ти увагу культурним і контекстуальним історіям так само, як й історіям індиві-
дів. Згідно з М.Мейром, історії оживляють життя. Вони зближують і роз’єдну-
ють нас. Ми живемо у великих історіях нашої культури. Ми проживаємо історії. 
Нас проживають історії нашої раси й місцевості [17, c.127]. За словами Дж.Бру-
нера, «... ми організуємо свій досвід і свою пам’ять людських подій, головним 
чином, у формі наративу – історій, вибачень, міфів, причин робити або не роби-
ти щось тощо» [13].  

Відповідно до тлумачень психологічної герменевтики, у якій особистість 
розглядається як оповідач історій, у центрі уваги повинна бути проблема Я, але 
основний акцент робиться не тільки на герменевтиці та наративістиці, а й на 
методах конструювання Я. Передусім їх цікавить, як воно говорить, як пред-
ставлено в дискурсі [16]. Тобто головна роль відводиться мові як способу фор-
мування і конструювання ідентичності. 

П.Рікер увів навіть поняття наративної ідентичності, вважаючи, що осо-
бистість виявляє своє існування лише в процесі оповідання історій. Установити 
ідентичність – значить відповісти на запитання «Хто це зробив?», «Хто автор?» 
Відповісти на запитання «Хто?» можна лише, розповівши історію життя. Об’єк-
тивна історія не так багато може сказати про дії цього «Хто?» Тому його іден-
тичність повинна називатися наративною ідентичністю, а відтак індивіди кон-
струюються в їх ідентичності, створюючи й розробляючи наративи, які стають 
для них дійсною історією [11]. Іншими словами, саме наратив формує ідентич-
ність, надає структурованість та узгодженість різним життєвим подіям, тим са-
мим створює почуття тотожності зі своїм Я, відчуттю себе. 

Висновки. Отже, соціально-психологічні підходи до проблеми вивчення 
ідентичності транслюють ретроспективу поглядів різноманітних дослідників, у 
яких вони розкривають поняття «ідентичність» з різних боків. У цих підходах 
простежується явний перехід від дослідження окремих компонентів ідентично-
сті до дослідження його як цілісного інтегрального явища психічної діяльності 
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особистості. Проаналізовані підходи дають нам фундаментальні знання про 
особливості ідентичності, а також демонструють нам множинність поглядів на 
вказане явище.  

Таким чином, особистісна ідентичність – це певна сукупність конструктів 
(набір рис), які описують і формують людину, подібну самій собі та відмінну від 
інших, включають її соціокультурну репрезентацію. Найбільш продуктивним 
підходом, на наш погляд, є психологічна герменевтика, оскільки дозволить нам 
продемонструвати ідентичність підлітка через його наративи в текстуальному 
кіберпросторі. 
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УДК 159.93:316.6         Надія Когутяк 
 

ОСОБЛИВОСТІ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ПІДЛІТКА В СЕРЕДОВИЩІ 
ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ: ПРИЧИНИ КІБЕРБУЛІНГУ 

 
У статті розглядаються теоретичні підходи до пояснення віртуальної самопрезен-

тації як сучасного різновиду підліткових ритуалів, пояснюються причини поширеності агре-
сії в кіберпросторі. В емпіричному дослідженні (1 506 осіб віком від 10 до 16 років) з’ясовува-
лися відмінності у віртуальному спілкуванні між підлітками різної статі, місця проживання 
й віку. Вияснено, що причинами кібервіктимності можуть виступати як об’єктивні факто-
ри (вік, стать, місце проживання), так і суб’єктивні (безпечність спілкування, висвітлення 
особистої інформації, наявність власного агресивного досвіду в реальному житті). 

Ключові слова: самопрезентація, підлітковий вік, агресивне ставлення, кібербулінг, 
кібервіктимність, віртуальне спілкування, криза ідентичності, кліпова свідомість. 

 
The article considers theoretical approaches to the explanation of virtual self-presentation as 

a modern form of teenage rituals, explains the prevalence of aggression in cyberspace. In the 
empirical study (1 506 people aged 10 to 16 years) were differences in virtual communication 
between teenagers of different sex, place of residence and age. It was found that the reasons 
cybervictimization can act as objective factors (age, sex, place of residence) and subjective (safety 
communication coverage of personal information, the presence of aggressive experiences in real life). 

Keywords: self-presentation, teenage age, aggressive attitude, cyberbullying, cybervictimization, 
virtual communication, identity crisis, klip’s consciousness. 

 
Сучасне суспільство породжує новітні форми інтеракцій, кожна з яких до-

зволяє застосовувати видозмінені, а то й зовсім нові способи й закономірності 
побудови образу самопрезентації та пошуку серед широкого спектра пропоно-
ваних образів власної ідентичності. Мобільність, динамічність, інформаційна 
перенасиченість, доступність віртуальних реальностей відкривають перед но-
вим поколінням можливості розширення кіл спілкування, спілкування за допо-
могою ґаджетів та інтернет-ресурсів. Нові реалії комунікації підтверджуються 
різноманітними соціологічними дослідженнями. Так, Україна ввійшла в п’ятір-
ку країн, інтернет-користувачі яких найбільш активно відвідують соціальні ме-
режі (разом з такими країнами, як Філіппіни, Чилі, Еквадор, ПАР, у яких частка 
користувачів соцмереж серед загальної кількості інтернет-користувачів стано-
вить більше 82%), у той час, як найбільш розвиненими в питаннях розповсю-
дженості Інтернету є Італія, Німеччина й Франція. За даними дослідження 
Opinion Software Media компанії InMind на замовлення Інтернет Асоціації Укра-
їни (червень 2013 р.), список найбільш популярних інтернет-ресурсів (доменів) 
серед користувачів України очолив Google. Було виявлено, що середнє значення 
денної частки аудиторії в Google становить 60% користувачів, VKontakte – 57%, 
mail.ru – 43%, Yandex – 35%, odnoklassniki – 33%, Youtube.com – 26%.  

Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники підтверджують, що основними 
користувачами інтернет-мережі є підлітки та молодь, для яких віртуальне спіл-
кування є сучасною версією вікових ритуалів. Це актуалізує психологічні ракур-
си досліджень віртуального перебування та особливостей відповідної світопобу-
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дови вказаного контингенту. Серед нинішніх досліджуваних психологами про-
блем можна виокремити такі, як інформаційна соціалізація в мережі Інтернет, 
альтернативні (віртуальні) способи самопрезентації (О.В.Гребенникова, 
А.Н.Пархоменко [7]), інформаційні переваги при побудові персональної іден-
тичності (О.В.Гавриченко, Т.В.Смолякова [5]), створення віртуальних особисто-
стей (А.Е.Жичкіна, Е.П.Бєлінська [2]), реальна й пред’явлена ідентичність 
(Е.І.Ізотова [8]), онлайн-агресія (internet (on-line) harassment – Г.Е.Ураєва, 
О.Н.Боголюбова [10; 15; 18]), кібербулінг (cyberbullying – Toshack, Colmar, 
Tokunaga, Patchin, Hinduja, Ybarra, [цит. за 10] Turan та ін. [17]), кіберпересліду-
вання (cyberstalking – Southworth та ін., Finn, Sheridan, Grant, Alexy та ін., [13]), 
кібервіктимізація (Lester, Dooley, Cross, Shaw [цит. за 16]), психологічний статус 
в інтернет-просторі [11] тощо.  

Окрім того, психологів цікавлять тривалість, інтенсивність та обширність 
кіл віртуального спілкування. Російська психолог О.В.Гребенникова [7] з’ясува-
ла, що час доби, у який молоді користувачі зазвичай виходять у мережу, – це ніч 
(73%) і вечір (25%). Протягом доби тривалість інтернет-спілкування становить 
3–4 години в 47% молоді; більше 4 годин на добу – 36%; від 1 до 2 годин на до-
бу – 19%. Деякі молоді люди стверджують, що вони перебувають «on-line» по-
стійно, оскільки користуються сучасними ґаджетами. А головною потребою та-
кої інформаційної мобільності є бажання бути «в курсі» важливих подій, що 
відбуваються в друзів. Інформаційний вакуум і депривація інтернет-спілкування 
є фруструючими для дедалі більшої кількості молоді. У зв’язку з актуалізацією 
таких інтеракційних зацікавлень, Е.Тофлер увів новий термін для пояснення 
особливого типу свідомості, який дедалі більш упевнено захоплює постінду-
стріальне суспільство з різноманітними субкультурами й стилями життя. Він 
запровадив поняття кліп-культури, тобто культури, що ґрунтується на кліпах ін-
формації. Така культура породжує кліпову свідомість, у якій, на думку Тофлера 
[9], немає місця рефлексії й уяві. Кліпова свідомість характеризується «пошмато-
ваністю», «обривчастістю», «потоковістю», «фрагментарністю». З одного боку, 
це всього лиш, начебто, надання переваги візуальній інформації, що містить 
яскраві й різноманітні образи та тексти з точними фактами й подіями. Але з ін-
шого, – це зведене до мінімуму (витіснене інформаційною гіпернасиченістю) 
рефлексійне ототожнення й емпатійне вчування. Такі характеристики знаходять 
свій прояв у нових соціально-психологічних аспектах сучасних інтеракцій,  
як-от: криза ідентичності в активних користувачів соцмереж, зниження концен-
трації уваги, зростання потреби в терміновій (миттєвій) оцінці, утрата деяких не-
вербальних навиків (наприклад, здатність дивитися в очі під час розмови), утрата 
перспективи, зростання песимізму, зміна соціальної активності, полегшення 
безкомпромісних суджень і соціально-агресивної поведінки та ін. [1; 4; 8; 11; 15].  

Так, дослідниками з Берлінського університету імені Гумбольдта й Дарм-
штадтського технічного університету було переконливо засвідчено, що активні 
користувачі Facebook частіше почуваються нещасними. Було з’ясовано, що ко-
жен третій з 357 студентів відчуває заздрість, розглядаючи сторінки (фото й ста-
туси) інших користувачів. Такі ж висновки підтверджують дослідження профе-
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сора Стенфордського університету Сьюзан Грінфілд, яка виокремлює феномен 
кризи ідентичності серед активних користувачів соцмереж. Цей феномен прояв-
ляється в нездатності приймати нову роль, яка передбачається зовнішніми об-
ставинами, або, прийнявши її, адаптуватися до неї. Це призводить до неадекват-
ності самооцінки, утрати перспективи, збільшення песимізму, зниження соці-
альної активності, підвищення інтересу до метафізичних та ірраціональних 
проблем тощо [цит. за 16]. 

Такі ризики інформаційної соціалізації спричиняють нові проблеми побу-
дови ідентичності та відповідних їй особливостей самопрезентації сучасної мо-
лоді, зокрема, підлітків. Зміна форми (з безпосередньої на віртуальну) провідної 
діяльності (спілкування з ровесниками) підлітків призводить і до зміни способів 
конструювання власних віртуальних самопрезентацій (virtual identity). Відмін-
ності між реальним і віртуальним спілкуванням, як-от: анонімність, фізична не-
представленість учасників комунікації, посилення механізмів стереотипізації й 
ідентифікації при сприйнятті партнера, установка щодо бажаних рис партнера, 
більша свобода висловлювань і вчинків, відсутність єдності часу й простору, пе-
реважання текстової форми комунікації, обмеження сенсорних переживань і 
труднощів вираження емоцій (за А.Жичкіною, Е.Бєлінською, О.Гавриченко [1]), 
розширюють поле експериментування підлітків щодо власної ідентичності. 

Власне термін self-presentation (самопрезентація, самоподача, пред’явлен-
ня себе іншим) позначає цілеспрямовану й усвідомлену поведінку, спрямовану 
на створення певного враження про себе в оточення. Дотичними є терміни 
impression management (керування враженнями), social perfomance (соціальне 
пред’явлення), self-salience (самоподача) [цит. за 8]. Можна виокремити три нау-
ково-теоретичні підходи до вивчення феномену самопрезентації:  

 у руслі символічного інтеракціонізму, самопрезентація розглядається 
як засіб формування образу Я і підтримки самооцінки (У.Джеймс, 
Ч.Кулі, Дж.Г.Мід, І.Гофман, Д.Майєрс, Р.Фогельсон); 

 теорія когнітивного балансу визначає самопрезентацію через її здат-
ність свідомо усувати дисонанс між власною оцінкою себе й оцінками 
інших людей (Ф.Хайдер, Л.Фестінгер, Р.Аркін, А.Шутц, Р.Баумейстер, 
А.Стейнхимбер); 

 самопрезентація в руслі американської традиції (Дж.Тедеші, У.Джонс, 
Т.Піттаман, М.Снайдер) – це демонстративна поведінка, мета якої – 
створення потрібного враження в партнера по спілкуванню для отри-
мання конкретного результату [8]. 

А.Є.Жичкіна [цит. за 5], аналізуючи відомі підходи та способи інтерпрета-
ції феномену самопрезентації, виокремлює дві групи причин створення вір-
туального образу: мотиваційну (компенсація нестачі реальної соціалізації) і по-
шукову (розширення можливостей існуючої соціалізації). Сучасні дослідники 
підтверджують, що підліткова зосередженість на віртуальному спілкуванні до-
зволяє припускати значущість і детермінованість усіма названими причинами 
віртуальної самопрезентації, залежно від властивостей особистості, особливо-
стей самоусвідомлення себе в соціальному просторі.  

Надія Когутяк. Особливості самопрезентації підлітка в середовищі … 
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Таким чином, визнається, що спілкування в соцмережах може мати про-
гресивний характер для особистісного розвитку, насамперед для людей, які з 
певних медичних чи психологічних причин мають проблеми з реальними взає-
модіями. Зрозуміло, що «ніхто не затинається у Twitter», а молоді матері, які 
змушені весь час бути поруч із своїми дітьми, легше «виходять» у соцмережу, 
аніж у реальні взаємодії, для підтримування зв’язку з колишніми співробітника-
ми. Проте, як і в будь-якій справі, тут важлива міра, інтенсивність. На іншому 
полюсі осі «переваги-небезпеки» інтернет-самопрезентацій знаходиться про-
блема, яка ще шукає свого нормативно-правового врегулювання в нашій держа-
ві, – проблема кіберагресії. І якщо зріла людина з відпрацьованими захисними 
механізмами здатна більшою мірою протистояти ворожості, то підліток, який 
знаходиться в пошуках референтних груп, виявляється чутливішим до такої 
форми порушення власних прав. За даними ВООЗ (2012 р.), Україна займає 
четверте місце серед країн Європи (після Росії, Албанії й Білорусії) за рівнем 
насильства підлітків стосовно своїх ровесників.  

Термін «онлайн-агресія» є родовим щодо більш вужчих, як-от: кібербу-
лінг, онлайн-переслідування, кібервіктимізація. Усі ці терміни в англомовних 
фахових публікаціях вживаються щодо опису різних поведінкових патернів. Кі-
бербулінг – це будь-яка поведінка, що здійснюється за допомогою електронних 
чи цифрових приладів індивідами або групами, яка полягає в неодноразовій пе-
редачі ворожих чи агресивних повідомлень з метою завдати шкоди іншим або 
завести їх у дискомфортне становище [цит. за 10]. Цей термін частіше викори-
стовують, коли йде мова про підлітків (до 18 років), а коли описується поведін-
ка дорослих, то прийнято вживати термін інтернет-переслідування чи інтернет-
домагання. Така поведінка в багатьох штатах США піддається кримінальному 
покаранню й полягає в систематичних (не менше 4 тижнів) погрозах, образах 
шляхом електронної комунікації і змушує людину хвилюватися за свою безпеку. 
Здебільшого жертвами такої поведінки виступають жінки (86,8%). Дослідники з 
Туреччини (Akbulut, Eristi [12]) з’ясували, що 23% випадків проявів агресії мо-
жуть бути пояснені попередньою віктимізацією в онлайн-просторі, а, отже, 
чверть усіх жертв онлайн-агресії в майбутньому можуть стати агресорами. 
З’ясовано, що факторами ризику онлайн-віктимізації є кількість взаємодій із не-
знайомими людьми в соцмережах, розміщення на власних акаунтах особистої 
інформації, приналежність до статі, ризикована онлайн-поведінка. Деякі із цих 
факторів, а також дотичні до зазначеної проблеми, ми спробували перевірити в 
емпіричному дослідженні, описаному нижче. 

Мета нашого дослідження – з’ясувати відмінності у віртуальному спілку-
ванні між підлітками різної статі, місця проживання й віку. Ми припускали, що 
«величина населеного пункту» і «старший підлітковий вік» є тими факторами, 
які інтенсифікують віртуальне спілкування, а «кількість віртуальних друзів» 
компенсує невдачі в реальному міжособистісному спілкуванні та навіть агре-
сивну поведінку ровесників. 

Базою дослідження виступили 37 загальноосвітніх шкіл міст і сіл різних 
районів Івано-Франківської області. Кількість досліджуваних становила 1 506 
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учнів від 10 до 16 років (М=12,38; Ϭ =2,92) з 5 по 8 клас (М=6,48; Ϭ =1,1). Збір 
емпіричного матеріалу відбувався за допомогою авторської методики «Інтернет-
спілкування у моєму житті», яка пройшла експертну оцінку фахівців-науковців і 
методистів-психологів центру практичної психології та соціальної роботи. До-
слідження відбувалося в травні 2013 року.  

Методи описової статистики дозволили констатувати, що в дослідженні 
взяли участь 802 дівчини (48,8%) і 698 хлопців (42,3%). 143 особи (8,7%) не 
вказали свою стать. За географічним розташуванням були охоплені три типи 
районів: гірські – Верховинський, Косівський – (278 осіб; 18,5%), наближені до 
обласного центру – Рогатинський, Надвірнянський, Богородчанський – (716 
осіб; 47,5%) і власне обласний центр Івано-Франківськ (511 осіб; 34%). Вибірка 
була гетерогенною за показником величини адміністративного населеного пунк-
ту, у якому постійно проживають респонденти. Зокрема, 656 осіб (43,6%) є 
мешканцями сіл; 391 особа (26%) постійно проживає в містах – районних цен-
трах, а 456 осіб (30,3%) – в обласному центрі.  

Про інтернет-активність підлітків свідчить наявність і кількість акаунтів, 
на яких вони систематично спілкуються. Серед досліджуваних підлітків 1 339 
осіб (89%) виявилися користувачами акаунтів, решта – 165 осіб (11%) – уже або 
ще (з різних причин) не користуються такими інтернет-сторінками. Зокрема, 
респонденти поділилися на таких, що мають один акаунт (828 осіб; 62,2%), два 
акаунти (300 осіб; 22,5%); три акаунти (154 особи; 11,6%); чотири та більше 
акаунтів (49 осіб; 3,7%) (М=1,57; Ϭ=0,84). Найбільш популярними є акаунти 
«VK» (1 267 осіб; 77,1%), «Ok» (348 осіб; 21,2%), «Fb» (199 осіб; 12,1%), «Ask» 
(77 осіб; 4,7%), інші акаунти обрало 187 осіб (11,4%).  

Результати опитування засвідчили, що більшість респондентів заходить на 
свою сторінку в соцмережах щодня (891 особа; 54,2%) або один-два рази на 
тиждень (362 особи; 22%). Решта опитаних є менш активними користувачами: 
51 особа (3,1%) зізналася, що заходить на свою сторінку один-два рази на мі-
сяць, а 63 особи (3,8%) роблять це ще рідше. Найбільш популярними мотивами 
реєстрації в соцмережах є:  

 «цікаво спілкуватися, ділитися новинами, фотографіями» (1 093 особи; 
66,5%); 

 «бажання мати багато друзів» (575 осіб; 35%); 
 «данина моді (нині всі так роблять)» (255 осіб; 15,5%). 
Проте значна частина підлітків визнає, що таке спілкування у віртуальних 

мережах приносить не лише позитивні емоції. Так, 27,6% опитаних зізналися, що 
декілька разів вони були розчаровані, засмучені чи/і роздратовані через інтернет-
спілкування, а 4,2% (69 осіб) яскраво пам’ятають такі болючі випадки. На питан-
ня, чи пам’ятають наші досліджувані агресивне ставлення щодо них у реальному 
житті, 15,1% опитаних засвідчили позитивно, а саме: 80 осіб зізналися, що іноді 
таке траплялося, а 133 особи відповіли «безсумнівно так». Таке агресивне став-
лення йшло, здебільшого, у 85,7% опитаних, від ровесників і в 14,3% відповідей 
стверджувалося, що таке ставлення характерне для батьків. Серед найбільш ти-
пових причин розчарування в інтернет-спілкуванні виявилися: 
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 вербальна інтернет-агресія (образи, нецензурні висловлювання, прини-
ження): 27,1% респондентів; 

 технічні (погана якість мережевого доступу, віруси, спами): 24,6% ре-
спондентів; 

 комунікативні труднощі (сварка з друзями, коханими, незбіг поглядів, 
конфлікти): 22,1% респондентів. 

Порівнюючи самозвіти респондентів щодо агресивного ставлення до них, 
можна констатувати, що віртуальна агресія, як явище, знайома в більшості ви-
падків, аніж у реальній, безпосередній формі (27,1% супроти 15,1%).  

Подальша обробка й інтерпретація емпіричних даних відбувалися за до-
помогою комп’ютерної програми IBM SPSS Statistics 20, а саме – достовірність 
відмінностей результатів у підвибірках перевірялася за допомогою непараме-
тричного H-критерію Краскала–Уолліса, який є непараметричним аналогом 
однофакторного дисперсійного аналізу для більш ніж двох незалежних вибірок, 
та U-критерію Манна–Уітні для незалежних вибірок, що дало змогу підтверди-
ти/спростувати (при р≤0,05) статистичні гіпотези про рівність груп: 

 у трьох типах районів («село», «район», «обласний центр») показник 
«клас» і «кількість друзів» статистично не відрізняються, тобто в різ-
них типах районів пропорційно представлені всі класи та вказана кіль-
кість друзів; 

 із збільшенням населеного пункту («село», «районний центр», «обла-
сний центр») «кількість акаунтів» збільшується, відмінності за цим по-
казником у трьох підвибірках статистично значущі; 

 «кількість друзів» для хлопців і дівчат є статистично відмінною; 
 у різновікових групах відмінним є показник «наявність акаунтів»; 
 «наявність акаунта» є різною для досліджуваних із різною кількістю 

друзів. 
Кореляційний аналіз емпіричних даних (за Пірсоном і Спірменом) дозво-

лив констатувати (при р≤ 0,05) такі взаємозалежності: 
 визнання респондентами агресивного ставлення щодо себе позитивно 

корелює з величиною населеного пункту й кількістю аккаунтів;  
 при визнанні щодо себе «агресивного ставлення» меншою є заявлена 

кількість друзів. 
Застосування t-критерію Ст’юдента для незалежних вибірок дозволило 

встановити статистично значущі відмінності в підвибірках за статтю та за мі-
сцем проживання. Так, було з’ясовано, що: 

 агресивне ставлення щодо себе визнають частіше дівчата, аніж хлопці 
(t=-1,87; p=0,000), причому дівчата частіше вважають, що таке агресив-
не ставлення йде від ровесників/ровесниць;  

 кількість названих друзів у підвибірках «хлопці»/«дівчата» дуже відрі-
зняється: у першій підвибірці заявлено більше друзів, аніж у другій 
(t=1,183; p=0,018). Проте стандартне відхилення середніх показників у 
підвибірках за названим критерієм вище в «хлопців», тобто в цій підви-
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бірці респонденти частіше вказували максимально високі та низькі ва-
ріанти (від 0 до 1 000 000 друзів); 

 за критерієм «кількість акаунтів» перевага середніх значень за респон-
дентами підвибірки «постійно проживають у місті», у порівнянні з ре-
спондентами, що «постійно проживають у селі» (t=0,677; p=0,045); 
Притім, значно вищі показники за цим критерієм у респондентів з обла-
сного центру, у порівнянні з респондентами з районних центрів  
(t=-6,824; p=0,000);  

 агресивне ставлення щодо себе частіше визнають тінейджери з міста, 
аніж із села (причому перевага за цим критерієм значуща в респонден-
тів з обласного центру, у порівнянні з респондентами з районних 
центрів (t=-1,757; p=0,000). 

Теоретичний аналіз заявленої проблеми й інтерпретація емпіричного до-
слідження дозволили нам зробити такі висновки: 

 У підлітковому віці інтенсифікація доступності інтернет-мережі біль-
шою мірою розширює сферу міжособистісного спілкування, аніж вико-
нує пізнавально-інформаційну функцію. Це спричиняє популяризацію 
спілкування в соцмережах, виступає одним із провідних сучасних під-
літкових ритуалів. 

 Самопрезентація у віртуальному просторі відрізняється від безпосеред-
ньої, фізично репрезентованої більшою свободою, розширеним спек-
тром можливостей, зниженим рівнем соціальної регламентації, фраг-
ментарністю, емоційним спрощенням. 

 Пропорційно до популяризації різних форм віртуальних самопрезента-
цій зростає кількість проявів явища кібербулінгу. 

 З’ясовано, що переважаюча більшість (близько 90% опитаних) користу-
ється соцмережами, володіючи не тільки 1–2, а й більше ніж 4 
аккаунтами. Значущість такого спілкування підтверджується й частотою 
відвідування своєї сторінки (більше половини респондентів – щодня). 

 Основними мотивами віртуального спілкування в акаунтах є: бажання 
ділитися новинами, фотографіями, статусами; мати багато друзів; від-
повідати «вимогам сучасної моди». 

 Визнання підлітками агресивного ставлення щодо себе (з боку друзів, 
однокласників чи навіть незнайомців) у віртуальному просторі є більш 
статистично вираженим, аніж у реальному житті та частіше зустріча-
ється в дівчат, аніж у хлопців.  

 Інтерпретація отриманих результатів підтвердила гіпотетично передба-
чену інтенсифікацію віртуального спілкування та кількісних проявів 
агресивного ставлення в обласних центрах, проте спростувала гіпотезу 
про компенсаторну функцію феномену «накопичення підлітками вірту-
альних друзів». 

 Причинами кібервіктимності можуть виступати як об’єктивні фактори 
(вік, стать, місце проживання), так і суб’єктивні (безпечність спілкуван-
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ня, висвітлення особистої інформації, наявність власного агресивного 
досвіду в реальному житті). 
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ФОРМУВАННІ  
ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ 

 
Стаття присвячена аналізу головних гендерних відмінностей у формуванні правової 

свідомості підлітків. Розкривається роль гендерних стереотипів у цьому процесі; на основі 
емпіричного дослідження висвітлюються якісні показники розвитку головних сторін право-
свідомості сучасних підлітків. 

Ключові слова: правосвідомість, гендерні відмінності, гендерні стереотипи, підліт-
ковий вік. 

  
The article is dedicated to the analysis of gender peculiarities in the formation of teenagers’ 

legal awareness. The role of gender stereotypes in this process is revealed; on the basis of empirical 
research the qualitative indices of the development of the main sides of modern teenagers’ legal 
awareness are explained. 

Keywords: legal awareness, gender peculiarities, gender stereotypes, adolescence. 
 
Регуляція соціальної поведінки виступає однією з головних проблем пси-

хології (у т. ч., соціальної та юридичної), філософії, соціології, педагогіки, пра-
вознавства та ін. Залежно від предмета дослідження, кожна наукова галузь ро-
бить свої акценти в цій проблемі. В юридичній психології, зокрема, увага ак-
центується на правосвідомості, яку вчені розглядають як провідний регулятор 
соціальної поведінки, починаючи з підліткового віку. До цього періоду поведін-
ка дітей регулюється здебільшого моральними нормами. Цілеспрямований же 
розвиток правосвідомості припадає на період шкільного навчання і, як зазнача-
ють учені (М.Єнікєєв, В.Васильєв, Н.Максимова, М.Костицький, В.Оржеховсь-
ка та ін.), саме в підлітковому віці завершується засвоєння головних морально-
правових норм. Підлітки у віці 11–13 років повинні володіти знаннями щодо та-
ких правових явищ: держава Україна; закони України (зокрема, основні поло-
ження адміністративного, цивільного, кримінального, трудового права); поняття 
про правоохоронні органи України; поняття правопорушень; юридична відпові-
дальність неповнолітніх; організації, які покликані опікуватися правами дитини 
[1, с.22]. Головними інститутами соціалізації, у яких дитина черпає інформацію 
про право, мораль, правослухняну поведінку й т. д., а також вчиться оперувати 
нею, проявляючи її в конкретних учинках, виступають сім’я та школа.  

Характер поведінки підлітків залежить від багатьох чинників (це й індиві-
дуально-психологічні відмінності дитини, й особистий приклад батьків, й авто-
ритет учителя та стиль його педагогічної взаємодії з дітьми тощо), які досить 
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широко вивчені науковцями. Сучасні ж дослідження проводяться в площині 
гендеру, зокрема, гендерних відмінностей у поведінці та соціальній взаємодії. 
Проте більшість таких досліджень стосується світу дорослих. Ми ж ставимо 
собі за мету дослідити гендерні відмінності поведінки підлітків на основі фор-
мування їх правосвідомості. Серед головних завдань дослідження можна виді-
лити такі: вивчити якісні показники сформованості змістового, оціночного й ре-
гулятивного компонентів правосвідомості підлітків; виявити їх гендерні відмін-
ності та роль гендерних стереотипів у цьому процесі. 

Проблемі гендерних відмінностей і гендерних стереотипів присвячені 
праці таких зарубіжних та вітчизняних учених, як Д.Батлер, Ш.Берн, Є.Ільїн, 
І.Клецина, М.Ткалич, І.Каширська, Н.Шухова, Н.Ходоров, О.Балакірева, М.Бо-
ровцова та ін. Проблема правосвідомості також досить широко вивчена в психо-
логії, зокрема, що стосується змісту, структури, функцій цього явища (В.Васи-
льєв, М.Єнікєєв, В.Коновалова, О.Столяренко, Ю.Чуфаровський та ін.), його де-
формацій (Ю.Антонян, Г.Міньковський, О.Волошенюк, С.Яцун), особливостей 
розвитку в підлітків (С.Бєличева, А.Долгова, О.Дулов, К.Ігошев, Н.Максимова, 
В.Обухова, В.Оржеховська, С.Яковенко та ін.). Разом із цим такий аспект указа-
ної проблеми, як гендерні особливості формування правосвідомості підлітків, 
вивчений недостатньо й потребує уваги психологів, педагогів, юристів, що має, 
у першу чергу, прикладне значення, адже може суттєво знизити рівень правопо-
рушень серед неповнолітніх через підбір адекватних гендеру превентивних за-
собів впливу.  

Правосвідомість – це сфера свідомості, яка пов’язана з відображенням 
правозначущих явищ; це – сукупність поглядів та ідей, які виражають ставлення 
людей, соціальних груп до права й законності, їх уявлення про належний право-
порядок, про правомірне й неправомірне [2, с.25]. Структура правосвідомості 
являє собою нерозривну єдність таких функціональних компонентів, як пізна-
вальний (змістовий), оціночний, регулятивний. Пізнавальний компонент вклю-
чає в себе систему знань про правову дійсність, оціночний – ставлення до цієї 
дійсності, регулятивний – вольовий контроль поведінки відповідно до засвоє-
них знань. Таким чином, у формуванні правосвідомості беруть участь інтелек-
туальна, емоційна та вольова сфери індивіда. При цьому їх значущість є рівно-
цінною, однак починається все з пізнання. Іншими словами, не знаючи право-
вих норм, неможливо сформувати адекватне ставлення до них і співвідносити 
свою поведінку з ними. У такому випадку знання підміняються уявленнями, а 
правова підготовка має стихійний, емпіричний характер, сформований шляхом 
спроб і помилок у життєвому досвіді. З іншого боку, сама наявність знань ще не 
означає їх беззаперечне практичне застосування (можна мати знання, але не хо-
тіти чи не вміти ними користуватися). Тому, розвиваючи правосвідомість, необ-
хідно орієнтувати дітей не лише на формальне засвоєння правових знань, а й на 
вміння практично застосовувати їх у житті. 

Як уже зазначалося вище, у підлітковому віці завершується засвоєння го-
ловних морально-правових норм, що дає підстави стверджувати про сензитив-
ність цього вікового періоду для розвитку правосвідомості. З метою перевірки 
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цього висновку, а також для виявлення якісних показників відображення підліт-
ками правозначущих явищ і впливу на цей процес гендерних відмінностей було 
проведене емпіричне дослідження із застосуванням «Методики дослідження 
психологічних особливостей правосвідомості підлітків» (А.І.Оверченко) [1] і 
методики «Визначення схильності до відхильної поведінки» (О.М.Орел). Дослі-
дження проводилося на базі Івано-Франківської ЗОШ І–ІІІ ступенів №13. 
Участь у ньому взяли 50 учнів 8–9 класів: 25 хлопців і 25 дівчат. Головну увагу 
ми звернули на методику А.Оверченко, адже вона прямо стосується предмета 
нашого дослідження. Методика на визначення схильності до відхильної пове-
дінки дозволила нам перевірити дієвість різних гендерних стереотипів, на фоні 
яких відбувається формування правосвідомості підлітків. Результати емпірично-
го дослідження будуть подані нижче, а тепер доцільно, на нашу думку, коротко 
зупинитися на аналізі понять «гендер» і «гендерні стереотипи». 

Отже, гендер – це соціально-біологічна характеристика, через яку визна-
чаються поняття «чоловік» і «жінка»; психосоціальні, соціокультурні ролі чоло-
віка й жінки як особистостей, на відміну від статі, яка позначає біологічні від-
мінності; цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним, динаміч-
ним, глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого й чоловічого, 
здобута індивідом у результаті набуття індивідуального гендерного досвіду [3]. 
Цей досвід починає формуватися з народження і триває протягом цілого життя, 
але в дитинстві він має здебільшого неусвідомлюваний характер, що прямо за-
лежить від виховних впливів дорослих, у першу чергу, батьків. З моменту наро-
дження через непрямий вплив дитина засвоює спочатку свою приналежність до 
певної статі, а потім і типові особливості поведінки представників цієї статі. Це 
виражається й у виборі кольору одягу для дитини, й у виборі іграшок, й у змісті 
повчань типу «хлопчики не плачуть», «дівчатка повинні бути охайні» і т. д. Істо-
рично й культурно склалося так, що дитина є чутливішою до повчань одного з 
батьків своєї статі й більш схильна копіювати саме його поведінку. Мабуть, то-
му вихованням дівчат традиційно займалися жінки, а хлопців – чоловіки (здавна 
вважалося, що чим швидше відлучити хлопчика від матері й передати його на 
виховання батькові, тим більш сміливим, мужнім, сильним й активним він 
виросте). 

Соціологічні опитування, проведені наприкінці ХХ століття, дозволили 
виявити традиційно жіночі (фемінні) і традиційно чоловічі (маскулінні) якості. 
До перших належать життєрадісність, скромність, відданість, співчутливість, 
турботливість, здатність розуміти інших, довірливість тощо. До других – віра в 
себе, схильність захищати свої погляди, незалежність, схильність до аналізу, 
прагнення до лідерства, схильність до ризику, самодостатність, мужність, агре-
сивність, індивідуалізм, змагальність, амбіційність (честолюбність) та ін. [4]. 
Сучасне життя вносить певні корективи в ці уявлення (зокрема, цьому сприя-
ють поширювані через ЗМІ моделі поведінки сучасної жінки й сучасного чоло-
віка, мода, різноманітні субкультури та крос-культурні впливи тощо), проте на 
етапі первинної соціалізації вони залишаються ще незмінними. Стійкість ген-
дерних стереотипів як сформованих культурою узагальнених уявлень про пове-
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дінку чоловіка й жінки має прадавні історичні корені, тому важко та повільно 
піддається впливові часу. 

С.Меджидова, досліджуючи гендерні стереотипи, виділяє в них такі бі-
нарні опозиції [5]: 

1) логічність – інтуїтивність, абстрактність – конкретність (логічність та 
абстрактність – це чоловічі якості, інтуїтивність і конкретність – жіночі); 

2) інструментальність – експресивність, свідомість – несвідомість (існує 
думка, що жіноча чуттєвість, емпатійність, емоційна експресивність відрізня-
ють її від чоловіка з його інструментальною помірністю, яка орієнтована на ме-
ту та компетентність. Унаслідок цього, жінки є більш гнучкими та чуйними, а 
чоловіки – більш тверді й владні); 

3) влада – підпорядкування (жінкам приписують такі якості, як відданість, 
жертовність, терпіння, покірність, а чоловікам, навпаки, прагнення до лідер-
ства, влади, самодостатність); 

4) порядок – хаос (чоловіче начало за своєю природою має дисципліную-
чий, організуючий характер, тому завжди співвідноситься з порядком, а жіноче 
начало має прояви безладу й хаосу); 

5) незалежність, індивідуальність – близькість, колективність (жінки звер-
тають увагу не на об’єкти чи розв’язання певних завдань, а на благополуччя 
людей, які входять у коло їх спілкування); 

6) сила Я – слабкість Я (жінка вважається більш слабкою і залежною від 
сили особистості чоловіка); 

7) імпульсивність, активність – статичність, пасивність (у багатьох міфах 
жінка представлена пасивним началом, а чоловік – активним); 

8) непостійність, невірність, радикалізм – постійність, вірність, консерва-
тизм (побутує думка, що жінкам притаманні консерватизм, вірність усьому 
утвердженому, а чоловікам, навпаки, – радикалізм і непостійність).  

Підлітковий вік – це період переоцінки цінностей, пізнання сили власного Я, 
а також період статевого дозрівання. Отже, підлітки не лише усвідомлюють свою 
приналежність до певної статі (цей процес починається ще в дошкільному віці), а й 
розуміють, якої поведінки від них очікують дорослі, відповідно до цієї статі. 

Розглянувши коротко теоретичні аспекти проблем правосвідомості та 
гендеру, перейдемо до висвітлення результатів проведеного емпіричного дослі-
дження. Отже, як уже зазначалося, головною методикою нашого дослідження 
була «Методика дослідження психологічних особливостей правосвідомості під-
літків» (А.І.Оверченко). Вона імпонує нам тому, що вимірює не просто загаль-
ний рівень розвитку правосвідомості, а конкретизує його через такі показники: 
змістовий (пізнавальний) компонент правосвідомості вивчається за показника-
ми адекватності, повноти, усвідомленості правових знань; оціночний компо-
нент – характер ставлення до правової дійсності, його стійкість і дієвість; регу-
лятивний компонент – адекватність, широта, стійкість, дієвість правових пере-
конань [1, с.22]. 

Отже, за результатами методики А.Оверченко, правосвідомість підлітків 
(і хлопців, і дівчат) знаходиться на вищому за середній рівні розвитку (табл. 1). 
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Це означає, що підлітки володіють знаннями щодо більшості складових право-
вої дійсності, в основному правильно їх розуміють, але недостатньо повно вмі-
ють вербалізувати їхню сутність. При цьому їм притаманне виразно позитивне, 
стійке ставлення до цих складових, готовність діяти відповідно до такого став-
лення. Загалом більшість переконань підлітків, які утворилися в процесі форму-
вання їх правосвідомості, реалізуються ними у власній поведінці та діяльності.  

Якщо загальний рівень розвитку правосвідомості є однаковим у дівчат і 
хлопців, то її головні сторони вже відрізняються показниками, що робить мож-
ливим виділення гендерних відмінностей у протіканні процесу. Так, з-поміж 
цих сторін пізнавальна (чи змістова) сторона правосвідомості має найнижчий 
рівень розвитку, що свідчить про брак правових знань у підлітків. При цьому її 
показники свідчать, що адекватність правових знань, як їх відповідність загаль-
ноприйнятому еталону, і в хлопців, і в дівчат відповідає середньому рівню (60% 
і 64% відповідно). Високий рівень адекватності правових знань, так само як і 
низький, не подані в нашій вибірці; вищий за середній рівень припадає на 32% 
хлопців і 36% дівчат; нижчий за середній є лише в хлопців – 8%. Наступний по-
казник цієї сторони правосвідомості – повнота правових знань – у 100% нашої 
вибірки знаходиться на низькому рівні розвитку. І останній показник – усвідом-
леність правових знань – у 100% хлопців представлений низьким рівнем, а в 
дівчат – на 28% нижчим за середній і 72% – низьким рівнями. 
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Показники оціночної сторони правосвідомості виглядають так: характер 

ставлення до правової дійсності у 52% хлопців і 64% дівчат є цілковито пози-
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тивним, у 36% хлопців і 36% дівчат він виразно позитивний, у 8% хлопців він 
зацікавлений. Недостатньо позитивного й негативного ставлення до правової 
дійсності у вибірці не виявлено. Стійке ставлення до всіх складових правової 
дійсності виявлено в 44% хлопців і 32% дівчат; стійке ставлення до більшості 
складових правової дійсності – у 44% хлопців і 68% дівчат; недостатньо стійке 
ставлення присутнє лише у 12% хлопців; епізодичне та стійко негативне став-
лення не виявлені. Повна готовність діяти відповідно до свого ставлення прита-
манна 60% хлопців і 44% дівчат; виразна готовність – 32% хлопців і 56% дів-
чат; споглядальне ставлення – лише у 8% хлопців; неготовність діяти відповід-
но до ставлення не виявлена. 

Показники регулятивної сторони правосвідомості мають такий вигляд: 
цілковите переконання діяти згідно з усіма правовими нормами властиве 32% 
хлопців і 52% дівчат; виразне переконання діяти згідно з більшістю правових 
норм – 32% хлопців і 20% дівчат; недостатньо виразне переконання – 28% 
хлопців і 28% дівчат; слабо виражене переконання діяти проти більшості право-
вих норм звичне лише хлопцям (4%); стійке переконання діяти проти більшості 
цих норм також проявляється лише в хлопців (4%). Цілковита широта правових 
переконань характерна 24% хлопців і 56% дівчат; виразна широта – 44% хлоп-
ців і 12% дівчат; середній рівень широти – 16% хлопців і 32% дівчат; рівень 
нижчий за середній притаманний лише хлопцям (12%) і низький рівень – також 
лише хлопцям (4%). Щодо стійкості правових переконань, то її високий рівень 
спостерігається у 24% хлопців і 12% дівчат; рівень вищий за середній – 32% і 
60%; середній рівень – 40% і 24%; рівень нижчий за середній – лише 4% хлоп-
ців, а низький рівень – лише 4% дівчат. Щодо дієвості цих переконань, то у 
20% хлопців і 52% дівчат вона цілковита; у 24% хлопців і 28% дівчат – виразна; 
у 52% хлопців і 8% дівчат – посередня; у 4% хлопців і 12% дівчат – часткова. 
Недієвих переконань не виявлено. 

Таким чином, узагальнюючи результати методики А.Оверченко, можна 
зробити висновок про те, що у формуванні правосвідомості підлітків представ-
лені такі гендерні стереотипи, як «влада-підпорядкування», «абстрактність-кон-
кретність», «радикалізм-консерватизм». Той факт, що при однаково низьких по-
казниках пізнавальної сторони правосвідомості в дівчат спостерігається висо-
кий рівень розвитку регулятивної сторони, свідчить про наявність стереотипу 
чемності, покірності та підпорядкованості. Очевидні прогалини в системі знань 
про правову дійсність швидше за все заповнюються дівчатами уявленнями про 
правомірну поведінку, сформованими на основі знань норм моралі. Чи то пра-
вові знання, чи то знання норм моралі, якщо вони вже засвоєні дівчатами, бу-
дуть регуляторами їхньої поведінки, адже їм притаманний консерватизм (як 
вірність тому, що є усталеним). Хлопці ж, навпаки, не схильні підпорядковува-
тися і якщо їм не зрозумілі «правила гри», вони будуть схильні до їх порушень. 
Радикалізм хлопців і середній рівень розвитку регулятивної сторони їх право-
свідомості тісно пов’язані між собою. Ще одна гендерна відмінність проявилася 
в оціночній стороні правосвідомості. Логічно було б припустити, що соціально 
прийнятна поведінка вибудовується на базі таких компонентів, як «знаю і при-
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ймаю – позитивно ставлюся – дотримуюся» правових приписів. Однак у хлоп-
ців не все так просто: «знаю» у них на низькому рівні, «дотримуюся» – на се-
редньому, а от «позитивно ставлюся» – на високому. Така абстрактність у став-
ленні властива лише хлопцям, а дівчатам характерна конкретність (вони повин-
ні чітко знати «правила гри»).  

На завершення хочеться сказати, що, очевидно, у школі існують якісь 
труднощі з викладанням правознавства. Можливо, це його теоретизований ха-
рактер або когнітивна складність, проте факт залишається фактом і переважаю-
ча більшість хлопців та дівчат нашої вибірки мають низький рівень розвитку 
пізнавальної сторони правосвідомості (це означає, що в них практично відсутні 
знання про правову дійсність; розуміння й вербалізація сутності її складових та-
кож практично відсутні). Це, безумовно, ускладнює регуляцію поведінки під-
літків, хоч і спостерігається компенсація браку знань правових норм нормами 
моралі. Такий висновок підтверджується результатами проведеної нами мето-
дики «Визначення схильності до відхильної поведінки» (О.М.Орел) (табл. 2). 

 
Таблиця 2 
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Як видно з таблиці, у дівчат спостерігається вищий, ніж у хлопців, пока-

зник прагнення виглядати соціально схвалюваними. Так званий «комплекс від-
мінниці» чи стереотип чемності властивий саме їм, тому нонконформістські 
установки в них практично відсутні, тоді як у 32% хлопців вони мають місце 
(причому у 12% з них схильність долати норми та правила виражена на високо-
му рівні). Домінуюче низький рівень схильності до адиктивної поведінки в дів-
чат також може бути пояснений попередньою причиною, а от хлопці, унаслідок 
притаманних їм імпульсивності й активності, пізнають і світ адиктивності. І хоч 
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це невелика частина хлопців нашої вибірки, усе ж вона, на відміну від дівчат, 
проявилася. Схильність до ризику й потреба в гострих відчуттях теж більше 
властиві хлопцям, ніж дівчатам.  

«Войовничість і миролюбність» – це ще один гендерний стереотип, який 
підтвердився результатами нашого дослідження. Так, за шкалою «схильність до 
агресії та насилля» трохи менше половини підлітків-хлопців проявляють тен-
денцію до такої поведінки, тоді як дівчатам вона практично не притаманна. 

Вольовий контроль емоційних реакцій і в хлопців, і в дівчат розвинутий 
слабо (що й не дивно для підліткового віку). Проте якщо порівнювати високі 
показники цього контролю, то хлопців з такою рисою більше, ніж дівчат. Оче-
видно, тут проявляється ще один гендерний стереотип – «сила Я – слабкість Я». 
Жіноча емоційність і чоловіча холоднокровність прямо впливають на показни-
ки вольового контролю емоційних реакцій. 

І, нарешті, найважливіша для нашого дослідження шкала – «схильність до 
делінквентної поведінки» свідчить про те, що в більшої частини нашої вибірки 
«делінквентний потенціал» не проявлений. У тій частині вибірки, де все ж таки 
виявлена тенденція до делінквентності, виділяються підлітки-хлопці. Причини 
цього очевидні: схильність до ризику, радикалізм, імпульсивність, нонконфор-
мізм тощо вважаються традиційно чоловічими якостями. 

Порівнюючи результати методик, які ми провели, можна констатувати 
їхню узгодженість (несуперечливість). Вищий за середній рівень розвитку пра-
восвідомості підлітків практично унеможливлює їх відхильну поведінку, за ви-
нятком невеликої кількості хлопців, у яких це ще не стійка поведінка, а швидше 
схильність до неї. 

Висновки. Таким чином, гендерні відмінності у формуванні правосвідо-
мості підлітків найбільш чітко проявляються в її регулятивній та оціночній сто-
роні. Пізнавальна сторона правосвідомості потребує розвитку й у хлопців, і в 
дівчат. Значного успіху тут можна досягти, змінивши теоретизований ухил ви-
кладання правознавства в школі на прикладний. За таких умов підліткам буде 
простіше й цікавіше вивчати правову систему суспільства, правильно розуміти 
зміст її складових та правильно тлумачити його. У свою чергу, це сприятиме 
формуванню позитивного ставлення до правових норм і стійкої готовності до-
тримуватися їх у поведінці та діяльності. 
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СОЦІАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ГЕНДЕРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕЖАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ 

 
Висвітлюється проблема дослідження утворення гендерних моделей як специфічного 

аспекту соціальної реальності за допомогою методології соціального конструктивізму. 
Визначається сутнісне трактування поняття «гендер» та яким чином можна розкрити 
його змістовне наповнення. Обґрунтовується правомірність застосування соціологічних 
теорій у соціально-психологічних дослідженнях. 

Ключові слова: стать, гендер, методологія, гендерні дослідження, соціальний кон-
структивізм, гендерна модель. 

 
The problem of the research in formation of gender models as a specific aspect of social 

reality by using the methodology of social constructivism. Determine the essential interpretation of 
the concept of «gender» and how to reveal itself to a researcher. Substantiates the legality of the use 
of sociological theories in social psychological research. 

Keywords: sex, gender, methodology, gender research, social constructivism, model of 
gender. 

 
Сьогодні психологічна наука володіє великим пластом емпіричних даних 

щодо соціально-психологічних відмінностей між представниками тієї чи іншої 
біологічної статі. Проте ці дані мало зосереджені на відкритті сутнісних меха-
нізмів утворення та передачі гендерних уявлень саме як результату діалогічного 
взаємовпливу системи «соціально-культурне середовище – людина». 

Мета статті – висвітлити особливості соціального конструктивізму як ме-
тодологічного підходу до гендерних досліджень у руслі соціокультурної пара-
дигми.  

Сучасна людинознавча наука розрізняє поняття «стать» (англ. – sex) і 
«гендер» (англ. – gender). Поняття статі використовується для позначення тих 
анатомо-фізіологічних (тобто біологічних) особливостей людей, на основі яких 
людські особини визначаються як чоловіки або жінки. Поняття «гендер» вико-
ристовується для позначення сукупності соціальних і культурних норм, які су-
спільство заохочує виконувати в людей залежно від їх біологічної статі. 

Дискусії про детермінації психологічних відмінностей, пов’язаних із ста-
тевою приналежністю, до 90-х років XX століття відбувалися в рамках соціобіо-
логічної парадигми. Cтатева диференціація тлумачиться як універсальний біо-
логічний процес, який культура тільки оформляє й осмислює з тими чи іншими 
варіаціями. Анатомо-фізіологічні відмінності між статями «настільки очевид-
ні», що зумовленість психологічних відмінностей біологічними факторами ста-
виться на перше місце [4]. 

Але ж якщо біологічні фактори статі всіх представників людства по суті 
інваріантні за основними параметрами, то звідки взялось усе світове різнома-
ніття стандартів моделей соціальних характеристик жінок і чоловіків? Такий 
факт дозволяє висунути гіпотезу про те, що біологічна стать не єдина причина 
відмінностей соціальних атрибутів і ролей, які існують у різних суспільствах. 
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Пізніше, з початку 90-х років XX століття, почалися дослідження нового 
рівня, які ґрунтувалися на соціокультурній парадигмі. У таких дослідженнях 
статева диференціація розглядається як результат соціалізації і впливів культури 
в напрямі освоєння конкретних соціальних ролей. Соціокультурні фактори ство-
рюють необхідні умови для навчання еталонним жіночим і чоловічим ролям [4]. 

Уявлення про все «чоловіче» або «жіноче» відносні: те, що в одному су-
спільстві вважається суто чоловічим, в іншому може визначатися як жіноче. 
Наприклад, кілт як предмет чоловічого одягу національної шотландської спільно-
ти. Така форма одягу просто не буде сприйнята, наприклад, в арабських країнах. 

Саме методологія соціального конструювання дає змогу визначити сутні-
сний зміст динаміки формування гендерних уявлень. Теоретичною базою цього 
підходу є наукова діяльність П.Бергера, Т.Лукмана, Е.Гофмана й Г.Гарфінкеля, у 
роботах яких стверджується, що гендер є певною сукупністю особистісних пси-
хологічних рис, роллю і продуктом особливого роду соціальної свідомості [3]. 

Концепція гендеру як соціокультурної детермінації, що має у своїй основі 
символічну інтерпретацію та соціально-історичну динаміку моделей (див.: 
Дж.Лорбер, С.Фаррелл. Социологический словарь, 1995), будується на теорії со-
ціального конструкціонізму – соціологічна теорія пізнання, розвинена Пітером 
Бергером і Томасом Лукманом в їх книзі «Соціальне конструювання реально-
сті» (The Social Construction of Reality, 1966). Метою соціального конструкціоні-
зму є виявлення шляхів, за допомогою яких індивідууми й групи людей беруть 
участь у створенні соціальної реальності, яку вони сприймають [1]. 

На думку ряду дослідників, соціальний конструкціонізм є одним з напря-
мів конструктивізму. Якщо соціальний конструкціонізм розглядає динаміку са-
мого феномену щодо соціального контексту, то соціальний конструктивізм ви-
вчає особистісні процеси смислопокладання знання і досвіду в соціальному 
контексті. Тому соціальний конструкціонізм розглядається переважно як соціо-
логічна теорія, тоді як соціальний конструктивізм відносять також і до психоло-
гічних концепцій. Як соціологічна теорія соціальний конструкціонізм схильний 
аналізувати як соціальні конструкції насамперед соціальні дії й соціальну ак-
тивність. Соціальний конструктивізм, ґрунтуючись на конструктивістській епі-
стемології, акцентує увагу на конструюванні знання, мови тощо. Незважаючи на 
відмінності, і соціальний конструкціонізм, і соціальний конструктивізм є ком-
плементарними аспектами одного й того ж процесу, за допомогою якого люди в 
суспільстві створюють власний культурний світ, а отже, і самих себе. 

Соціальний конструкціонізм виступає як соціологічне доповнення соці-
ального конструктивізму. Оскільки диференціація цих теорій проходить лише 
на основі епістемологічних розгалужень, то ми можемо говорити про єдиний 
методологічний підхід, який досліджує як зовнішнє, так і внутрішнє в їх взає-
мовпливі одне на одного. 

Соціальний конструкціонізм П.Бергера й Т.Лукмана послуговується по-
няттям «деконструкція» Жака Дерріди. Його позиція сформувалася в рамках 
постструктуралізму, тому в його методології деконструкція тлумачиться як про-
цес розгадування метафор, розкриття їх внутрішньої логіки; значення кон-
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струюється в процесі. Однак це не просте протистояння і протиставлення – це 
домінація одного щодо іншого. Як зазначає Ж.Дерріда, опозиції без підпорядку-
вання не існує, і викриття змісту поняття полягає у виявленні його культурно-
ідеологічного, культурно-відносного значення.  

Поняття «деконструкція» хоч і розроблене Ж.Деррідою, проте воно схо-
дить до поняття «деструкція», джерелом якого є філософська феноменологія 
Мартіна Хайдеггера й Едмунда Гуссерля. Із соціологічними аспектами феноме-
нологічного вчення П.Бергер ознайомився під час докторського дослідження, 
науковим керівником якого був основоположник феноменологічної соціології 
Альфред Шюц. Протягом 1970–1980-х років відбувається трансформація со-
ціального конструкціонізму під впливом Мішеля Фуко.  

Фуко та його послідовники здійснили «наративний поворот» у суспільних 
науках. Це, зокрема, вплинуло на те, на чому формується соціологія наукового 
знання і зростаюча сфера наукознавства та вивчення технології (в англійській 
термінології – Science and Technology Studies, STS). Карина Кнорр-Цетіна (Karin 
Knorr-Cetina), Бруно Латур, Варрі Барнс (S.Barry Barnes), Стівен Вулгар 
(Stephen Woolgar) використовували принципи й методологію соціального кон-
струкціонізму для встановлення зв’язку між тим, що в науках зазвичай назива-
ють об’єктивними фактами з процесами соціального конструювання. 

Таким чином, у зазначеній парадигмі предметом наукового дослідження є 
роль соціального конструювання в детермінації змісту гендерної моделі. 
У контексті цієї парадигми важливу роль у розвитку та підтримці гендерної си-
стеми відіграє свідомість людей. Конструювання гендерної свідомості індивідів 
відбувається за допомогою розповсюдження й підтримки соціальних і культур-
них стереотипів та норм. За порушення таких приписів суспільство певним чи-
ном карає різними санкціями. Це й створює соціальну реальність, зокрема її 
гендерномоделюючий аспект. 

Так, учені П.Бергер і Т.Лукман розглядають соціальну реальність і як 
суб’єктивну, і об’єктивну водночас. Вона відповідає вимогам об’єктивності, 
оскільки незалежна від індивіда. Проте соціальну реальність можна розглядати 
як суб’єктивний світ, позаяк вона повсякчас створюється людиною. Особистість 
постійно створює своє бачення соціального світу, засвоює досвід, ніби «пропу-
скає через себе» об’єктивну реальність буденності, конструюючи власне бачен-
ня навколишнього життя, формуючи відповідні картини світу [1]. 

Соціальна організація, соціальний порядок, а також норми, вимоги, сте-
реотипи щодо того, якими повинні бути чоловіки й жінки, конструюються не 
тільки через знання, мову, а й у процесі «інституціалізації» (термін П.Бергера й 
Т.Лукмана). Як відмічають дослідники, в основі останньої лежить габітуаліза-
ція, седиментація, традиція і реїфікація. Габітус – це образ дії, який увійшов у 
звичку, а габітуалізація, відповідно, є призвичаєнням. Седиментація передбачає 
процес «осадження», перехід у «внутрішнє», тобто в досвід. Традиція – це про-
цес успадкування поколіннями набутого досвіду, завдяки чому відбувається ін-
ституціалізація ролей. За допомогою ролей, як зазначають П.Бергер і Т.Лукман, 
інститути втілюються в індивідуальному досвіді. Реїфікація – це процес опред-
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мечування соціальної реальності, який супроводжується перетворенням створе-
ного людиною світу у світ «нелюдський», «дегуманізований», «світ речей» [1]. 

Наступним важливим механізмом і засобом конструювання соціальної ре-
альності є легітимація, яку П.Бергер і Т.Лукман розглядають як «смислову 
об’єктивацію порядку». Легітимація, як вони вважають, створює нові значення, 
які слугують інтеграції тих значень, які вже властиві різним інституціональним 
процесам. Отже, конструктивістські ідеї П.Бергера й Т.Лукмана дають підстави 
розглядати соціальну реальність, яка створюється індивідами в процесі інститу-
ціалізації. Дослідники обстоюють думку, що структура соціальної реальності 
конституюється суб’єктивними значеннями [3]. Тому виходить, що гендерний 
аспект соціальної реальності утворюється як умовно менш усвідомленою діяль-
ністю індивідів (через наслідування вже сталих традицій актуальної культури), 
так й умовно більш усвідомленою (наприклад, вибір із переліку можливих ва-
ріантів на основі актуальної культури). 

Отже, з погляду цієї теорії, гендерні моделі є результатом процесу інсти-
туціалізації, а гендерний аспект соціальної реальності можна розглядати як 
об’єктивний і суб’єктивний одночасно.  

У драматургічному інтеракціонізмі І.Гофмана гендер трактується як ре-
зультат соціальної взаємодії й одночасно його джерело. Стверджуючи, що ген-
дер створюється щохвилинно, тут і тепер, дослідники доходять висновку, що 
для розуміння його основ потрібно звернутися до аналізу мікроконтексту со-
ціальної взаємодії [6]. Щоб осмислити процес конструювання гендеру в кон-
кретній ситуації міжособової взаємодії, І.Гофман уводить поняття «гендерного 
дисплея». Гендерний дисплей – це різноманітність проявів статевої належності, 
що виявляється на рівні міжособового спілкування. Він знаходить відображення 
в тілесній ідіомі, символіці, стилі та змісті спілкування. Ім’я, зовнішній вигляд, 
тембр голосу, манера спілкування і рухів, стиль вираження почуттів – усі ці чи-
сленні прояви утворюють гендерний дисплей, який дає можливість ідентифіку-
вати співрозмовника як чоловіка або жінку [6]. Однак гендерний дисплей, як 
уявлення про статеву належність у взаємодії, досить тонкий і складний, а тому 
його використання не може зводитися тільки до окремих реплік, костюмів, ан-
туражу. Як зазначають К.Уест, Д.Зіммерман, уся цілісна картина (атрибути імі-
джу) – складають дисплей гендеру [2]. Отже, дисплей гендеру – це не просто 
зовнішні прояви статевої належності, а більш складне утворення, яке постійно 
доповнюється новим змістом, може реконструюватися й визначає самовиявлен-
ня особи [3]. Гендерний дисплей має більш сталі характеристики, котрі важко 
піддаються змінам (наприклад, колір одягу обов’язково чорний), і менш сталі 
характеристики, які легше піддаються змінам (наприклад, колір одягу обо-
в’язково чорний, але можна одягтися або в штани, або в спідницю). 

Засоби, які використовуються в суспільстві для вираження належності до 
статі, І.Гофман називає формальними конвенційними актами. Вони є моделями 
доречної в конкретній ситуації поведінки, що сприяє збереженню і відтворенню 
норм повсякденної взаємодії [3]. Хоч така ситуаційна поведінка може бути не 
відрефлексованою індивідом, проте ця поведінка буде повторюватися щоразу. 
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Різні суспільства, соціальні групи, різні соціальні ситуації передбачають 
різні конвенційні форми гендерного дисплея, а тому демонстрація дисплея – це 
не природний вияв людського Я, а гра за правилами. Змінюються правила, ролі 
– змінюється й дисплей [3]. А вже в зміні таких правил й актуалізується роль 
суб’єктивних інтерпретацій самої людини. Вона, послуговуючись своєю вла-
сною системою оцінки, може як опиратися новому, так і додатково проявити ще 
інші можливі варіанти нового в певних межах.  

Як підкреслюють К.Уест і Д.Зіммерман, конструювання гендеру охоплює 
комплекс соціально контрольованих дій, метою яких є вираження чоловічої або 
жіночої природи [2]. Розглядаючи гендер як здійснення, як досягнуту якість си-
туативної поведінки, представники етнометодологічного напряму ілюструють 
перехід поведінки індивідів з індивідуального рівня на рівень взаємодії і вихід 
на інституційний рівень. Вони зауважують, що, з одного боку, гендер створю-
ють індивіди, а з іншого боку, – це творення зумовлене ситуативно, оскільки 
відбувається в контексті реальної чи віртуальної присутності інших, які, як пе-
редбачається, орієнтовані на його творення. Тому дослідники вважають, що ген-
дер слід розглядати як емерджентну характеристику соціальних ситуацій, як ре-
зультат й одночасно причину різних соціальних відносин, як засіб легітимізації 
одного з найбільш фундаментальних розподілів у суспільстві [3]. Тут важливо 
буде врахувати співвідношення міри осуду чи схвалення на різних рівнях со-
ціальної взаємодії. Одна й та сама властивість може осуджуватися на мезорівні, 
але схвалюватися на макрорівні. 

Отже, у рамках теорії І.Гофмана, завдяки мікроконтексту взаємодії, стає 
можливим побачити, як конструюється гендер, що зводиться до демонстрування 
дисплеїв, конвенційних актів, які впливають на формування дисплеїв інших 
учасників взаємодії. Гендерний дисплей є конвенційним і відтворює соціальний 
порядок, який ґрунтується на уявленнях про чоловіче й жіноче в тій чи іншій 
культурі [3]. Проте об’єктивне схвалення гендерного дисплея одного індивіда 
малими чи великими групами далеко не вирішальне. Самостійний аналіз ре-
зультатів власних реакцій на ситуації теж впливає на вибір того чи іншого ген-
дерного атрибута.  

Гендерні моделі як результат процесу міжособистісної взаємодії й одноча-
сно її джерело розглядаються в етнометодології Г.Гарфінкеля. Автор етнометодо-
логічної теорії для пояснення механізмів конструювання гендеру вводить поняття 
«фонові очікування» і «рефлективність». Фонові очікування – це уявлення со-
ціального суб’єкта, подані у формі правил дій (поведінка, розуміння, пояснення 
і т. ін.). Дослідник оперує поняттям соціальної структури, яка впливає на свідо-
мість індивіда через фонові очікування, під якими мають на увазі соціально 
схвалювані настановлення на ті чи інші дії, що можуть не усвідомлюватися й не 
піддаватися рефлексії самими діячами. Уведення категорії соціальної структури 
дає змогу розкрити зв’язок між фоновими очікуваннями та соціальним досвідом, 
які конструюються в процесі міжособистісної взаємодії. Тому фонові очікування 
розглядають як своєрідну соціально-культурну квінтесенцію соціальних взаємо-
дій. Вони очевидні, але непомітні, не усвідомлені учасниками взаємодії та інши-
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ми членами суспільства. Однак фонові очікування сприймаються не пасивно: ін-
дивіди надають їм особистісного, практично раціонального смислу, можуть пере-
робляти їх, а інколи й суттєво деформувати [5]. Іншими словами, фонові очіку-
вання спрямовують соціальну взаємодію, визначають характер комунікації, зали-
шаючи при цьому можливість для власної творчої активності [3]. Отже, ми знову 
зіткнулися з тим, що дослідники звертають увагу на конвергенції об’єктивного й 
суб’єктивного при створенні гендерного аспекту соціальної реальності. 

Таким чином, соціальна дійсність створює і відтворює саму себе, наро-
джується все з тих самих суб’єктивних актів, завдяки рефлексивності індивідів. 
Рефлексивність передбачає виникнення соціальних структур у процесі їх су-
б’єктивної інтерпретації. Розуміння соціальної реальності приходить не через 
прийняття загальних культурних норм і цінностей, на чому наполягали М.Вебер 
і Т.Парсонс, а конструюється зсередини. Це не означає, що соціальний порядок 
є продуктом власної спонтанної активності індивідів, який виходить саме та-
ким, яким його створили самі учасники соціальної взаємодії, а, безумовно, з 
урахуванням набутих раніше правил, знань, досвіду, які були отримані від своєї 
культурної групи [3]. Тобто традиційна актуальна культура виступає базою для 
можливих наступних змін соціальної реальності в певному напрямку. 

У процесі виховання сім’я (в особі батьків і родичів), система освіти, 
культура в цілому за допомогою різних соціальних (наприклад, право) і куль-
турних механізмів (приміром, через ЗМІ) формують певні правила поведінки, 
упроваджують у свідомість людей гендерні моделі, які відображають уявлення 
про те, хто є «справжній чоловік», а хто є «справжня жінка». Пізніше індивіди 
можуть реконструювати зміст отриманих раніше зразків (наприклад, молоді лю-
ди, які належать до певної субкультури чи контркультури). 

Висновки. Отже, ми бачимо, що в соціокультурній парадигмі поняття 
«гендер» позначає, по суті, і складний соціальний процес формування (кон-
струювання) суспільством відмінностей у чоловічих і жіночих ролях, поведінці, 
ментальних й емоційних характеристиках, і сам результат – теоретичний кон-
структ гендеру. 

Таким чином, у зазначеній парадигмі предметом наукового дослідження є 
роль соціального конструювання в детермінації змісту гендерної моделі. Зверта-
ється увага на соціальну, культурну оцінку й інтерпретацію змісту гендеру, те 
значення, яке надає суспільство цим моделям. Основою гендерних досліджень у 
соціокультурній парадигмі є не просто опис різниці в статусах, ролях та інших 
аспектах життя чоловіків і жінок, а опис глибинних соціально-психологічних 
механізмів формування гендерної моделі, яка утворюється в суспільстві через 
реалізацію гендерних ролей на різних рівнях взаємодії. 

Разом з тим ні індивід, ні суспільство загалом не мають вирішальної сили 
в утворенні гендерної соціальної реальності. Процес творення і передачі ген-
дерних моделей проходить на основі актуальної культури й використовує її як 
базу для майбутніх змін. 

Отож ми можемо говорити про єдиний методологічний підхід, який дослі-
джує як зовнішнє, так і внутрішнє в їх взаємовпливі одне на одного. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  

ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ 
 
У статті проаналізовано психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах со-

ціальної депривації. Виявлено, що під впливом депривуючого середовища процес соціалізації 
зазнає деструктивних впливів, які торкаються сфери спілкування, самосвідомості, емоцій-
но-вольової сфери та ін. На думку автора, інтернатні заклади сімейного типу здатні макси-
мально наблизити підлітка до родинного виховання.  

Ключові слова: підліток, соціальна депривація, «Я-концепція», соціалізація. 
 
This paper analyzes the psychological characteristics of adolescent socialization in terms of 

social deprivation. We found that exposure to environmental depryvuyuchoho socialization process 
undergoes destructive influences that affect the field of communication, self-awareness, emotional, 
volitional, and others. The author believes that family type orphanages are able to bring your 
teenager to family education. 

Keywords: adolescent, social deprivation, «self-concept», socialization.  
 
Українська держава переживає складні часи переосмислення цінностей, 

ломки стереотипів, утвердження правових засад громадянського суспільства. 
Зазначені процеси не можуть не позначитися на вихованні підростаючого поко-
ління. Нова модель освіти в Україні покликана переорієнтувати навчально-ви-
ховний процес на становлення продуктивно мислячої, духовно здорової й твор-
чої особистості, здатної розв’язувати проблеми сьогодення і майбутнього. Ви-
ховання та соціальне середовище нерозривно взаємопов’язані в процесі соціалі-
зації особистості – підготовки її до життя в безперервно мінливому світі. Діти, 
які перебувають в родинному середовищі, відчувають постійний духовний су-
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провід найближчих людей і легше переносять негаразди мінливого світу, тому 
особливої уваги потребують діти, які виховуються в умовах соціальної депри-
вації – дитячих будинках, інтернатних закладах різного типу. Особливо про-
блемним в особистісному розвитку сиріт є підлітковий вік. У контексті актуаль-
ної проблематики суспільства феномен депривації набуває окремого наукового 
статусу насамперед через деструктивний вплив на всю систему соціально-пси-
хологічного буття дітей, позбавлених батьківської опіки. 

Мета статті – проаналізувати психологічні особливості соціалізації під-
літків в умовах соціальної депривації. 

Проаналізовані вітчизняні та зарубіжні дослідження, спрямовані на ви-
вчення особливостей психічного розвитку дітей поза родиною (І.Бех, В.Вінс, 
Я.Гошовський, І.Дубровіна, Т.Землянухіна, Н.Карасьова, М.Кулеша, Г.Лялюк, 
Й.Лангмейєр, М.Лісіна, З.Матейчек, Л.Осьмак, А.Прихожан, Н.Толстих, Т.Юфе-
рева), указують на те, що соціальна депривація є негативним чинником особи-
стісного становлення дітей, вихованців інтернатних закладів. Однак більшість 
цих робіт присвячена дошкільному та молодшому шкільному періодам. Водно-
час проблеми особистісного розвитку підлітків в умовах соціальної депривації 
висвітлені недостатньо й потребують подальшого вивчення. Тому дослідження 
психологічних особливостей соціалізації підлітків, вихованців дитячих будин-
ків, дозволить поглибити знання про вплив соціалізуючого потенціалу родин-
них стосунків на становлення особистості, а отже, сприятиме пошуку психоло-
гічних чинників поліпшення умов розвитку дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

Для розуміння сутнісного змісту феномену соціалізації відзначимо, що 
головною тенденцією в розвитку наукових уявлень про сутність соціалізації є 
об’єднання ідей: соціалізація – це процес входження індивіда в суспільство, ак-
тивне засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, 
необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві; процес соціалі-
зації має дві форми: соціальну адаптацію та інтеріоризацію; основними інститу-
тами соціалізації є система освіти й виховання; процес соціалізації особистості 
включає як соціально-контрольовані цілеспрямовані процеси, які впливають на 
особистість, так і стихійні, спонтанні впливи; процес соціалізації розгортається 
в трьох сферах, які тісно взаємопов’язані: діяльність, спілкування та самосвідо-
мість – процес соціалізації невіддільний від розвитку самосвідомості; форму-
вання певних структур індивідуальної самосвідомості пов’язане з процесом са-
мовизначення і становлення соціальної ідентичності особистості, «Я-концеп-
ції», осмислення свого соціального статусу, засвоєння соціальних ролей, фор-
мування соціальної позиції, обґрунтування власного морального вибору; у про-
цесі соціалізації формуються особистісні передумови для розв’язання завдань 
наступного етапу розвитку. 

Соціалізація має діяльнісний характер і тому головний критерій її успіш-
ності – вільне й ефективне функціонування особистості в суспільстві, а її систе-
ма ціннісних орієнтацій – показник міри соціалізації. Ціннісні орієнтації є си-
стемоутворювальним фактором соціальної позиції особистості. Сфера особисті-



Larysa Zahrai. Constructing of model of the world of personality as a continuum concepts system 

79 

сних цінностей визначає основні смисложиттєві орієнтації та налаштування – 
як усвідомлювані, так і неусвідомлювані індивідом. 

Теоретичний аналіз досліджень вікових етапів соціалізації вказує на її осо-
бливу важливість для дітей підліткового віку, оскільки під час цього періоду 
активізується процес засвоєння норм і цінностей, накладаючись на психологічну 
кризу. Особистісний розвиток підлітка супроводжується загостренням суперечно-
стей між дорослими потребами, бажаннями підлітка, з одного боку, і можливостя-
ми їх задоволення, з іншого. Хоча ровесники й відіграють важливу роль у процесі 
соціалізації підлітків, родина залишається головним, первинним і найстабільні-
шим чинником формування їх особистості. Істотною складовою соціалізації є за-
своєння особистістю певних соціальних ролей, ефективність якого залежить від 
особливостей взаємодії дорослого й дитини, у результаті чого вона ідентифікує се-
бе з ним як з носієм тієї чи іншої ролі. Дефіцит патернів «дорослості» у зоні інтим-
но-особистісного спілкування підлітка деформує механізм ідентифікації, що стає 
причиною непідготовленості індивіда до виконання ряду соціальних ролей. 

Результати психолого-педагогічних досліджень свідчать, що родина має 
формувальний вплив на розвиток особистості дитини, її самосвідомості: само-
пізнання, ставлення до себе й саморегуляції. Родина забезпечує задоволення 
основних вітальних потреб дитини. Дослідження таких базових потреб, як за-
хист, свобода, успіх й ефективність (А.Адлер, К.Хорні, Е.Еріксон, Е.Фромм, 
Е.Берн), доводить, що норма й патологія функціонування індивіда залежать від 
того, чи зумів він реалізувати ці потреби, чи вони були заблоковані в процесі 
його соціалізації. Особливо важливою є потреба визнання і позитивного образу 
«Я», задоволення якої вирішальним чином впливає на соціалізацію особистості, 
її адаптацію до соціального оточення. Соціальна депривація унеможливлює на-
лежне задоволення цих потреб, що відчутно негативно позначається на форму-
ванні особистості та її соціалізації.  

Більшість науковців (І.Бех, Д.Боулбі, У.Голдфарб, І.Дубровіна, Т.Земля-
нухіна, Й.Лангмейєр, З.Матейчек, М.Лісіна, Е.Смирнова, Н.Толстих, Н.Щелова-
нов) розглядають депривацію як психічний стан, який виникає в результаті та-
ких життєвих ситуацій, у яких протягом тривалого часу унеможливлюється за-
доволення основних життєвих і психічних потреб суб’єкта достатньою мірою. 
Дослідники єдині в думці, що соціальна депривація є психотравмувальним чин-
ником, який істотно поглиблює підліткову кризу. Кризові стани призводять до 
зростання рівня особистісної тривоги й емоційної вразливості. 

Проаналізуємо типові деструктивні особливості процесу соціалізації під-
літків, які перебувають в умовах соціальної депривації. 

У більшості наукових праць, присвячених розвитку дітей в інтернатних 
закладах освіти, розкривається негативний вплив умов цих закладів на станов-
лення особистості. Насамперед учені пов’язують це з особливостями організації 
спілкування між дорослими й дітьми (загалом мають значення і тривалість пе-
ребування, і час попадання в інтернатний заклад). 

У роботах Й.Лангмейєр, З.Матейчек, А.Прихожан, Н.Толстих [5; 9] указа-
но на той факт, що діти, які з раннього віку виховуються в закритих інтернат-
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них закладах, за рядом суттєвих характеристик відрізняються від дітей, які вихо-
вуються в сім’ях. Режимні моменти, сувора регламентація, замкнутість дітей у 
межах одного навчально-побутового закладу сприяють формуванню особливого 
типу особистості й різноманітних відхилень у формуванні власного «Я»-образу. 
Будучи відокремленими від зовнішнього світу, діти відчувають сенсорний голод, 
який, у свою чергу, призводить до появи симптомів госпіталізму [9].  

Слід зауважити, що психічний розвиток дітей з інтернатних установ не 
можна порівняти з психічним розвитком дітей із звичайних сімей [5; 9]. Це осо-
бливий тип психічного розвитку особистості, пов’язаний із розвитком дитини 
поза сім’єю (деприваційні умови).  

А.Прихожан, Н.Толстих [9] стверджують, що найбільш типовими проява-
ми депривації є тривожність, депресія, страх, інтелектуальні розлади. 

На думку Я.Гошовського [3], депривація негативно позначається на само-
свідомості, призводить до появи відхилень у формуванні адекватної самооцін-
ки, є причиною розладів і дисгармоній у процесі становлення образу «Я», шко-
дить психічному здоров’ю особистості. 

У дітей, які виховуються без батьків у закладах інтернатного типу, у ди-
тячих будинках, які не мають тісних емоційних стосунків з дорослими, психічні 
потреби нереалізовані, вони знаходяться в потенційному стані. 

Найчастіше в школах-інтернатах дитина зазнає одночасно декілька типів 
депривації, які тісно переплітаються між собою. Визначити, який вид Я.Го-
шовський [3] вивчав розвиток особистості залежно від терміну депривації. Він 
зазначає, що в дітей, які прийшли з дитячого будинку, занижені показники 
прийняття себе як особистості, що пояснюється як результат тривалішого досві-
ду депривації емоційних контактів, неможливості реалізації потреби в бать-
ківській любові ще в дошкільному віці. 

Науковці, які досліджують психічний розвиток дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківської опіки, наголошують на тому, що гостра нестача сімейного впливу 
негативно позначається на особистісному розвитку дитини, на формуванні образу 
«Я», стосунках з дорослими та ровесниками, ставленні до себе й самоприйнятті. 

Насамперед одним із найважливіших факторів позбавлення сімейного 
оточення виступає брак емоційних контактів дорослого з дитиною, які сприя-
ють розвитку самосвідомості [4; 7; 9]. 

Емоційні контакти є запорукою подальшого успішного розвитку  
«Я»-образу, позитивного сприйняття себе та самоставлення. 

Багато науковців указують, що однією з причин у формуванні негативно-
го образу «Я» дітей-сиріт є неправильно організоване спілкування з дорослими, 
що спричиняє відставання в загальному психічному розвитку та збіднення 
образу «Я». Вони відзначають декілька моментів у спілкуванні: спілкування в 
інтернатних закладах не досить емоційно насичене, не спрямоване на особи-
стість дитини, її індивідуальність, дорослі не наділяють дитину ціннісною зна-
чущістю, спілкування здебільшого має навчально-побутовий характер, контак-
ти дорослих і дітей короткочасні, нетривалі, дуже відрізняється якість спілку-
вання (байдужість, емоційна холодність, нестала система вимог), що не сприяє 
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засвоєнню якогось одного зразка поведінки, а, навпаки, породжує в дитини пев-
ну розгубленість, підвищує тривожність.  

Вплив спілкування у формі його позитивного впливу позначається на всіх 
сферах психічного життя дитини – від процесів сприйняття до становлення осо-
бистості й самосвідомості. 

На нашу думку, діти в школах-інтернатах і дитячих будинках страждають 
від незадоволення потреби в спілкуванні з дорослими, що негативно познача-
ється на характері стосунків із дорослими, на самому процесі спілкування, на 
контактах із ровесниками.  

Проблема становлення образу «Я» у дітей школи-інтернату є наслідком 
неправильно побудованої системи спілкування «дорослий – дитина». Саме із 
цією основною потребою пов’язане подальше становлення особистості. 

Унаслідок «дефіциту спілкування» спілкування дітей-сиріт із дорослими 
набуває специфічного характеру і є для дитини цінним лише для задоволення 
потреби в спілкуванні, а не засобом для пізнання [6; 9]. У більшості випадків у 
дітей школи-інтернату виникає залежність від дорослих. А це, у свою чергу, 
проявляється на особливостях становлення «Я» і самооцінці.  

Отже, можемо зробити висновок, що в дітей-сиріт, які зростають у закла-
дах інтернатного типу, унаслідок недостатніх емоційних контактів відбувається 
специфічний розвиток особистості. 

У дитини формування образу «Я» проходить через сприйняття її особи-
стості значущими дорослими. У вихованців школи-інтернату роль «значущих 
дорослих» виконують педагогічні працівники, обслуговуючий персонал. За 
дітьми, як правило, доглядає не один дорослий, а декілька, які по-різному став-
ляться до дитини, демонструють різні форми поведінки. 

Л.Божович указує на той факт, що для нормального розвитку особистості 
дитини є необхідними продуктивність й узгодженість в оціночних судженнях 
оточуючих. Відсутність єдності в суспільній оцінці дезорієнтує школяра й за-
тримує процес формування його самосвідомості [2]. 

У дослідженнях науковців зазначено, що депривація реалізації потреби в 
пізнанні викликає деформацію структури самосвідомості й виникнення нега-
тивних утворень. Це особливо помітно в усвідомленні себе в минулому, тепе-
рішньому, майбутньому [2; 10]. 

А.Мудрик також висловлює думку про те, що найбільш важливим для 
розвитку самосвідомості є спілкування зі значущими дорослими (друзі, учителі, 
батьки), від яких учні отримують про себе інформацію в оціночних термінах. 
На його думку, якщо спілкування в школяра склалося не зовсім вдало (немає 
друзів, конфліктні відносини), то це певним чином позначається на пізнанні ди-
тиною самої себе – воно затримується й часто буває викривленим [8].  

Самосвідомість особистості та розвиток образу «Я» завжди є процесом 
розвитку самої особистості, на формування якого впливає безліч факторів. І.Ду-
бровіна й М.Лісіна показали, що в дітей, які виховуються в інтернатних закла-
дах, спостерігається низька результативність у сфері спілкування [6; 10]. Це по-
в’язано насамперед із тим, що діти відчувають на собі дефіцит спілкування з 
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дорослими. Повною мірою потреба в спілкуванні в них не задовольняється. Че-
рез відомі причини у вихованців закритого дитячого закладу значно менше мо-
жливостей для задоволення цих потреб, ніж у дітей, які мають батьків. 

Я.Гошовський зазначає, що знехтування особистості депривованого підлітка 
довколишнім мікросоціумом призводить до появи низки психологічно-диском-
фортних станів, що неминуче відбивається на всій структурі самосвідомості. Тому 
такі діти переживають страх і підсвідомо очікують покарання через свою незахище-
ність. У них часто спостерігається самозанурення, пригнічене самокопирсання [3]. 

Н.Гуткіна, аналізуючи психологічні особливості спілкування з дорослими 
й ровесниками випускників школи-інтернату, наголошує, що мотивація спілку-
вання і взаємин з оточенням депривованих старшокласників є вузько прагма-
тичною й пов’язана з бажанням отримати від партнера в спілкуванні допомогу 
або послугу, тобто має споживацький характер. Негативну роль у формуванні 
повноцінного спілкування відіграють жорстка регламентація та постійне пере-
бування у вузькому комунікаційному просторі, брак усамітнення, відсутність 
свободи вибору в поведінці тощо. Зазначається, що у взаєминах вихованців 
школи-інтернату набагато бідніше, ніж у їх ровесників з масової школи, задіяні 
особистісно-інтимні форми спілкування [4]. 

В.Мухіна, аналізуючи ряд робіт, доводить, що дитина, яка росте в умовах 
інтернатного закладу, як правило, не засвоює навичок продуктивного спілку-
вання. Її контакти поверхневі, знервовані й поспішні, вона одночасно домага-
ється уваги й відкидає її, переходячи на агресію або пасивне відчуження. По-
требуючи любові й уваги, вона не вміє поводити себе так, щоб із нею спілкува-
лися відповідно до цієї потреби. Негативний досвід спілкування призводить до 
того, що дитина займає у ставленні до інших негативну позицію [11]. 

В.Мухіна показує, що конкретні умови, які діють в інтернатних закладах, 
породжують певні відхилення в особистісному розвитку. Зокрема, вона ствер-
джує, що вихованці інтернатних закладів повинні постійно адаптуватися до ве-
ликої кількості дітей, що, у свою чергу, викликає емоційну напругу, тривож-
ність, підсилює агресію дитини. Відсутність приміщення, у якому дитина могла 
б побути сама, відпочити від дітей і дорослих, заважає внутрішній роботі само-
усвідомлення, формування самосвідомості.  

У дослідженнях А.Прихожан, Н.Толстих вивчався характер спілкування 
вихованців інтернатів з дорослими [9]. Результати дослідження показали, що 
картина спілкування вихованців школи-інтернату суттєво відрізняється від 
спілкування у звичайній школі. Вихованці школи-інтернату будь-яким чином 
намагаються привернути до себе увагу дорослого, готові виконати будь-яке 
його прохання, «липнуть» до кожного дорослого й одночасно бувають грубими, 
демонструють агресивність, образливість і т. ін. Тому саме депривованість по-
треби в спілкуванні з дорослими в цих дітей є провідним фактором «важкості», 
дезадаптованості вихованців школи-інтернату. 

А.Прихожан, Н.Толстих, які досліджували образ «Я» у підлітків із масо-
вої школи та школи-інтернату, виявили, що у вихованців школи-інтернату са-
моописи відзначаються низькою самооцінкою [9].  



Larysa Zahrai. Constructing of model of the world of personality as a continuum concepts system 

83 

Р.Бернс підкреслює, що діти, які відчувають велику материнську деприва-
цію, зазвичай сумніваються у власній цінності й наперед упевнені в неможли-
вості встановлення тісних емоційних зв’язків з матір’ю або з іншою близькою 
людиною. У результаті вони починають уникати соціальних контактів [1]. 

Дослідження показали, що одним із важливих факторів, який негативно 
впливає на дитину, є брак в її житті емоційних і соціальних стимулів. Варто 
підкреслити, що дитині для повноцінного розвитку необхідні любов і ласка. Ди-
тина повинна відчувати, що вона щось значить для дорослого, що її люблять. 
Дитина, яка росте без любові, як правило, боязка, похмура, недовірлива. Від-
сутність любові в дитинстві відображається на особистості дитини. 

Н.Радіна, яка вивчала самосприйняття дітей, що виховуються в закритих 
дитячих закладах і в сім’ї, зазначає, що самоприйняття дітей, які виховуються в 
умовах дитячого будинку, набагато нижче від самосприйняття дітей, які вихо-
вуються в сім’ї. В умовах дитячого будинку самосприйняття тісно пов’язане з 
наявністю емоційної включеності в контакти зі значущими людьми. Позитивне 
самосприйняття відповідає вираженим ідентифікаціям зі значущими доросли-
ми. Авторка відмічає, що існує зв’язок між розвитком самосприйняття і наявні-
стю психотравмуючого досвіду. Наприклад, горе втрати сім’ї утруднює вста-
новлення близьких стосунків з іншими людьми, що, у свою чергу, заважає роз-
витку позитивного самосприйняття [11].  

Позитивне ставлення близького дорослого стає для дитини цінністю. 
У своїх очах дитина є такою, якою її бачать близькі, авторитетні для неї люди. 

Тривалі негативні переживання дитини через відсутність емоційних кон-
тактів із близькими дорослими можуть призвести до негативних наслідків – 
формування «комплексів». Один із таких комплексів називають комплексом 
«Попелюшки». Дитина, яка має такий комплекс, відчуває себе гіршою за інших 
дітей, але в той самий час вірить у якесь диво, у те, що одного щасливого дня 
все зміниться [3]. 

Я.Гошовський зазначає, що брак сімейного комфорту впливає на особли-
вості самосприйняття вихованців інтернатних закладів. Це позначається на їх 
незадоволенні власною зовнішністю, іменем, невмінням керувати собою [3]. 

Підвищена цінність сім’ї та недостатній досвід життя в ній сприяють ідеа-
лізації вихованцями інтернату взаємовідносин у сім’ї, що, у свою чергу, нега-
тивно відображається на формуванні адекватного еталона мужності-жіночості. 

Отже, соціальна депривація зумовлює специфічний розвиток особистості, 
а також одну з головних ознак розвитку в умовах депривації – зниження само-
поваги. Брак взаємодії та батьківського впливу порушує процес самоусвідом-
лення й формування адекватного образу «Я». Розвитку самостійності вихован-
ців інтернату заважають недоліки режиму. Через неправильну організацію жит-
тя в школах-інтернатах у дітей з’являються споживацькі настрої. 

У школі-інтернаті спілкування зі старшими дітьми та дорослими дуже об-
межене. Тому в дітей відсутнє одне з найважливіших джерел постійного нако-
пичення досвіду і знань. Якщо не знайти способів заповнити цю порожнечу, то 
загальний розвиток дитини може бути затриманий. Дитина в школі-інтернаті 
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перебуває й спілкується переважно в колективі однолітків, тому в неї значно 
обмежений досвід спілкування з дітьми інших вікових категорій. 

Суттєво впливає на загальну спрямованість, динаміку дитячої діяльності 
оточення, яке оцінює вчинки дитини з погляду певних соціальних норм і вимог. 
Набуваючи морального досвіду, дитина потім починає сама себе оцінювати, пе-
реходячи таким чином до саморегуляції поведінки. 

Висновки. Проведений аналіз психологічних особливостей соціалізації 
підлітків, які перебувають в умовах соціальної депривації, засвідчив наявні сут-
тєві деструктивні відмінності у вказаному процесі, зумовлені фактом перебу-
вання підлітків у закладах інтернатного типу.  

Змістовно-динамічні характеристики соціалізації підлітків в умовах соці-
альної депривації мають ряд особливостей, а тому специфіка взаємозв’язку між 
ними спричиняє психологічну динаміку процесу соціалізації. «Я-концепція» де-
привованого підлітка мобілізує захисні механізми в його конфлікті з реальні-
стю, тим самим особистість наближається до передпатологічного функціону-
вання захисних механізмів, залежно від того, як підліток сприймає соціальну 
депривацію загалом. Урешті-решт, надмірне функціонування механізмів психо-
логічного захисту призводить до соціальної дезадаптованості, ускладнень про-
цесу соціалізації особистості в цілому. 

Інтернатні заклади сімейного типу, перебування в яких наближає до умов 
у родині, можуть бути важливим особистісним ресурсом, від якого залежатиме 
ефективність процесу соціалізації підлітків. 
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ДУХОВНА ТЕРАПІЯ В АРСЕНАЛІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ  
ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ АДИКТИВНИХ ОСІБ 

 
У статті здійснено аналіз проблеми надання психотерапевтичної допомоги адиктив-

ним особам. Представлено авторську програму християнсько-орієнтованого змісту, спря-
мовану на духовну реанімацію адиктивних осіб. 

Ключові слова: християнська психологія, духовність, духовна криза, адиктивна особа, 
адиктивна поведінка. 

 
The problem of giving psychotherapeutic helping to dependent persons is analised in this 

article. It shows author’s program of spiritual resuming of dependent persons which has christian-
orientating contents. 

Keywords: christian psychology, spiritual life, spiritual crisis, dependent person, dependent 
behavior.  
 

Кожна психотерапевтична програма у своїй суті базується на конкретній 
парадигмі вивчення природи людської особистості, що визначає зміст заходів 
психотерапевтичної допомоги. Утвердження в рамках сучасної психології ан-
тропологічної парадигми вивчення людини, за якою остання є цілісною компле-
ментарною єдністю тіла-душі-духа, спричинило появу психотерапевтичної 
практики ще одного різновиду терапії – духовної. Методологічне й методичне 
обґрунтування змісту останньої знаходимо в працях зарубіжних психологів, 
психіатрів, психотерапевтів, богословів-агіотерапевтів, як-то Д.Амен, М.Бек, 
Є.Бізер, Д.Зогар, А.Йорес, Т.Іванчич, Е.Лукас, Я.Маршал, Т.Мертон, Г.Урс фон 
Бальтазар та інші. 

Дослідники відстоюють думку про те, що причиною різноманітних недуг 
є «патологічний стан духу». Останній «матеріалізується», об’єктивується» в ті-
лесних, психічних недугах. Як зауважують М.Бек та Т.Іванчич, «він може проя-
витися на трансцендентному рівні як брак єдності, істини, добра і краси». Пока-
зником здоров’я духу є його постійна (часто – неусвідомлена) зверненість до 
Бога, його відкритість до діалогу з Богом. Ця відкритість і зверненість є автен-
тичними формами реалізації визначального принципу функціонування людсько-
го духу – свободи. У такому розумінні причиною недуги стає хаос і брак орієн-
тації в дусі, реалізація свободи духу в псевдоформах. А це веде до неприродної 
духовної спрямованості, породжуючи внутрішню дисгармонію, яка, у свою чер-
гу, проектується на психічний і тілесний рівні буття людини.  

Що стосується хімічної чи нехімічної залежності, то, з точки зору практи-
ків духовної терапії, вона є очевидною духовною недугою. Будучи зумовленою 
в духовній царині, вона проявляється в царині психологічній і психічній. «За-
лежність – це страждання, тому що воно краде в людини контроль над власною 
свободою. Біль, який відчуває залежний, походить із травми його духовного 
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організму, а також із розладів, які виникають на психофізичному рівні» [2, 
с.148].  

Духовна терапія покликана повернути дух пацієнта до свого природного 
ладу, зціливши волю людини, що є її духовним органом. «Воля – це раціональна 
здатність. Але коли вона наповнена свободою, то стає духовним органом. Адже 
свобода – це духовна сила… Залежність з’являється тому, що воля стає ушко-
дженою як орган свободи, а тому особа більше не може бути наповнена свобо-
дою, і воля не здатна звільнити її від залежності. Після того правильно спрямо-
ваний дух може інформувати матеріальне тіло і його клітинну структуру, яка та-
кож зазнає змін» [2, с.57, 130, 131].  

Визначальним принципом реалізації духовної терапії адиктивних осіб є 
любов. Практики духовної терапії одноголосно стверджують, що саме відсут-
ність любові є першою причиною виникнення залежності. «До пороків у царині 
любові належить тривога, страх, сексуальні відхилення і нездатність до справж-
ньої дружби. Людина шукає заміни любови і стає матеріалістичною, безсердеч-
ною, небезпечною та аморальною… Брак любові і ніжності в дитинстві стає 
причиною скорочення “антен” людини, які приймають любов і симпатію інших. 
Тому перший крок у лікуванні таких людей полягає в тому, щоб відновити такі 
антени або принаймні відчинити невеличке віконце, через яке світло і співчуття 
інших зможе проникнути до них» [2, с.139, 140]. Отже, одним із визначальних 
завдань духовної терапії є «навчання» та «практикування любові».  

У психологічному розумінні любов є єдиним способом зрозуміти іншу 
людину в глибинній сутності її особистості. Адже якраз у духовному акті любо-
ві людина стає здатною побачити значущі риси й особливості іншої людини і, 
окрім того, – побачити потенційне в іншій людині, щось не виявлене, але що по-
винне бути виявлене. Також людина змушує об’єкт своєї любові аналізувати 
своє життя, свою сутність, пізнати й проаналізувати свою потенційність. І, до-
помагаючи усвідомити те, ким ця інша людина може бути й ким вона буде в 
майбутньому, перетворити її потенційність у реальність. «На думку Е.Фромма, 
любов – єдина продуктивна, правильна і розумна основа людських взаємин. 
У ній людина знаходить своє справжнє “Я”, реалізує свою істинну природу» [6, 
с.23]. Будучи діянням добра, любов передбачає прояв активності стосовно 
об’єкта активності, яка, у свою чергу, буває двох видів – «перетворювальною», 
спрямованою на зміну об’єкта любові, і такою, що «приймає» об’єкта таким, 
яким він є. У другому випадку інша людина сприймається не стільки об’єктом 
впливу, скільки рівноправним суб’єктом, якому властива вибіркова активність, 
динамічність, а головне – свобода. У першому – навпаки, інша людина сприйма-
ється пасивним, статичним, несвідомим об’єктом, позбавленим здатності до 
вільного вибору. Прояв любові як вершини духовності передбачає збереження 
психологічної автономії особистості іншого, прийняття її такою, якою вона є, з 
усіма позитивами й негативами (В.П.Кравець), і бажання її вдосконалення в 
спосіб самопізнання та саморозвитку. 

У рамках духовної терапії терапевтична програма передбачає утвердження 
трьох різновидів любові: любові до Творця, який є основним Лікарем душі й тіла 
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узалежненої людини; любові узалежненої особи до себе як усвідомлення, що во-
на – Творіння Боже; любові до ближніх, бо ж і вони – такі ж Творіння Божі. Засо-
бами реалізації програми є духовні бесіди (у формі діалогу), читання духовної лі-
тератури, молитва, Святі Тайни (Сповідь, Єлеопомазання, Євхаристія).  

Духовна терапія у своїй суті становить інтегративну єдність терапевтич-
них різновидів: когнітивної терапії, аксіологічної терапії та антропологічної 
(богословсько-антропологічної) терапії. Під когнітивною терапією практики ду-
ховної терапії розуміють терапію, яка діє на свідомість і розум пацієнта задля 
зцілення духовного болю; під аксіологічною – рішення пацієнта вибрати чесно-
ти й цінності, відмовившись від гріха та недуги, яке веде до зцілення й звіль-
нення від болю; під богословсько-антропологічною терапією розуміють процес, 
за допомогою якого для духовного зцілення людина отримує Божу благодать і 
силу [2, с.195]. Дослідники зауважують ефективність використання останніх у 
такій послідовності: на першому етапі реалізації духовної терапії пріоритетного 
значення набуває когнітивна терапія, на другому – аксіологічна, на третьому – 
богословсько-антропологічна. У богословсько-антропологічній терапії задію-
ють священнослужителів. 

Реалізація когнітивної терапії в рамках духовної терапії передбачає роз-
пізнавання терапевтом симптомів духовної недуги пацієнта, установлення дже-
рел і причин останніх, означення суті духовної патології та її проекцій на пло-
щину життєздійснення пацієнта і, у свою чергу, формування в пацієнта розумін-
ня природи його духовного болю, можливостей його ліквідації та звільнення від 
страждань. «Пояснення законів духовної структури і людського існування по-
легшить стан пацієнта… Демонструючи пацієнтові зв’язок між духовними і 
симптоматичними, психосоматичними недугами, ми зможемо дати йому велику 
надію на зцілення…» [2, с.197]. На цьому етапі духовної терапії терапевт покли-
каний «показати, як залежність викривляє цінності людини, перетворюючи її на 
раба злих духів, похоті й фальшивої насолоди, а також вказати на дорогу, яка 
поведе його від залежності до свободи» [2, с.196].  

Аксіологічна терапія передбачає прояв власної активності пацієнта, яка 
проявлятиметься у двох формах – каятті (щодо свого минулого негативного до-
свіду) й наверненні (щодо свого теперішнього). В умовах терапевтичної бесіди 
відбувається обговорення суті духовної недуги пацієнта й перспектив її подо-
лання шляхом свідомої реконструкції системи смисложиттєвих цінностей. Як 
засвідчують дослідження науковців, «зловживання алкоголем та наркотичними 
речовинами призводить до збіднення ціннісно-смислової сфери, звуження, не-
диференційованості життєвої перспективи, послаблення зв’язків із довкіллям, 
згасання інтересу до конструктивних способів самореалізації та перенесення в 
ірраціональний, ілюзорний світ» [1, с.164]. Терапевт «моделює майбутнє» па-
цієнта, створюючи дві символічні діаметрально протилежні за змістом моделі 
майбутнього. Перша – за умов збереження наявної системи цінностей життя, 
друга – за умов формування нової системи, пріоритетного значення в якій набу-
вають саме духовні цінності – гідність, добро, любов, жертовність, чесність  
і т. п. Пацієнта ставлять перед вибором подальшого життєвого шляху. Цей вибір 
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передбачає символічне «зречення» минулого, що знаменується як «смерть ста-
рої людини» та «духовне навернення»  – «народження нової людини за своїми 
діями та вчинками». Це наче навернення-повернення до своєї сутнісної приро-
ди, яка від початку становить нероздільну єдність із Надприродним. «Навернен-
ня повинно спершу відбутися у мисленні пацієнта, а після цього – в його бажан-
нях і волі. Він повинен прийняти внутрішнє рішення, яке є наслідком когнітив-
ного пізнання дороги, що веде до смерті. Пацієнтові важливо зрозуміти, що поз-
бутися зла, гріха можна через навернення до добра, чеснот, каяття і прощення. 
Йому треба відвернутись від темряви і повірити у світло, вирішити не поверта-
тись назад, не аналізувати колишні гріхи і пороки, а радше прагнути досягти че-
снот, позитивно говорити і мислити… обрати свободу, гідність і віру в Бога. Це 
рішення відкриє шлях дії Божої благодаті, яка приведе пацієнта до духовного 
здоров’я» [2, с.198]. Результатом навернення є свого роду «духовне преображен-
ня», здатність людини піднятися на якісно вищий рівень власної духовності. На 
когнітивно-емоційному рівні це може переживатись як осягнення й усвідомлен-
ня істин життя, знаходження правдивих орієнтирів життєздійснення, безпри-
страсність та умиротворення, виникнення почуття безмежної любові тощо. 

Антропологічна терапія «опирається» передусім на віру в благодатну силу 
Творця, який бажає й зцілює адиктивну особу – її дух, душу й тіло. Відповідно, 
успішність антропологічної терапії значною мірою зумовлена його реально 
існуючим індивідуальним релігійним досвідом. «Психологи підкреслюють, що 
людина не може розбудити в собі переживання релігійного досвіду, але може до 
цього приготуватися й немовби пожинати його урожай. Якщо він правдивий, то 
приходить у життя людини щоденно, бо є переживанням дійсності буття тут і за-
раз. Релігійний досвід має цілком конкретний характер події. Тобто не є тим са-
мим, що релігійне переживання, оскільки переживання залишає спогад, а справ-
жнє здобуття досвіду спричиняє зміни в ставленні до Бога й життя. Від цього до-
свіду розпочинається творення інтегрованої релігійності» [5, с.268]. Як образно 
висловився І.О.Ільїн, «релігійний досвід у кожного з нас єдиний і неповторний, 
як перший крик при народженні й останній подих у час смерті» [3, с.158]. 

Антропологічна терапія охоплює п’ять моделей: агапе, пістіс, ірена, дина-
міс і пневма. Агапе-терапія передбачає розвиток у пацієнта почуття любові до 
себе з позиції Творця. Цей процес реалізується шляхом молитвотворення та 
пізнання текстів Святого Письма, у яких стверджується безмежна Божа любов, 
вірність і прощення. Пістіс-терапія зорієнтована на віднову в пацієнта почуття 
довіри – до Творця, до інших людей, а також до себе. Процес віднови базується 
на утвердженні в молитовний та медитативний спосіб переконання, що Бог, як 
Любов, бажає людині тільки добра й силою своєї любові спроможний унеза-
лежнити її від алкоголю (наркотиків), які стали для неї ідолом. Ірено-терапія 
має за мету досягнення пацієнтом стану примирення – із Творцем (через 
покаяння), з іншими особами (через взаємне прощення). Динаміс-терапія 
зорієнтована на формування внутрішньої готовності пацієнта протистояти злу, 
боротися з гріхом. У межах цієї терапії, окрім опрацювання текстів Святого 
Письма та проголошення класичних молитов, застосовують екзорцизм. 
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«Екзорцизм – це молитва Церкви за людину, яка була послаблена пороком і 
стала залежною від нього – щоб сила Святого Духа могла панувати в її єстві і 
робити її гідною та вільною чинити добрі діла» [2, с.201]. Пневмо-терапія 
передбачає реалізацію спільної молитви пацієнта й терапевта з метою 
утвердження віри в дієву силу Божественної благодаті, яка робить людину 
спроможною духовно зростати, укріплює її чесноти. В окремих випадках, як 
засвідчує практика, у процесі антропологічної терапії людина здатна настільки 
інтенсивно та глибоко пережити відкриття релігійних істин, що у своєму 
розумінні й сприйнятті досягає стану максимального наближення до 
Надприродного, відбувається її зустріч з Богом, після чого вона засвідчує 
цілковите одужання, яке знаменує чудом.  

На основі аналізу методологічних і методичних засад програми «12 кро-
ків» та висловлених практичними психологами й пацієнтами міркувань щодо 
досвіду реалізації цієї програми (різних її модифікованих варіантів) в їхній про-
фесійній діяльності та життєдіяльності ми розробили та апробували програму 
християнсько-орієнтованого змісту реконструктивної духовної терапії адиктив-
них (алкогольнозалежних) осіб. Ця програма значною мірою базується на клю-
чових функціональних положеннях програми «12 кроків». Однак вона має вла-
сну методологічну й методичну модель реалізації духовної терапії, яка за своїм 
змістом не заперечує, а доповнює, конкретизує методологічні положення про-
грами «12 кроків», роблячи акцент на розвитку сутнісної природи кожної люди-
ни – її духовності. 

Висхідні методологічні положення, представлені в попередньому розділі, 
є основою розробленої нами психотерапевтичної програми, що передбачає про-
ведення циклу психотерапевтичних занять. Основним завданням тут, а отже, 
об’єктивним змістом програми, є створення умов актуалізації внутрішнього ду-
ховного потенціалу людини (Сутнісного Я) й активізації процесу розвитку ду-
ховності, представленої чотирма структурними компонентами – етичним 
(утвердження моральної позиції, що базується на засадах добра), естетичним 
(розвиток естетичних почуттів), інтелектуальним (уточнення, конкретизація, 
розширення системи знань про себе як особистість, про інших, про навколиш-
ній світ) і, головне, – екзистенційним (формування життєвої перспективи й 
трансцендентної спрямованості).  

Способом психотерапевтичної дії є діалогічна бесіда. Розглядаючи діало-
гічну бесіду як метод психотерапевтичної реанімації духовності адиктивних 
осіб, ми трактуємо її як суб’єкт-суб’єктну форму спілкування людей, під час 
якої відбувається аутентичне представлення «Я» людини в аутентичній множин-
ності «Я» або в «іншому Я». У такому розумінні функціональний зміст психоте-
рапевтичних заходів утворюють внутрішньоособистісний та міжособистісний 
діалоги. Вважаємо за потрібне першочергово здійснити методологічне обґрун-
тування змісту останніх як природовідповідних методів.  

Процедура реалізації міжособистісного діалогу, спрямованого на реаніма-
цію духовності особистості адиктивних осіб, включає три етапи взаємодії діа-
гностико-корекційно-розвиваючого змісту. 
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На першому етапі діалогічної взаємодії міжособистісний діалог, набуваю-
чи вираженої асиметричності (психотерапевт → пацієнт), має пізнавально-ін-
формативний характер. Перед його учасниками чітко формулюється проблема, 
так звана тематика психотерапевтичного заняття й подається інформація щодо 
проблеми, яку виносять на обговорення. Наприклад, шкідливість алкоголю для 
людського організму, проблема деформацій особистості під впливом алкоголю, 
конфліктність в умовах сім’ї як наслідок вживання алкоголю, значення духовно-
сті в боротьбі з алкогольною залежністю та ін. 

На другому етапі учасникам діалогу пропонують ряд проблемних ситуа-
цій (зокрема етичні задачі), кожна з яких передбачає прояв власної активності та 
вираження особистісної позиції кожним учасником діалогу. Зміст проблемних 
ситуацій відповідає тематичному змісту заняття. Саме на цьому етапі міжособи-
стісний діалог набуває найвищого функціонального значення в реанімації ду-
ховності його учасників. Кожен учасник висловлює свої уявлення й позицію, 
після чого проходить обговорення спільних і відмінних аспектів особистісних 
переживань, визначення тих особливостей, що мають місце під час внутрішньо-
го діалогу та викликають зацікавленість, потребу в інтерпретації та розумінні. 

На третьому, заключному, етапі учасникам діалогу пропонують сформу-
лювати спільне судження (з позиції «Ми») щодо поставленої на початку заняття 
проблеми, яке б мало характер установки щодо її вирішення. Наприклад, «Ми 
обираємо любов – любов до Бога, любов до себе, любов до ближніх»; «Наше 
життя віднині – це безперервна робота над собою, щоб бути досконалими, як 
наш Отець досконалий»; «Ми віримо, що покликані здати в цьому житті іспит 
на гідність нашої особи» і т. п. 

Розроблена нами реконструктивна духовна терапія адиктивних осіб за 
своїм структурним змістом передбачає реалізацію таких «12 кроків»: 

1. Ми визнали своє безсилля перед алкоголем і те, що нездатні бути віль-
ними творцями свого життя. 

2. Ми усвідомили та визнали самі собі всі негативні наслідки вживання 
алкоголю. 

3. Ми глибоко шкодуємо за всі скоєні нами хибні вчинки, пов’язані з ужи-
ванням алкоголю стосовно себе та інших людей. 

4. Ми прагнемо духовного та фізичного зцілення, повної свободи від алко-
голю. 

5. Ми віримо, що створені за образом і подобою Бога, який є реально й 
постійно присутній у нашому житті.  

6. Ми віддаємо своє життя в руки Бога, який може зробити нас здоровими, 
бо в Нього немає нічого неможливого. 

7. Ми обираємо любов – любов до Бога, любов до себе, любов до ближніх. 
8. Ми всім своїм єством прагнемо чинити добро й протистояти злу. 
9. Ми віримо, що є відповідальними співтворцями світу, а наше життя є 

важливою (суттєвою) частиною Божого плану. 
10. Ми визнаємо, що зобов’язані бути в цьому житті воїнами Христовими 

і все зможемо в укріпляючому нас Ісусі Христі. 
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11. Наше життя віднині – це безперервна робота над собою, щоб бути до-
сконалими, як наш Отець досконалий. 

12. Ми віримо, що покликані здати в цьому житті іспит на гідність нашої 
особи. 

Духовна терапія адикцій в умовах групи передбачає сприяння духовному 
розвитку її членів; духовний розвиток адиктів – це, передусім, реалізація духов-
ної боротьби з недугою, що має подвійний характер: вона внутрішня (самопі-
знання та самовдосконалення), але й зовнішня (вдосконалення навколишньої 
дійсності). Граничною метою духовного розвитку адиктів є досягнення духов-
ного ідеалу, який «не є втечею особистості від світу зла, як від чистого зла, це – 
активне оволодіння світом для його зцілення й спасіння» [7, с.427].  

Вважаємо за необхідне представити авторську програму духовної терапії 
адиктивних осіб, чітко означуючи мету, зміст і «кроки», які становлять суть кон-
кретного заняття (див. табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Програма духовної терапії адиктивних осіб 
№ 

заняття 
та кроку 

Мета заняття Зміст заняття 

1 Інформаційна та емо-
ційно-психологічна 
підготовка учасників 
до роботи в умовах 
групи 

1. Інформаційний вступ (знайомство, прийняття 
правил роботи групи та ознайомлення з поставле-
ними завданнями) 
2. Молитва   
3. Діалогічна бесіда на тему «Духовна терапія як 
шлях оздоровлення від узалежнення» 
4. Самозвіт (рефлексія переживань, що виникли в 
умовах роботи в групі) 
5. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви; 
б) самостійне опрацювання тексту Біблії (Ів. 3:16–22) 

2–3 Утвердження у свідо-
мості учасників пере-
конання в тому, що є 
Творець всіх і всього 
та що в кожну мить 
перебування на землі 
людина перед Ним 
здає певний екзамен 

1. Молитва   
2. Діалогічна бесіда на тему «Космологічний, те-
леологічний, онтологічний, історичний та мораль-
ний аргументи на доказ існування Творця» 
3. Самозвіт 
4. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви; 
б) осмислення обговорених на занятті аргументів 
для вироблення переконання про існування Творця; 
в) самостійне опрацювання тексту Біблії (Ів. 3:16–22) 

4–5 
(1 крок) 

Створення умов усві-
домлення та визнання 
факту власного без-
силля перед залежні-
стю та потреби в до-
помозі Вищої Сили – 
Творця 

1. Молитва 
2. Діалогічна бесіда на тему «Залежність як духов-
на недуга» 
3. Самозвіт 
4. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви; 
б)  самостійне опрацювання тексту Біблії (Еф. 6:10–18) 
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Продовж. табл. 1  
6–7  

(2 крок) 
Створення умов акту-
алізації ситуації деон-
тичного вибору і фор-
мування моральної 
позиції щодо залеж-
ності як абсолютного 
зла 

1. Молитва 
2. Обговорення домашнього завдання 
3. Діалогічна бесіда на тему «Духовна боротьба: 
протистояння добра і зла» 
4. Самозві 
5. Домашнє завдання:  
а) практикування молитви 

8–11 
(3, 4 кроки) 

Створення умов пе-
реосмислення та усві-
домлення причин і 
негативних наслідків 
залежності (щодо 
Творця, себе самого, 
інших), підготовка до 
Тайни Сповіді 

1. Молитва 
2. Обговорення домашнього завдання 
3. Діалогічна бесіда на тему «Дорогою покаяння та 
навернення» 
4. Самозвіт 
5. Домашнє завдання:  
а) практикування молитви; 
б) реалізація духовних практик (Тайни Покаяння 
та Єлеопомазання); 
в) самостійне опрацювання тексту Біблії (Бут. 1:24–29) 

12–13 
 (5 крок) 

Створення умов піз-
нання особливостей 
організації внутріш-
нього світу людини як 
духовної істоти, ду-
ховного резерву у бо-
ротьбі з адикцією 

1. Молитва 
2. Обговорення домашнього завдання 
3. Діалогічна бесіда на тему «Людина як вінець 
творіння»  
4. Самозвіт 
5. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви; 
б) самостійне опрацювання тексту Біблії (Мт. 7:7–
12, 8:1–18, 28–34, 9:1–14, 18–34).  

14–15 
(6 крок) 

Створення умов ак-
туалізації онтологіч-
ної віри та формуван-
ня духовної довіри до 
Творця, спроможного 
зцілити 

1. Молитва 
2. Обговорення домашнього завдання 
3. Бесіда на тему «Христос – істинний Лікар душі 
та тіла» 
4. Самозвіт 
5. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви; 
б) самостійне опрацювання тексту Біблії (Мт. 10:34–
42)  

16–19  
(7, 8 кроки) 

Створення умов фор-
мування якісно нової 
життєвої позиції, у 
якій стверджувати-
муться основні хри-
стиянські чесноти – 
віра, надія, любов 

1. Молитва 
2. Обговорення домашнього завдання 
3. Діалогічна бесіда на тему «Народження нової 
людини за своїми думками, словами, вчинками” 
4. Самозвіт 
5. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви 

20–21 
 (9 крок) 

Створення умов усві-
домлення «гранично-
го сенсу» життя лю-
дини як творіння Бо-
жого та особистісної 
спроможності його 
реалізації в щоден-
ному житті 

1. Молитва 
2. Обговорення домашнього завдання 
3. Діалогічна бесіда на тему «Сенс життя людини в 
контексті Божого плану спасіння людства»  
4. Самозвіт 
5. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви; 
б) самостійне опрацювання тексту Біблії (Мт. 5:1–
14, 1 Птр. 3:6–22). 
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Продовж. табл. 1 
22–23  

(10 крок) 
Створення умов фор-
мування навиків ду-
ховного життя в ново-
му статусі: молитво-
творення, духовне 
розважання, покаяння 

1. Молитва 
2. Обговорення домашнього завдання 
3. Діалогічна бесіда на тему «Усі, що в Христа хре-
стилися – у Христа зодягнулися”  
4. Самозвіт 
5. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви; 
б) самостійне опрацювання тексту Біблії (Мт. 6:24–
34, 1 Ів. 3:23) 

24–25  
(11 крок) 

Створення умов ре-
флексії ціннісно-сми-
слової сфери, систе-
матизації життєвих 
цілей та означення 
духовних орієнтирів 
життєздійснення 

1. Молитва 
2. Обговорення домашнього завдання 
3. Діалогічна бесіда на тему «Мій шлях «від звіра 
до неба: зростаючи у вірі та надії»  
4. Самозвіт  
5. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви 

26–27  
(12 крок) 

Створення умов усві-
домлення перспектив 
духовного росту 

1. Молитва 
2. Діалогічна бесіда на тему «Гідність людської 
особи: її, людини, ідеал величний»  
3. Самозвіт  
4. Домашнє завдання: 
а) практикування молитви 

 
Висновки. Підсумовуючи, конкретизуємо: духовна терапія, як засвідчує 

практика її застосування, є доволі ефективним засобом зцілення адиктивних 
осіб. Її результативність у боротьбі із цією духовною недугою є безумовним 
свідчення того, що Бог конститутивно потрібний, якщо людина хоче функціону-
вати як людина, як особистість, бути гідним творцем власного життя. «Настав 
саме той час, щоб наукова педантичність, яка ґрунтується на гуманістичних нау-
ках, продемонструвала реальність Бога і його божественної терапії. Нам потрі-
бно знайти спосіб розпрощатися з ідеологіями, що поневолили західний науко-
вий розум такою мірою, що боїмося наукових результатів, які свідчили б про ді-
яльність Бога у звільненні людини й народів» [2, с.148].  
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КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ У КОНСТРУЮВАННІ  
ДЕФІНІЦІЇ «ДОВІРА»: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС 

 
У статті зроблено спробу визначити категоріальний апарат у конструюванні дефі-

ніції «довіра». Обґрунтовується значення виокремлення категорії «довіра» в психологічній 
науці. Окрім визначення термінів, що визначаються в контексті розгляду поняття довіри, 
подаються формально-динамічні характеристики, умови, функції та критерії довіри. Автор 
визначає чинники, що створюють труднощі в дослідженні феномену довіри, і теоретико-ме-
тодологічні засади, на яких базується дослідження довіри. 

Ключові слова: довіра, довіра до себе, довіра світу, довіра до інших, довірче спілку-
вання, довірчі стосунки, формально-динамічні характеристики довіри, функції та критерії 
довіри. 

 
In the article the done attempt to define a category vehicle in constructing of definition 

«trust». An author grounds the value of selection of definition «trust» in psychological science. 
Except for determination of terms, which are determined in the context of consideration of concept 
of trust, given legalistically dynamic descriptions, terms, functions and criteria of trust. An author 
determines factors which present problems in research of the phenomenon of trust, and theoretic-
methodological principles which research of trust is based on. 

Keywords: trust, trust to itself, trust of the world, trust to other, confiding intercourse, 
confiding relations, legalistically dynamic descriptions of trust, function, and criteria of trust. 

 
Феномен довіри у психологічній науці вивчається недавно, причому до-

слідження його відбувається в площині вивчення інших психологічних явищ, де 
довіра є або фоном, або частиною цих явищ. Однак феномен довіри увійшов у 
предметне поле багатьох соціогуманітарних наук, зокрема психології, із прак-
тичних потреб у різних сферах життєдіяльності людей у середині 90-х рр. ХХ 
століття. Тому істинним джерелом формування наукового інтересу до проблеми 
довіри був суспільних запит, завдяки якому й виникла потреба знань про довіру, 
що дозволило б не тільки описувати її, але й пояснювати, прогнозувати, вплива-
ти й управляти нею. Водночас психологія не була методично готова до вивчення 
складних феноменів довіри та недовіри. Сьогодні існує цілий комплекс техноло-
гічних засобів експериментального вивчення проблеми довіри, які здатні значно 
ускладнювати або й робити неможливим отримання науково достовірних ре-
зультатів. Це зумовлено рядом чинників.  

Першим чинником, що створює проблему в дослідженні довіри, є те, що 
феномен довіри є маловивченим у психологічній науці як самостійне соціально-
психологічне явище, хоча всі підстави для цього існують і цей науковий підхід 
ми підтримуємо й розвиваємо. Другим чинником є те, що в понятті «довіра» 
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прийнято відображати практику повсякденних взаємин між людьми, що, таким 
чином, утруднює абстрагування цієї проблеми в науковому контексті. Третій 
чинник полягає в тому, що довіру у вітчизняних дослідженнях розглядали в 
площині різних соціально-психологічних явищ, при цьому сутнісно вкладали в 
них зміст поняття довіри, а формально довіра залишалася лише фоном їх існу-
вання. Це створює проблему виокремлення сутнісних ознак феномену довіри в 
емпіричному й теоретичному планах. Четвертим чинником є багатогранність 
проблеми довіри, що може призвести до неоднозначних, а, можливо, і супереч-
ливих результатів. П’ятим чинником є те, що довіра відображає різні грані соці-
ально-психологічної реальності особистості, суть якої постійно висковзує з ра-
мок окресленого терміна через багатозначність і різноманітність прояву його в 
повсякденному житті людини. Це створює проблему у визначенні остаточного 
понятійного апарату в цій проблематиці та його відповідності з емпіричними 
показниками дослідження, на що будуть спрямовані наші подальші досліджен-
ня, лише частково розкриті в даному контексті через масштабність обраної те-
ми. Суть шостого чинника в тому, що довіра є суб’єктним утворенням особисто-
сті й потребує поєднання номотетичного та ідіографічного підходів досліджен-
ня, що часто викликає трудність у технічному плані (вимагає громіздкої та дов-
готривалої організації роботи). Сьомим чинником, що створює проблему в до-
слідженні довіри, є малорозробленість стандартизованого діагностичного ін-
струментарію у вивченні цього феномену, що може викликати проблему недо-
стовірності («чистоти») результатів. Тому існує потреба у виведенні категорі-
ального апарату в конструюванні дефініції довіри. 

Мета статті – визначити засадничі основи конструювання категорії «дові-
ра» у психологічній науці та окреслити категоріальний апарат у визначенні цієї 
наукової дефініції. 

Проблема довіри знайшла своє відображення в працях багатьох учених і 
розглядається як особлива форма віри, що виявляється у вигляді установки осо-
бистості у ставленні до себе й до світу (Т.Скрипкіна, В.Зінченко, П.Шихірьов), 
як особливий тип стосунків (А.Б.Купрейченко), як основа духовного розвитку 
особистості (Л.Міщиха). 

Перш ніж визначити сутність поняття довіри, потрібно обґрунтувати, на 
яких теоретично-методологічних засадах базується дослідження цього феноме-
ну. Оскільки довіра розглядається як на внутрішньому, так і на зовнішньому рів-
нях, то, безперечно, можна сказати, що це явище є і психологічним, і соціаль-
ним. Тому першим підходом у дослідженні довіри є психосоціальний підхід. 
Другою теоретичною основою дослідження довіри є суб’єктивний підхід, що 
розглядає довіру як якість чи властивість індивіда як суб’єкта, тобто активного, 
відносно незалежного, соціально відповідального, самостійного тощо. Це доз-
воляє визначити сутність довіри в різних сферах життєдіяльності особистості, її 
впливу на формування неповторної життєвої позиції, а також урахувати суб’єк-
тивні особливості довіри. Третьою теоретичною основою дослідження довіри є 
засади духовно-моральної психології, яка також ще формується як самостійна 
галузь психології. Однак її вихідні принципи знаходяться в основі дослідження 
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довіри, оскільки довіра відіграє регулятивну роль у виборі моральних чинників 
(принципів, ідеалів, правил, норм, станів тощо). Четвертою теоретичною осно-
вою в дослідженні довіри є положення системного підходу, де враховуються усі 
зв’язки, види, форми, критерії довіри, а також детермінанти, наслідки, функції. 

Потрібно зауважити, що не в усіх психологічних словниках подається ви-
значення поняття «довіра». Для визначення її сутності зробимо спробу проана-
лізувати етимологію слова «віра» у психолінгвістичному зрізі, оскільки в різних 
мовах воно фіксує різні грані цього глибинного поняття, що за своєю спільною 
основою «віра» є взаємозалежним, конгруентним із терміном «довіра». 

Російське слово «вера» походить від дієслова «верить», тобто довіряти. 
Воно містить указівку на моральність того, кому довіряють [12, с.165]. Треба 
зауважити, що тільки в українській та російській мовах слова «віра» і «довіра» 
мають спільний корінь. В іноземних мовах вони різнокореневі. Так, у польській 
мові «wiara» [15, с.53] ототожнюється з поняттям віра, прийняття на віру, а 
«zaufanie» [15, с.75] – з поняттям довіряти, покладатися. У німецькій мові [10, 
с.582] «glaube» означає віра в що-небудь, «vetrauen» походить від дієслова, що 
означає дозволяти, хвалити, любити, довіряти. Латинське «credere» позначає 
власне віру, а «fides» – рефлексивну оцінку певної діяльності [9, с.167]. В ан-
глійській мові слова «belief», «faith» вживаються як тотожні й позначають віру 
(упевненість) у щось чи в когось, глибоку релігійну віру, релігію, а «trust» по-
значає довіру, відповідальність, турботу, надію, опіку, обов’язок до кого-небудь 
чи до чого-небудь [1, с.390]. Віра й довіра – це слова, що відображають не про-
сто різні відтінки одного й того ж явища, але й зовсім різні реалії, що стоять за 
ними. Віра пов’язана із цілісним процесом життєдіяльності, тобто з цінностями 
та смислами, якими керується людина у своєму житті, а довіра пов’язана з реф-
лексією соціальної активності індивіда, його взаємодією з іншими [18, с.132]. 

Згідно з Етимологічним словником української мови, спільний корінь 
«вір» у давнину вживався в різних значеннях: 1) жердяна огорожа, частокіл, кіл-
ля, загорода, гребля, дамба; 2) вигук, що означає «вгору», «повертай», «рухай»; 
3) «кінь, жеребець, самець», «приводити в рух, збуджувати»; 4) довір’я, впевне-
ність, релігія [6, с.401]. Провівши аналогію з поданими словами, простежується 
зв’язок між даними значеннями й сучасним розумінням віри. Він полягає в то-
му, що саме віра є тією «огорожею», що оберігає людину від негативних впли-
вів, є тією «греблею», що стримує людські пристрасті та емоції, є тим «частоко-
лом», за яким будується внутрішній храм особистості. Одночасно вона є «тим, 
що збуджує, рухає» духовний потенціал індивіда до абсолютних цінностей, які 
постійно «повертають» людину до вічного, що не виникає саме зараз, а лише 
актуалізується в певний момент [18, с.132]. 

За Великим тлумачним словником сучасної української мови, віра – упев-
неність у чомусь, у здійсненні чого-небудь; упевненість у позитивних якостях 
кого-небудь, у правильності чиєїсь поведінки; те саме, що довір’я [4, с.147]. До-
віра (довір’я) – ставлення до кого-небудь, що виникає на основі віри в чиюсь 
правоту, чесність, щирість і т. ін. [4, с.232]. Звідси, як видно, спостерігається то-
тожність понять «віра» й «довіра», які на рівні етимології слова характеризу-
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ються такими особливостями: покладати своє серце на Бога, довіряти, шанува-
ти, любити, одобрювати, прагнути моральності. 

Згідно із Філософським енциклопедичним словником, віра – термін для 
позначення особливого екзистенційного, духовного акту людської життєдіяль-
ності, який не визначається лише практичними, емпіричними чи теоретичними 
засадами його своєрідності, змісту, основ і критеріїв; одна з найважливіших 
специфічних здатностей людини сприймати належне як суще, бажане як дійсне, 
майбутнє як сучасне. При цьому сприймаються не підтверджені соціально-куль-
турні чи індивідуальні практичні або ж пізнавані досвідом, не обґрунтовані ем-
піричними, експериментальними чи логічними засобами знання, цінності, нор-
ми та ідеали як істинні, автентичні характеристики об’єктивної реальності; під-
ґрунтя й складова адекватного вираження людиною світовідношень, надій і спо-
дівань; одна з наріжних світоглядних категорій [16, с.92]. 

У Сучасному тлумачному психологічному словнику віра визначається як 
особливий стан психіки людини, що полягає в повному й беззастережному при-
йнятті будь-яких повідомлень, текстів, явищ, подій або власних уявлень та умо-
виводів, які надалі можуть складати основу її «Я», визначати деякі з її вчинків, 
суджень, норм поведінки й стосунків [17, с.62]. Згідно з Великим психологічним 
словником, довіра – психічний стан, через який людина покладається на якусь 
думку, що сприймається як авторитетна, і тому відмовляється від самостійного 
дослідження питання, що могло б досліджуватися нею; один із критеріїв особи-
стості; у деяких випадках можна вважати синонімом особистості [2, с.143]. 

М.Бубер обґрунтовує поняття довіри на основі зіткнення: зіткнення цілі-
сності людини з тим, кому довіряє. Віра базується на акті прийняття: особисті-
сна цілісність приймає те, що людина приймає за істину. При цьому філософ 
вважає, що в першому випадку є первинним існуюче зіткнення, а в другому – 
здійснення прийняття. Довіра має початок у часі, хоча людина не знає точно про 
це й зазвичай ототожнює його з початком зіткнення. Віра має іншу структуру: 
істина, що визнається людиною, сприймається як не щось нове, яке виникає 
зараз, а як вічне, лише актуалізоване сьогодні. Тому в першому випадку вирі-
шальним є стан, а в другому – сам акт прийняття [3, с.301]. 

Т.П.Скрипкіна зауважує, що із психологічної точки зору ця думка (М.Бу-
бера) є дуже важливою, оскільки означає фундаментальність акту прийняття й 
ототожнення змісту, прийнятого з суб’єктом віри [13, с.69]. Очевидно, таким чи-
ном здійснюється засвоєння (тобто прийняття) людиною різних цінностей, аж 
до ототожнення себе з їх змістом (тоді відомі цінності стають смислами чи сми-
словими утвореннями). Це відбувається шляхом їх оцінки, що в кінцевому ра-
хунку стосується віри, і тому вони сприймаються людиною як вічні, незмінні, 
правильні, значущі. Саме на основі акту прийняття (віри) відбувається засвоєн-
ня вартостей особистості, що призводить до ототожнення своєї особистості з 
абсолютними цінностями й перетворення їх у зміст власної свідомості. 

Отже, в основі віри лежить акт прийняття, в основі довіри – специфічний 
стан (чи переживання), пов’язаний із взаєминами, що виникають під час взаємо-
дії (зіткнення) суб’єкта й об’єкта. Звідси, віру й довіру можна розглядати як дві 
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реалії, що засновані на різних критеріях психологічного порядку: в онові віри 
знаходиться психологічний акт прийняття чого-небудь за істинне, а в основі до-
віри – акт стану (чи переживання), пов’язаний зі специфічними взаєминами 
суб’єкта й об’єкта довіри. Тому істинна віра не потребує перевірок (вірю і все), 
на відміну від довіри, тобто форми віри, пов’язаної із взаємодією (зіткненням) 
суб’єкта та об’єкта віри [13, с.70]. Проведений психолінгвістичний аналіз по-
нять «віра» і «довіра» допомагає розвести їх семантичні значення, дозволяє 
глибше вивчати ці феномени. Таким чином, довіра – це здатність людини апріо-
рі наділяти явища й об’єкти навколишнього світу, а також інших людей, їх май-
бутні дії та власні дії властивостями безпеки (надійності) і ситуативної корисно-
сті (значущості) [13, с.85]. Таким чином, основними умовами довіри є значу-
щість і безпечність. 

З метою визначення призначення довіри виокремлюють такі функції довіри: 
- пізнавальна – довіра забезпечує зв’язок зі світом; подвійність спрямова-

ності психіки індивіда передбачає наявність довіри до світу (як умови 
взаємодії зі світом) і довіри до себе (як умови активності особистості) 
[13, с.234]; 

- інтерактивна – довіра є фундаментальною умовою взаємодії зі світом; 
характеризується встановленням міжособистісних стосунків та органі-
зацією спільної діяльності [13, с.233]; 

- адаптаційна – довіра сприяє цілісності буття особистості; реалізується 
через співвідношення довіри до себе й довіри до світу, що знаходиться 
в стані динамічної рівноваги [13, с.235]; 

- інтегративна – довіра-механізм, що інтегрує зовнішні й внутрішні умо-
ви індивіда, роблячи їх співвідносними в суб’єктивному світі кожної 
конкретної людини [13, с.234]; 

- орієнтувальна – довіра сприяє злиттю минулого, теперішнього та май-
бутнього в єдиний цілісний акт життєдіяльності, що визначається мину-
лим досвідом людини, і неможлива без віри в правильність і реальність 
прогнозуючих учинків, поставлених цілей, що виражаються в теперіш-
ніх поглядах та діях людини [13, с.235]; 

- регулятивна – довіра є мірою співвіднесення поведінки, прийнятного 
рішення, цілей, поставлених завдань як до світу, так і до себе; почуття 
гармонії у стосунках зі світом і з самим собою [13, с.235]; 

- комунікативна – відповідна кількість (міра) довіри перетворює акт пе-
редачі, транслювання інформації в повноцінний акт спілкування; що є 
важливим у навчальному й виховному процесі [5, с.61]; а звідси випли-
ває виховна функція довіри; 

- розвиваюча – довіра до себе дозволяє «виходити за межі себе», не всту-
паючи із собою в протиріччя [5, с.61]; 

- функція самовираження й самовдосконалення – сутність якої полягає в 
самопідтримці, самоповазі, самоприйнятті, самоуправлінні, що, у свою 
чергу, впливає на самовдосконалення негативних особистісних рис [5, 
с.61]; 
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- афективна – довіра передбачає акт зіткнення, тобто переживання своєї 
цілісності з тим, до чого або до кого відчувається довіра; 

- креативна – порушення балансу довіри до світу й довіри до себе в бік 
довіри до себе, передбачає поштовх індивіда до нового й виникнення 
ризику, який зумовлений розвитком потенцій особистості; 

- прогностична – довіра дозволяє передбачити результат взаємодії в кон-
кретній ситуації; 

- аксіологічна – довіра відіграє роль регулятора в набутті, засвоєнні цін-
ностей і основи у формуванні ціннісно-мотиваційної сфери особистості 
[7, с.64]. 

Виокремлюють такі види довіри: довіра до світу, довіра до інших і довіра 
до себе. При цьому кожен із цих аспектів вивчався відокремлено. Довіра до ін-
ших вивчалася в контексті соціально-психологічних проблем; довіра до себе бу-
ла предметом психотерапевтичних і психокорекційних процедур; довіра до сві-
ту розгадалась як базова установка особистості [13, с.76]. Довіра до світу – це 
специфічний суб’єктивний феномен, суть якого полягає в специфічному став-
ленні суб’єкта до різних суб’єктів чи фрагментів світу, що виражається в пере-
живанні актуальної значущості та апріорній безпеці цих об’єктів чи фрагментів 
світу для людини [13, с.97]. Довіра до себе – рефлексивний, суб’єктивний фено-
мен особистості, що дозволяє людині зайняти певну ціннісну позицію у став-
ленні до самої себе, до світу і, виходячи із цієї позиції, будувати власну життєву 
стратегію [13, с.139]. Довіра до світу є умовою взаємодії індивіда зі світом, а до-
віра до себе – умовою активності. 

Довіра як специфічний суб’єктивний феномен має такі формально-дина-
мічні характеристики: міра, вибірковість і парціальність. Залежно від пізнавано-
сті об’єктів і фрагментів світу оточуюче середовище викликає в людини різний 
ступінь довіри, тому в різних життєвих ситуаціях ці об’єкти мають і різну значу-
щість [13, с.93]. Проблема полягає в знаходженні оптимальної пропорції, тобто 
міри між довірою до себе й довірою до світу. Хоча можемо припустити, що збіль-
шення рівня довіри до світу відбувається на фоні уже сформованого рівня довіри 
до себе, а збільшення рівня довіри до себе залежить від розвитку творчих можли-
востей людини. Вибірковість означає спрямованість особистості в контексті дові-
ри (кому або чому довіряти). Парціальність передбачає кількість того, що довіряє 
людина (наскільки довіряє). Міра відображає інтегровану характеристику довіри 
(наскільки глибоко довіряє людина) [7, с.37]. До критеріїв довіри відносять: силу, 
активність, оптимізм, сміливість, моральність, приязнь, надійність, відкритість, 
розум, освіченість, винахідливість, незалежність, організованість, ввічливість, 
спільне сприйняття світу, близькість інтересів та життєвих цілей [8, с.154]. Опи-
сані вище характеристики різних типів людей із домінуванням довіри/недовіри 
до себе дають підстави стверджувати про важливість адекватного розподілу цьо-
го феномену, спрямованого як на себе, так і на світ [11, с.17]. 

Окрім довіри, виокремлюють ще терміни «довірчі стосунки» та «довірче 
спілкування». Спілкування, під час якого одна людина довіряє іншій свої думки 
про важливі події, почуття, розкриваючи інтимні сторони свого життя, назива-
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ється довірчим [14, с.99]. Автори розглядають довірче спілкування як односпря-
мований процес – «один передає іншому». До детермінант й ознак довірчого 
спілкування відносять: міцність (стійкість) психологічного контакту; відсут-
ність формальної психологічної взаємодії партнерів по спілкуванню й жорстко-
го контролю в цьому процесі; впевненість партнерів у тому, що інформація, яка 
довіряється іншому, не буде використовуватися проти нього; готовність поділи-
тися з партнером чимось конфіденційним, не переживаючи за наслідки; щирість 
партнерів. Безперечно, ці ознаки є дуже важливими в довір’ї, але випущений 
істотний момент у довірчому спілкуванні – взаємність цих ознак і детермінант, 
що, власне, і забезпечують існування довіри між людьми. Тому, окрім самороз-
криття, що також може бути одностороннім, довіра в спілкуванні й міжособи-
стісних стосунках може реалізовуватись іншими способами. По-перше, довіра 
може репрезентуватися шляхом здійснення певних поведінкових актів (напри-
клад, один позичає гроші іншому, а той у важку хвилину приходить до нього за 
порадою і т. д.). По-друге, людина може вірити чи не вірити в істинність інфор-
мації від певного індивіда, причому в істинність інформації можна вірити (мова 
йде про віру), а ставлення до джерела інформації стосується довіри. По-третє, 
довіра може реалізуватися шляхом залучення іншої людини у власний внутріш-
ній світ, що перетворює простий обмін інформацією (комунікативний акт) на рі-
вень спілкування. Саме децентрація іншого на внутрішньому світі першого є 
обов’язковим компонентом довірчого спілкування, істотним моментом якого є 
добровільність [13, с.125]. 

Довірчі стосунки включають інтерес і повагу до об’єкта чи партнера; уяв-
лення про потреби, які можуть бути задоволені в результаті взаємодії з ним; 
емоції від бажання їх задовольнити й позитивні емоційні оцінки партнера; роз-
слабленість і безумовна готовність проявляти відносно нього добру волю, а та-
кож здійснювати певні дії, що сприяють успішній взаємодії [8, с.59]. Сутність 
довірчих відносин полягає, з одного боку, у переживанні значущості й безпеч-
ності іншого в процесі взаємодії, а з другого – у підтвердженні власної значу-
щості для іншого, безпечності власної активності у стосунках з іншим, що реа-
лізовується під час задоволення потреби в афіліації [7, с.58]. 

Висновки. Науковий інтерес до вивчення довіри, що сформувався із прак-
тичних потреб життєдіяльності особистості, дозволяє нам шукати різні підходи 
й методи у формуванні поняття довіри та чітко виокремлювати й вирізняти такі 
категорії, як довіра, довіра до себе, довіра до інших, довірче спілкування, довір-
чі стосунки. Перспективою подальших досліджень є вивчення особливостей до-
віри в різних сферах життєдіяльності людини. 
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У статті розкривається зміст феномену духовного зростання особистості шляхом 

обґрунтування сутнісно-функціональних особливостей організації людини як біо-соціо-духов-
ної істоти.  
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The article reveals the meaning of the phenomenon of spiritual growth of personality 
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Феномен духовного зростання попри значні здобутки вітчизняної та зару-

біжної психології в царині психології духовності залишається недостатньо ви-
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вченим і науково обґрунтованим. Водночас очевидними є необхідність та акту-
альність осмислення останнього за умов «глобальної антропологічної кризи су-
часного суспільства» (О.І.Климишин). Площина вирішення проблеми форму-
вання цілісної, гармонійної особистості в умовах сучасного суспільства перед-
бачає розширення граней розуміння людини передусім як духовної істоти. Пріо-
ритетність актуалізації духовного потенціалу особистості в умовах її соціально-
психологічного розвитку може стати шляхом виходу й подолання духовної кри-
зи, яку переживає наше суспільство в цілому. 

Аналізуючи сьогодення, Е.О.Помиткін стверджує: «Інформаційна Епоха є 
попереднім етапом переходу людства до Епохи Духовності. Адже для збережен-
ня себе в інформаційному вирі сучасна людина має розвинути здатність до се-
лективного сприйняття, здатність відмежовувати головне від другорядного, 
здатність не втрачати самосвідомості. Щоб не втратити людяність, нам необхід-
ні стійкі життєві орієнтири на вищі соціальні здобутки, якими є духовні ідеали, 
цінності й смисли. Саме тому сучасна психологічна наука має здійснювати су-
провід особистості у світ духовності, підтримувати її у процесі духовного роз-
витку, сприяти створенню в суспільстві умов, необхідних для духовного зро-
стання людини» [5, с.4].  

Мета статті – розкрити психологічний зміст феномену «духовне зростан-
ня» шляхом реалізації аналітичного підходу до категорій «дух» і «душа». 

В останнє десятиріччя питання оптимізації процесу духовного зростання 
підростаючого покоління були підняті в сучасній українській школі, що об’єдна-
ло вчених як природничих, так і гуманітарних наук (В.Т.Андрушко, І.Д.Бех, 
О.І.Климишин, С.Б. Кримський, Е.І. Мартинюк, А.І.Мовчун, В.П.Москалець, 
О.В.Огірко, В.Д.Онищенко, Е.О.Помиткін, М.В.Савчин, Д.В.Степовик, Д.В.Усов, 
О.О.Хлєвов, Ю.А.Чаус та ін.).  

У рамках міфології, філософії, релігієзнавства, психології спостерігається 
плюралізм думок щодо трактування категорії «дух». Водночас простежуються 
дві точки зору щодо розкриття її змісту. Перша – трактування духа як прояву 
сутності людини, друга – дух постає як окрема вища сутність.  

Найперші згадки про «дух» закономірно знаходимо саме в міфології. Тут 
«дух» постає як ангел або демон (занепалий дух, нечистий дух, нелюдський 
дух). Водночас дух ідентифікується з певною зовнішньою рушійною силою, яка 
відповідно знаходить своє безпосереднє означення в житті людей, як-от: дух 
сонця, дух вітру і т. п. З виникненням християнства в рамках міфології просте-
жуємо тенденцію трансформації означення «духа» з абсолютно зовнішнього 
явища у внутрішнє (одухотворення людини). «Дух – у релігійному світогляді 
початкова рушійна сила, властива всьому живому, а в деяких культурах і нежи-
вому. Духом володіє як кожен індивід, так і будь-яка людська спільність» [9].  

Що стосується філософії, то «дух», як філософське поняття, часто ототож-
нюється з нематеріальним началом. Власне, визначення співвідношення духу й 
матерії часто вважається пріоритетним питанням філософії. «Ідеалізм, спіритуа-
лізм визначають дух як першооснову світу. Ідея духу може виступати як: 

- поняття (панлогізм); 
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- субстанція (пантеїзм); 
- особа (теїзм, персоналістичні концепції)» [9].  
За Гегелем, «абсолютне є дух; таким є найвище визначення абсолютного» 

[5, с.18].  
У Релігієзнавчому словнику за редакцією А.Колодного і Б.Лобовика зна-

ходимо таке розуміння духу: «Це самосвідомість людини як суб’єкта пізнання, 
волі і дії; безплотна істота як надприродна сутність з властивою їй функцією 
впливу на стани людини, природні явища і сфери. Поняття не просто психоло-
гічне (сукупність функцій свідомості), а й суспільно-історичне: як здатність до 
цілепокладання й перетворювальної діяльності, продукт становлення і розвитку 
людини, її суспільної практики» [6, с.100].  

У християнстві «Святий Дух – третя особа єдиного Бога – Святої Трійці» 
[9]. Дух є невід’ємною частиною людського єства. Він всюдисущий і здатен пев-
ним чином впливати не тільки на те, що відбувається ззовні, а й діяти всередині 
людини, впливаючи на її стани, емоції, почуття, думки.  

Психолог Дж.Портер означує дух як «надихальний елемент, який робить 
біологічний факт життя чимось більшим, ніж просто хімічні або фізичні проце-
си. Суто механічне життя було б можливе й без духу, та йому бракувало б свобо-
ди й спонтанності, яких той надає» [5, с.19]. О.І.Зеліченко вказує, що дух є не 
психологічною категорією, тобто психологія як наука нездатна вивчати цей фе-
номен відомими їй способами, але доступний у вивченні «індивідуальний дух», 
який зводиться до психічних функцій [4, с.128].  

Водночас Е.О.Помиткін здійснює диференціацію духу в межах матеріаль-
ного світу в таких формах: «cуб’єктивний (природний) дух, об’єктивний (осо-
бистість) дух і абсолютний дух (мистецтво, релігія, філософія)» [5, с.18].  

Сучасний дослідник християнсько-орієнтованого підходу до розуміння 
духовності М.В.Савчин так зазначає, що «дух – це божественне в людині, а не 
просто частина її ідентичності. Це божественна присутність, що веде людину до 
доброчинності та до повного сприйняття Бога» [7, с.36]. Частинка Бога в кожній 
людині має змогу діяти, і тільки людина має право вирішувати, чи діяти згідно з 
духом, чи противитися цьому. 

Досліджуючи феномен духовного зростання особистості, ми підходимо до 
ще однієї важливої категорії – душі. З точки зору філософії «душа (лат. anima – ду-
ша) – поняття, що виражає індивідуальну своєрідність внутрішнього світу людини, 
здатність до переживання, співпереживання або відчуження. У більшості філо-
софських і релігійних систем душа протиставляється як тілу, так і духу» [10, с.179]. 
Душа робить людину спроможною взаємодіяти з навколишнім оточенням не тільки 
на рівні рефлекторних реакцій, інстинктів, а й на рівні усвідомлених відношень.  

«У багатьох філософських культурах душа виражається смислом “Серце”; 
особливо яскраво ця тенденція виражена в українській традиції філософії сер-
ця» [10, с.179]. Тут застосовано метафоричне значення душі: оскільки серце 
вважається найголовнішим органом людського організму, без якого неможливе 
життя, так і без душі неможливе трансцендентне життя людини. Душа належить 
до всюдисущого духу.  

  Христина Луканюк. Феноменологія духовного зростання особистості крізь призму … 
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У філософських словниках характеристика душі зводиться до ототожнен-
ня її із психікою людини, тобто розгляду душевних переживань як психічних і 
фізіологічних реакцій людини. Зокрема, зустрічаємо такі визначення: «Душа, на 
противагу тілу, – це особлива нематеріальна сутність, це активне рушійне нача-
ло в людині, яке визначає її життя, здібності, особистість»; «душа є горизонтом 
можливостей індивіда, його причетності до Універсуму, витоки її не лише у со-
ціальних впливах, але у глибинах індивідної природи» [4, с.124–125]. 

«У християнській культурі Середньовіччя та Відродження душа – це опо-
середкування між тілом і духом. З іншого боку, душі надається надзвичайно 
важливе значення в спасінні людини» [10, с.179]. Душа є тим безцінним членом 
людського єства, заради якого Господь прийшов на Землю, дав себе жорстоко 
замучити й воскрес тільки для того, щоб спасти душу людську. Душа також на-
лежить до Царства Божого, тобто до Духу. Вона є маленькою часточкою велико-
го цілого під назвою Дух і приходить у тіло людське тимчасово, для того щоб 
духовно зростати й вдосконалюватися та повернутися в лоно Духу.  

Як влучно зауважує О.І.Климишин, беручи до уваги дослідження зарубіж-
ної зоопсихології, очевидно, можна стверджувати, що й тварини мають душу, 
але їх душа є певною мірою обмеженою. Пояснення цієї обмеженості знаходи-
мо в християнській антропології: вона передбачена задумом Творця щодо тва-
рин, які створені та підпорядковані людині, котра за своєю суттю стоїть вище. 
Очевидно, ця підпорядкованість містить також інший момент – обов’язок люди-
ни щодо тварин як до таких, які, як і вона, є творінням Бога [4].  

Б.С.Братусь виокремлює «подвійність буття людської душі»: «з одного бо-
ку, вона сприймається як живе вмістилище, орган переживань, багатоманітних 
душевних проявів… Це світ зовнішньої сторони душі, душевних проявів. Але є 
і внутрішня, прихована, незрима сторона душі, яку розуміють переважно в релі-
гійному сенсі, – як певна вічна, безсмертна енергія і субстанція, що може карбу-
ватися. Проявлятися в тих чи інших зовнішніх параметрах, але зовсім до них не 
зводитися. Це душа в іншому розумінні. Однак – слід особливо підкреслити – 
це не дві різні душі, а різні аспекти, іпостасі, сторони (зовнішня і внутрішня) 
єдиної душі» [2, с.76]. Таке поняття, як «душа», мало досліджується сучасними 
науковцями, адже є тільки вмістилищем духу, який безпосередньо діє й виявля-
ється у духовності особистості. Тобто не діє сама душа, а діє дух. Вона є посу-
диною, у яку виливає свої дари дух і з якої черпає тіло (розум) і проявляється в 
духовності. Єдиним важливим знанням про душу наразі є те, що вона присутня 
як даність, дається людині при народженні, як догма, яку не треба доводити. 
У вивченні духовності людини психологія повинна враховувати, а не ігнорувати 
внутрішнє буття душі, навіть якщо воно не є об’єктом її вивчення, адже в ньому 
є безпосередня суть людини. Б.С.Братусь доходить висновку, за яким у психоло-
гію має повернутися не зовнішній бік душі (бо ж він ніколи й не виходив з неї), 
а її внутрішня грань, її вищі прояви, але не як об’єкта вивчення, а як об’єкта 
співвіднесення й взаємозалежності, як поля смислотворення, орієнтира руху [4]. 

Духовне зростання особистості реалізується у двох площинах – матері-
альній та ідеальній. Тіло є формою репрезентації людини в матеріальній пло-
щині, дух і душа – ідеальній.  
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Справді, кожна особистість – це передусім людина, якій властива тілесна 
природа. «Людина – це тіло. Але таке трактування зовсім не означає зарахуван-
ня людини до мікрокосмосу. Все залежить від того, як розуміти тіло… Тіло пе-
редусім – це органічна плоть, яка дозволяє створити людину як особливу істоту, 
що відрізняється від усіх інших природних створінь. Створення тіла – це поча-
ток людської екзистенції» [4, с.123]. В.С.Соловйов зауважив, що неправдива ду-
ховність є запереченням плоті, істинна духовність є її переродженням, спасін-
ням, воскресінням. У такому розумінні проблема духовного зростання людини 
безпосередньо стосується проблеми ставлення людини до своєї тілесної приро-
ди. В.В.Летуновський вказує на те, що шлях до цілісної присутності людини у 
світі починається з її цілісної присутності у своєму тілі, відповідно – дистан-
ціювання від свого тіла, ставлення до нього як до чогось чужого є однією з го-
ловних ознак психічного нездоров’я та онтологічної незахищеності. 

«Якщо дух розглядається як джерело креативних і раціонально-пізнаваль-
них можливостей людини, рух до трансцендентного, то душа – джерело мораль-
но-комунікативних можливостей, спрямованість до іманентного, ближнього» 
[10, с.179]. «Дух як взаємодія мисленнєво-споглядальних та вольових процесів 
постійно об’єктивується в артефактах, створюючи світ культури. Духовність по-
стає як інтегральна категорія, що виражає теоретико-пізнавальну, духовно-твор-
чу та морально-аксіологічну активність людини» [10, с.179]. 

Душа в ієрархічному розумінні (тіло-душа-дух) перебуває вище від тіла. 
І якщо тіло репрезентує виключно людську природу, то душа – божественну. 
Вона є «вмістилищем» можливостей прояву духу. Очевидно, психічні процеси, 
стани, властивості – це своєрідні механізми функціонування душі, яким прита-
манна індивідуальність і потенційна доцільність. Усвідомлення доцільності ду-
ші відбувається за умов підпорядкованості душі духові. Дух є тим, що об’єднує 
людську й божественну природу людини, він одухотворює душу та забезпечує 
цілісність людини як одухотвореної істоти [4, с.126]. Бо ж як написано в Біблії: 
«Сіється тіло звичайне, – встає тіло духовне» / 1 Кор. 15:44 /. 

Людина від народження є носієм духовної іпостасі. Тож, незалежно від 
рівня розвитку її свідомості, здатності до свідомої інтерпретації та осмислення 
конкретних життєвих ситуацій, вона уже є «власником» онтологічного духовно-
го досвіду (О.І.Климишин). І саме він задає можливість духовного зростання 
особистості й творення нею її індивідуального духовного досвіду. На ранніх 
етапах може простежуватися несвідоме «пасивне» безучасне (з боку свідомості 
самої людини) проектування онтологічного духовного досвіду, актуалізоване 
зовнішніми обставинами життя, однак із розвитком свідомості ця проекція вже 
ініціюється самою особистістю. Адже самі зовнішні обставини, кожна життєва 
ситуація людини є «духовною ситуацією» (С.Л.Франк) за своїм смислом. Тому 
навіть якщо людина не здатна чи не надає їй, у свідомий спосіб, конкретного 
суб’єктивного значення (як це має місце в умовах формування особистого до-
свіду), то остання не втрачає своєї «вартості» і є невід’ємною частиною духов-
ного досвіду людини. Духовне зростання триває все життя людини, і його ре-
зультат може стати не тільки її власним духовним надбанням, а й загальним 

 Христина Луканюк. Феноменологія духовного зростання особистості крізь призму … 
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надбанням нації, людства, до якого вона належить чи належала, – тим духовним 
здобутком, вартість якого перебуває за межами простору й часу. 
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ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЖИТТЄВОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ 
 
У статті з позиції типологічного підходу проаналізовано онтологічний вимір жит-

тєвого світу особистості. Автор висновує, що вибір індивідом того чи іншого плану буття 
може слугувати критерієм смислової наповненості особистості і в пізній дорослості. 

Ключові слова: онтологічний вимір, життєвий світ, типологічний підхід. 
 
The article analyzes the ontological dimension of the world of the individual from the 

position of the typological approach. The author concludes that the choice of an individual life plan 
can serve as a criterion of sense of fullness of personality in late adulthood.  

Keywords: ontological dimension, life-world, typological approach. 
 
Можливість переходу потенційного в актуальне немислима без урахуван-

ня такого вагомого концепту, як «життєвий світ» особистості, що огортає «зов-
нішній світ особистості (навколишнє), внутрішній і спільний світ, у якому від-
бувається діалог з іншими» (Л.Бінсвангер), бо «якщо людина хоче прийти до 
самої себе, її шлях лежить через світ» [10, с.120]. Це в черговий раз підтвер-
джує положення Б.Г.Ананьєва про те, що той чи інший ступінь збереженості, 
деградації або повного одряхління є функцією не тільки віку, а й соціально-тру-
дової активності, тобто продуктом не тільки біогенетичної еволюції, а й життє-
вого шляху людини як особистості й суб’єкта діяльності». 

© Міщиха Л., 2014 
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Дослідники «онтології життєвого світу» (Е.Гуссерль, Л.Бінсвангер, 
С.Л.Рубінштейн, Р.А.Ахмеров, Б.С.Братусь, Ф.Є.Василюк, Д.О.Леонтьєв та ін.) 
постулюють, що тільки у взаємодії зі світом людина може відбутись у всій пов-
ноті свого буття. Відповідно для нас є дотичним типологічний аналіз життєвого 
світу людини, репрезентованого в даній науковій царині, як можливість відсте-
жити «процес народження творчої особистості» у форматі онтологічного поля 
її буття, яке в пізній період віддзеркалює досвід напрацювань особистості на 
попередніх гілках онтогенезу. Як зауважував С.Л.Рубінштейн: «Особистість 
тим більш значуща, чим більша її сфера дій, той світ, у якому вона живе, і чим 
він є більш завершеним, тим більш завершеною є вона сама» [9, с.434]. 

Мета статті – проаналізувати з позицій типологічного підходу життєвий 
світ індивіда й показати, як вибір життєвого світу в дилемі «зовнішнє» – «вну-
трішнє» впливає на життєву стратегію особистості.  

Формування інтерсуб’єктивного типу життєвого світу людини є тривалим 
процесом, у якому поєднуються закладення цінностей (від інтеріоризації й со-
ціалізації до глибини усвідомлення, що зростає), присвоєння смислів і вибір 
способу існування. Вибираючи спосіб існування – традиційний чи рефлексив-
ний (С.Л.Рубінштейн), в основі якого прагнення до самоактуалізації, розвитку 
творчих здібностей чи прагнення до приємних і нескладних речей (А.Маслоу), 
адаптації (відповідно до запитів соціуму) чи самореалізації (відповідно до вну-
трішнього покликання) (Р.А.Ахмеров); володіння (користолюбство), соціаль-
них досягнень (кар’єризм, жадоба влади) чи служіння (трансцендентний світ) 
(О.Р.Фонарьов) та ін. – особистість конструює свою життєву стратегію, розбу-
довує систему смислів, рухаючись від одного вікового етапу до іншого, при-
вносить їх, як спадок, у завершальний період свого життя.  

Наша увага була звернена до типологічного підходу Ф.Є.Василюка [4, 
с.91; 5, с.94], у форматі якого широко представлений життєвий світ особистості 
в розмаїтті його типологічних характеристик, репрезентованих у варіантах зов-
нішнього («легкого» і «важкого») і внутрішнього («простого» і «складного») 
світів. Легкість зовнішнього світу забезпечує максимальну комфортність сутно-
сті, яка відсутня у «важкому» світі.  

Відтак, якщо за одиницю відліку взяти критичні ситуації легкого й про-
стого світу, онтологічне поле якого складає «вітальність» (Ф.Є.Василюк), то 
маємо найбільш «примітивне» існування особи у фокусі «тут і зараз», з відсут-
ністю перспективи й ретроспективи хронотопу. Будь-яке просторово-часове по-
рушення цього світу викликає в людини психологічну катастрофу – стрес [4, 
с.93; 5, с.96], оскільки становить «загрозу» для її життєвих благ. Пасивність, 
примітивні емоційні реакції на відчуття задоволення/незадоволення стають 
пріоритетними, де принцип задоволення є визначальним у світовідчутті. Відпо-
відно людина, яка не виходить з «пози ембріона» (Ф.Є.Василюк), характеризу-
ється як пасивна, лінива, матеріальна, тілесна. Внутрішня й зовнішня картини 
світу оформлюються у своєрідну конфігурацію задоволень вітальних потреб. 
Відсутність ціннісно-смислових орієнтирів, домагань та вищих устремлінь по-
роджує радикал інфантильної установки [5, с.99]. 

Лариса Міщиха. Онтологічний вимір життєвого світу особистості 
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Окреме життєве відношення з’являється у внутрішньо простому й зов-
нішньо важкому світі. Шлях до життєвих благ у ньому лежить через долання 
труднощів, що вимагає від особи «живого руху» (Ф.Є.Василюк). Предметна 
діяльність, психічно опосередкована, через простоту внутрішнього світу спря-
мована на задоволення єдиної потреби у фокусі хронотопу «це – завжди». По-
ряд із хронотопом «тут і зараз» з’являється «там і тоді». Зовнішній аспект пси-
хологічного світу розгортається в деяку просторово-часову перспективу [5, 
с.105]. «Як зробити, як досягти?» стає лейтмотивом світу, де кожен предмет 
осмислюється тільки з позиції корисності або шкідливості для задоволення єди-
ної потреби. Підпорядкування диктату реальності стає законом життя, принци-
пом побудови діяльності. Внутрішньосуб’єктивне підпорядковується зовніш-
ньому, а об’єктивне – реальності. Механізм «терпіння-надії» покликаний кон-
тролювати афекти на час «затягування» задоволення потреби, неможливість за-
доволення якої фруструє людину.  

Онтологічне поле внутрішньо складного й зовнішньо легкого світу – 
«ціннісний світ» (Ф.Є.Василюк), де в полі внутрішнього зору охоплено два і 
більше відношень, що розгортаються сукцесивно (у відповідному порядку). 
Завдання, що стоять перед суб’єктом, полягають у визначенні черговості вико-
нання діяльності (пріоритетності) [4, с.92; 5, с.119]. Оскільки вся життєдіяль-
ність зведена до свідомості, перед нею постають апорії – вибори між мотивами. 
Це створює «трагічну тональність» ситуації, у якій опиняється суб’єкт, поро-
джує критичну ситуацію світу, зумовлену конфліктом потреб, де жертва неми-
нуча. У складному життєвому світі конфлікт двох потреб не може бути виріше-
ний у форматі двосторонніх взаємин між ними. Тут є необхідність звернення до 
цілісності свідомості. З іншого боку, до кризи призводить і сама легкість світу, 
яка не дає можливості суб’єкту вийти із двозначності, роздвоєності у цілісність, 
інтегрованість. Оскільки відсутнє майбутнє, «там і тоді» не існує, натомість 
утверджене «тут-і-тепер» представлене хронотопом «якщо не тут – то ніде, 
якщо не тепер – то ніколи» [4, с.96]. Позаяк у даній точці цілісність не досягне-
на (це «назавжди»), що породжує кризу, результатом якої стає дихотомія вибо-
ру, перед якою опиняється суб’єкт, зокрема: 

а) мотиви ціннісно дискредитуються, відкидаються свідомістю принципо-
во, що передбачає радикальну перебудову ціннісно-мотиваційної системи, 
оскільки події, що переживаються, роблять неможливою реалізацію вагомих 
життєвих відносин (хвороба, втрати і т. д.); 

б) свідомість «не фільтрує» змістовного ідейного протиріччя між мотива-
ми, внаслідок чого вони знижують свій статус, жертвуючи менш вагомим у да-
ній ієрархії, або відкладаються до того часу, коли визріє можливість їх реалізації. 

Завдання ціннісного переживання в першому варіанті – вибір й утвер-
дження нового мотиваційно-смислового ядра особистості, трансформація жит-
тєвих стосунків. Ціннісне переживання другого підтипу можливе тільки на ви-
щих ступенях ціннісної свідомості [5, с.130–131]. 

Оскільки особистість, яка проживає у цьому світі, позбавлена зовнішньо-
го досвіду реалізації рішень свідомості, не знає жертовності в праці, страждан-
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нях, життєвому «гартуванні» глибинних смислів і цінностей, вона приречена 
переживати кризу, породжену будь-яким її рішенням.  

Онтологічний простір внутрішньо складного й зовнішньо важкого світу – 
цілісність життя, представлена сплавами попередніх особистісних напрацювань 
(діяльність, свідомість, воля). Закономірності цих світів продовжують своє 
життя у складі важкого й складного світу, однак перебувають тут під контро-
лем його законів. Якщо ж відбувається порушення його кордонів – вихід зако-
номірностей інших світів, то людина «зісковзує» в нього і вже підпорядкову-
ється онтологічному його полю (законам, нормам життя цього світу). Якщо в 
попередньому світі вибір був мотивований ситуацією, то в момент боротьби 
мотивів у внутрішньо складному й зовнішньо важкому світі вибір робиться на 
користь відкинутої альтернативи. Активізуються мотиваційні процеси, і навіть 
при спаді (втома, зниження натхнення, насичення тощо) вольові зусилля особи-
стості регулюють процес на користь активних дій [5, с.138–140]. У той же час 
воля не тільки сприяє певній діяльності, а й слугує реалізації життєвих замислів 
суб’єкта. У цьому світі знаходить свій реальний вияв хронотоп минулого-тепе-
рішнього-майбутнього. Причому акцент робиться на постановці дальніх і 
близьких мотивів, детермінованих актуальністю тих чи інших потреб і запитів. 
Внутрішня реальність – «практична свідомість» – у живому психологічному 
рельєфі вбачає ціннісні й мотиваційні координати життя [5, с.147]. 

У процесі перетворення цінності з мотиву-заданості в реальну мотивацій-
ну силу відбувається енергетична метаморфоза самої цінності, що починає воло-
діти енергетичним потенціалом (М.Бахтін). Звідси вибір утрачає свою трагічну 
напругу, більше того, для людини, просякнутої вищою духовною цінністю, він 
уже перестає бути животрепетною проблемою. Осмисленість власного буття, во-
левиявлення особистості скерували вектор її руху, визначивши головну спрямо-
ваність, куди вона сконцентрувала свої зусилля. Відтак замисел – цінність, по-
кликання [5, с.147]. Мовиться про «саморозбудову» особистості, про активне са-
мотворення, де сам задум (ідеальне проектування) втілений у реальність буття як 
такого, що є. Вищим принципом даного життєвого світу стає творчість. 

Особистість важкого й складного світу більш стресостійка, оскільки не очі-
кує миттєвого задоволення потреб, однак і вона не уникає кризи. Критична 
ситуація має місце тоді, коли відбувається «зісковзування» її із «творчо-вольово-
го» світовідчуття в інфантильне. Вона може бути за тривалістю як короткою (мит-
тєвою), так і тривалою (затяжною). Якщо перша виникає на фоні загального бла-
гополуччя як відчуття глобальної смисловтрати, самотності, що швидко минає, то 
друга викликана затяжним стресом через відсутність «радості буття» (хоча б 
часткового задоволення потреб), фрустрованого відношення (втрати) чи «ослаб-
лення» життєвого світу, підпорядкованого творчо-вольовому принципу [4, с.98]. 

Завдання внутрішньо складного й зовнішньо важкого світу – намагання 
втримати свідомість у хронотопі «творчого» життєвого світу, який виступає як 
цілісність буття людини, охоплюючи весь об’єм її життя, життєві стосунки. 
Стратегія творчого переживання полягає у формуванні довіри до реальності. 
Звідси мовиться не просто про задоволення потреб (як в інших світах), а про 
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служіння вищій цінності, вершиною якої є безумовна готовність до самопожер-
тви. Цей стан піднімає людину з безвиході ситуації, прориваючи ситуацію не-
можливості [5, с.150]. 

Вибираючи своє онтологічне поле буття, особистість створює ту життєву 
реальність, у якій завершує свій життєвий цикл. 

Д.О.Леонтьєв [8, с.114], досліджуючи структурованість життєвого світу, 
окреслює: 

а) традиціоналістський життєвий світ як редукцію в минуле, що задає всі 
орієнтири;  

б) когнітивно простий світ, в основі якого знаходиться біологічний цикл 
життя (циклічне репродуктивне життя). Сільськогосподарська модель тут є 
провідною, а взаємини індивіда із суспільством розбудовуються за принципом 
соціоцентризму (як підпорядкування нормі);  

в) гедоністичний життєвий світ, як протиставлення власних інтересів ін-
тересам соціуму. Індивід паразитує, вибудовуючи свій життєвий простір у ча-
совому континуумі «тут і зараз»;  

г) прогресистський світ виводить нові взаємини індивіда із суспільством 
на основі паритетності. Визначальним принципом прогресистського світу стає 
самореалізація. Акумуляція конструктивних знань детермінує принцип розвит-
ку суспільства на різних рівнях його життєдіяльності. Життєвий світ спрямова-
ний у майбутнє, пріоритетними в ньому стають наука, творчість, виробництво, 
продуктивний бізнес [8, с.115]. Прогресистський світ, за Д.О.Леонтьєвим, це – 
внутрішньо складний і зовнішньо важкий світ, за Ф.Є.Василюком – детермінує 
творче начало й особистісний та суспільний розвиток.  

У континуумі життєвого простору виокремлюються життя «внутрішнє» і 
життя «зовнішнє» [7]. Зовнішній варіант життя в пізньому онтогенезі – це жит-
тя за правилами, що визначаються регламентованістю (ритуальністю, сценарні-
стю). «Правильність життя» «оберігає» людину від ризику, ініціативи, творчих 
пошуків. Свою реалізованість особа вбачає в чіткому дотриманні наперед 
«складеного» сценарію, нормативно виконує всі приписи щодо групових (су-
спільних) стандартів; її свідомість просякнута стереотипами, штампами, прави-
лами, чіткою регламентацією. Це свого роду шлях у стабільність, «упорядкова-
ність», але не у творчість. Індивід є членом спільноти, у якій «розчиняє» власне 
«Я». Такий сценарний варіант життя часто характерний для сучасного старшо-
го покоління, з радянським вишколом. Звідси конформізм, нав’язування свого 
розуміння життя як власного сценарію, що ще більше загострює болючу про-
блему поколінь. «Зовнішнє» життя – це і «життя-досягнення» (В.М.Дружинін). 
Оскільки людина рухається постійно до майбутнього (нових досягнень), а зона 
пошуку при цьому звужується, такого самого процесу зазнає і свідомість. Ви-
никають питання: «Чи я жив своїм життям?», «Чи робив те, що резонувало у 
душі?» Сценарій кар’єри вичерпаний, соціальна активність зменшується й зде-
більшого згасає. Результатом є біль, амбіції, замикання, непродуктивне мислен-
ня, за яким – «вакуум існування» (Е.Берн). Варіантами зовнішнього життя є 
«життя як сон» (В.М.Дружинін). У цьому життєвому світі суцільна редукція: 
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мінімум активності, максимум спокою. Бажання гомеостазу – з відсутністю жит-
тєвих проблем, емоційних травм і напружень, які особистість «не здатна» ви-
рішувати, – породжує потребу «відходу в інший примарний світ» – «життя-сон», 
«життя-фантазію». Нереалізованість і «духовна неспроможність» затягують її в 
ілюзорний світ алкогольного «забуття», що веде до психологічного й фізичного 
розпаду, «сповільненого суїциду». «Життя як трата часу» (В.М.Дружинін) – теж 
варіант ілюзорності зовнішнього світу, як втеча від «самого себе». Ритуальна ді-
яльність, розваги, ігри не здатні заповнити «вакуум існування». Варіант «життя 
проти життя» (В.М.Дружинін) як феномен «злоякісної агресії» (Е.Фромм), фі-
зичне (психічне) знищення інших споріднює з варіантом «цілепокладання» чи 
«досягнення» з егоцентричною мотивацією – утвердження власного «Я».  

«Внутрішнє життя» людини охоплює варіанти «життя як служіння» і 
«життя як творчість». Варіантом «служіння» є продовження духовного життя в 
інших – дітях, внуках, правнуках. Людина віддає себе вихованню підростаючо-
го покоління, передає свій досвід, бере участь у місіонерській справі, допомагає 
немічним. 

«Внутрішнє життя» – це перш за все життя автентичне, творче. Людина є 
автором свого життя від початку його усвідомлення й до завершення. Вона тво-
рить себе і світ, у якому живе, і в цьому перманентному стані здобуває сенс 
свого існування, піднімаючись над «тягарем» «зовнішнього світу». Перед лю-
диною постає дихотомія: 1) «війна» із зовнішнім світом і неприйняття його ре-
гламентацій; 2) знаходження балансу між цими світами [7]. Творче життя – це 
життя справжнє, істинне, оскільки вибудовується за рахунок «життя духу». Для 
людини найважливіше те, чи реалізується внутрішній зміст її особистості в зов-
нішньому світі, зв’язок з яким необхідний, щоб не опинитись у пастці «самоза-
нурення» – утрати зв’язку із зовнішнім світом. Оскільки зовнішній світ є пер-
шоджерелом змісту творчого процесу, особистість повинна розв’язати для себе 
дилему: «Я» – «Світ». Внутрішнє життя вичерпується разом із вичерпаністю 
творця. Звідси або трагедія творця, який завершив свій творчий шлях, або по-
вернення в життя зовнішнє – прийняття регламентацій світу [7].  

Особливий інтерес у форматі дослідження онтології життєвого світу осо-
бистості в період пізньої дорослості становить підхід В.В.Клименка, І.О.Акімо-
ва [1], які, репрезентуючи типологічний підхід (з урахуванням вікової категорії 
літніх людей), виокремлюють стани-діапазони (скажімо, світи) проживання лю-
дини, зокрема: 

а) нижній діапазон – стан існування, мета – самозбереження; 
б) середній діапазон – стан відчуття задоволення, мета – досягнення задо-

волення; 
в) високий діапазон – стан творця, мета – творіння.  
У нижньому діапазоні людина проявляє себе в стані раба, її життя обу-

мовлене певними рамками, які вона вибудувала навколо себе. Страх паралізує 
її активність, до якої вона не звикла, бо не розвинула в собі самостійність ми-
слення, натомість звужені алгоритмом стереотипні дії, формалізм у ставленні 
до справи. Індивід «пульсує» свободою тільки власного простору, за межами 
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якого є невідоме, а отже, непередбачене, що становить загрозу готовим шабло-
нам і схемам. Ініціатива відсутня, все життя вкладається в наперед визначену 
програму дій. Це стан існування. 

Середній діапазон репрезентує споживача, головним сенсом життя якого 
є пошук задоволення в житті. Користуючись благами інших, людина нічого не 
віддає, беручи. Межі її свободи – це «зони задоволення», за якими втрачається 
цінність світу як такого. Це стан забезпечення життя. 

Високий діапазон спонукає людину жити дією, яка веде до мети. Вона 
працює із задоволенням, примножуючи свій енергопотенціал. На цьому рівні 
з’являється покликання – творчість; пошукова активність формує постійну по-
требу особистісного розвитку та самореалізації. Творчість дозволяє людині аку-
мулювати енергію протягом усього життя. Це стан, що забезпечує творчу робо-
ту.  

Внутрішні світи можуть як збігатися, так і відрізнятися за такими ознака-
ми, як спрямування їх найбільшої активності діяльності, широта й глибина 
охоплення проблем, які рефлектуються, і як конкретна результативність цього 
внутрішнього світу. В одних людей спрямованість роботи їх внутрішнього світу 
відбувається на рівні діалогів із собою (особистісна проблематика). Згідно з 
А.Маслоу, вона спрямована на задоволення дефіцитарних або житейських по-
треб. В іншої категорії людей – спрямованість на пошук способів оптимального 
задоволення вищих морально-духовних потреб, які є дотичними до основних 
життєвих цінностей людини. Чим більше проблем такого характеру охоплюють 
внутрішній світ людини, тим він стає змістовно багатшим. 

Заслуговує на увагу типологія внутрішніх світів, в основу якої О.О.Бода-
льов ставить критерій творчого досвіду. Відтак одна категорія людей за відсут-
ності яскраво вираженої мотивації до творчості, низького творчого потенціалу 
виявляється тільки на декларованому рівні його реалізації. Натомість в іншої 
категорії, де напрацьований творчий досвід (емпірична складова), мотиваційна 
готовність до виконання діяльності сильніша, відповідно результативність є 
конкретна та реалістична [2]. Звідси, від того, наскільки активно й продуктивно 
«працює» внутрішній світ людини (окрім інших факторів), залежать глибина й 
об’єктивність оцінки результату, якого вона досягає як особистість і як суб’єкт 
творчої діяльності в кожний момент життя. Усі видатні діячі науки, техніки, ми-
стецтва та інших галузей діяльності були людьми з багатим і постійно діючим 
внутрішнім світом, для якого були характерні інтегрованість і спрямованість на 
головну для кожного з них справу життя. 

Характеристики внутрішнього світу залежать і від того, наскільки в люди-
ни самостійний і спрямований на новаторські знахідки інтелект, домінанта ре-
продуктивного чи продуктивно творчого, наскільки людина є емоційно включе-
ною у свою справу, пошук рішення проблем, що привертають її увагу, пробу-
джують інтерес. При цьому, відповідно, піднімається питання про результатив-
ність дій (підкріплення досвідом), а не просте застрявання в глибоко «засілих» 
проблемах (результатом яких є депресія та відчай). Таким чином, ступінь роз-
витку і характер функціонування пізнавальної сфери людини, сфери її почуттів 
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і волі знаходять своє вираження і в тому, на якому психічному рівні і з яким ре-
зультатом працює її внутрішній світ.  

Розглядаючи життєвий шлях як творче завдання, Є.П.Варламова та 
С.Ю.Степанов [3, с.130] виокремлюють три життєві стратегії особистості – 
життєвичерпаність, життєпородження і життєтворчість. 

Тип життєвичерпаності репрезентує людину, яка характеризується висо-
ким ступенем визначеності власної життєдіяльності в умовах життя, що скла-
лись. Особистість, яка вибрала споживацько-примітивний шлях на попередніх 
гілках онтогенезу, у пізні роки життя навряд чи буде проявляти ініціативу й 
творчість. Творчий потенціал при цьому не реалізується, а тим більше не наро-
щується. Людина веде пасивний спосіб життя, задовольняючи вітальні потреби, 
не культивує потреб у розвитку. 

Життєпородження – життєва стратегія, що сприяє культивуванню самою 
людиною потреби у творчості. Один творчий акт змінюється іншим, тим самим 
з кожним наступним кроком реалізуються нові потенційні можливості. Тут 
можлива нерівномірність реалізації творчого потенціалу людини, злети, падін-
ня, кризи смислів, цінностей. 

Життєтворчість, як життєва стратегія, проявляє себе розвитком духовних 
потреб, прагненням до самореалізації, прийняття творчості як цінності власно-
го життя, де кожен життєвий акт особистості стає актом творчості.  

Розвиваючи свою полінатурність (внутрішній полілогізм), людина може 
проживати декілька життів одночасно, реалізуючи тим самим принцип поліфо-
нічності й поліморфності (багатогранності) власного буття. На цьому шляху во-
на сама вибирає й розвиває ціннісну систему координат свого життя, відносно 
неї вибудовує і власну життєву траєкторію [3, с.121]. 

В онтології життєвих світів завжди наявні життєві події людини, серед 
яких виокремлюють «події середовища» (Б.Г.Ананьєв), за яких зміна обставин 
змушує людину змінюватись на їх вимогу (вимушена необхідність), «події по-
ведінки» (Б.Г.Ананьєв), коли в людини є можливість вибору щодо спрямування 
своїх зусиль у визначений напрям, а також «події внутрішнього життя» 
(Н.А.Логінова), що складають її персональну духовну біографію. Вираженням 
суб’єктності людини є наявність «власного середовища розвитку» (Б.Г.Ана-
ньєв), де особистість себе репрезентує як творець власного життя. 

І якщо розглядати життєвий світ як такий, що підлягає змінам (особисті-
сним корекціям) через значущі для людини події життя, то найбільш стійким є 
реалістичний тип життєвого світу, взаємопереходи можливі між гедоністичним 
і реалістичним типами або творчим і ціннісним [6, с.136–137]. Життєвий світ 
розкриває людину – суб’єкта життєвого шляху. 

Висновки. Таким чином, формування інтерсуб’єктивного типу життєвого 
світу особистості є тривалим процесом, у якому поєднуються формування си-
стеми ціннісних орієнтацій через інтеріоризацію й екстеріоризацію, присвоєння 
смислів та вибір способу існування з подальшим процесом особистісного роз-
витку.  

 Лариса Міщиха. Онтологічний вимір життєвого світу особистості 
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Аналіз онтологічного простору кожного з життєвих світів дає можливість 
виснувати, що залежно від вибору індивідом того чи іншого плану буття можна 
говорити про його смислову наповненість і в роки пізнього онтогенезу.  
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У статті розглядається зміст емоційного інтелекту, теоретично обґрунтовані 

структурні компоненти емоційного інтелекту, такі як: емоційна спрямованість, емоційна 
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Процес глобалізації є потужним соціально-психологічним фактором суча-
сності, який зумовлює необхідність пошуку психологічних закономірностей 
адаптації людини до стрімкого мінливого світу. Різноманітність сформованих у 
вітчизняній і зарубіжній психологічній науці концепцій щодо визначення по-
нять «емоційна спрямованість», «емоційна стійкість», «емоційна культура», ди-
наміки їх розвитку, з одного боку, підходів до емоційної сфери особистості, пси-
хічних станів, їх динамічних характеристик та ролі в забезпеченні стресостій-
кості особистості – з іншого, спричинює складність пошуків доцільного їх 
поєднання (концептуальних підходів). Це, на нашу думку, дозволить пояснити 
феномени поведінки людини в напружених життєвих ситуаціях, в умовах наро-
стаючого процесу глобалізації. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати такі структурні компоненти 
емоційного інтелекту: емоційна спрямованість, емоційна стійкість, емоційна 
культура – і показати їх взаємозв’язок. 

Вихідними теоретичними засадами в дослідженні проблеми слугували: 
теорія емоційно-інтелектуальних здібностей (Д.Карузо, П.Саловей, Дж.Майєр); 
двокомпонентна теорія емоційного інтелекту (Д.Люсін); положення про розу-
міння особистістю власних емоцій (П.Анохін, Д.Гоулман, К.Ізард, Є.Ільїн, 
А.Прихожан, М.Дмитрієва, Є.Рибалко); положення про розуміння особистістю 
емоцій інших людей (І.Андреєва, Д.Гоулман, Є.Ільїн, Д.Люсін, І.Коврига, М.Но-
викова, Е.Носенко); про використання емоцій у діяльності та спілкуванні 
(Л.Аболін, Л.Анциферова, В.Вілюнас, Е.Носенко, С.Рубінштейн, К.Ушинський, 
О.Чебикін) тощо. 

Вагомою характеристикою психоемоційної структури особистості є емо-
ційна спрямованість, де емоції розглядаються як цінності. С.Л.Рубінштейн пи-
сав: «Будь-яка особистість має свій емоційний устрій і стиль, свою основну па-
літру емоцій та почуттів, за допомогою яких вона сприймає світ» [13, с.109]. 

Б.І.Додонов розрізняє загальну спрямованість, що охоплює всю ієрархію 
ціннісних для особистості переживань, і конкретну емоційну спрямованість 
(конкретні види діяльності, за допомогою яких людина реалізує свою емоційну 
спрямованість). Згідно з концепцією емоційної спрямованості, емоційні пере-
живання аналізуються не тільки у вигляді оціночно-відображувальної функції, а 
й у формі самостійних цінностей особистості [4, с.97]. Звідси, емоційна спрямо-
ваність може розглядатись як проекція спрямованості особистості на емоційну 
сферу, як відображення тих потреб і мотивів, які домінують у загальній спрямо-
ваності особистості. 

Відтак загальну емоційну спрямованість учений пов’язує з належністю 
особистості до певного типу, що складає особливість її емоційного відреагуван-
ня зокрема [4, с.98–103]. 

Альтруїстичний тип. Вагомим для особистості тут є безпосередній кон-
такт з іншими, з якими вона розбудовує поле взаємодії. Отже, особистісно варті-
сними стають почуття любові, прагнення до жертовності на благо інших тощо. 
В основі формування цього типу знаходяться морально-світоглядні погляди 
особистості. 

 Ірина Опанасюк. Співвідношення понять «емоційна спрямованість» … 
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Комунікативний тип. Як тип загальної емоційної спрямованості людини, 
він близький до альтруїстичного (щодо розбудови позитивного емоційного контак-
ту з іншими). Коло найбільш цінних переживань складають бажання спілкуватися, 
ділитися думками та переживаннями з іншими людьми, почуття симпатії, поваги, 
вдячності тощо. Комунікативний тип загальної емоційної спрямованості найпоши-
реніший, відтак у гендерній характеристиці найбільш виражений у жінок.  

Праксичний тип пов’язаний із безліччю та своєрідністю діяльностей, у 
яку залучена особистість. 

Для праксичного типу найбільш цінним емоційним компонентом є, по-
перше, саме прагнення до мети; по-друге, своєрідна емоційна захопленість на 
шляху до її реалізації (задоволення від досягнень). 

Особистості цього типу менш вимогливі до виду занять, але більш прискіп-
ливі до їх форми та організації. Для них характерні вольові зусилля, які вони 
спрямовують на досягнення результату за умов чітко структурованої діяльності.  

Гностичний тип (грец. «gnosis» – «знання», «пізнання»). Найбільш при-
вабливою емоціогенною ситуацією для особистості гностичного типу є розв’я-
зання складних пізнавальних проблем. 

Таким особистостям властиве задоволення потреби в пізнавальній гармо-
нії: прагнення щось зрозуміти, проникнути в сутність явища; нестримне бажан-
ня подолати протиріччя у власних міркуваннях, унормувати все.  

Романтичний тип репрезентує особистість, у якої виражене прагнення до 
таємничого, незвичайного, хвилюючо-загадкового, екзотичного. Почуття таєм-
ничого майже завжди включає в себе очікування доленосного, що внесе суттєві 
зміни в життя індивіда. Як зауважує Б.І.Додонов, «гонитва за «дратівливим аро-
матом таємниці» штовхає деяких людей до містики, а іноді, особливо підлітків і 
молодь, приводить у злочинний світ. Але вона ж і народжує сміливих мандрів-
ників, науковців, які прокладають нові шляхи в науці» [4, с.101]. 

Романтичний тип близький до гностичного своєю пізнавальною, пошуко-
вою спрямованістю, проте далеко не рівнозначний йому. Романтик прагне на-
віть у науковому дослідженні не зводити складне до простого, а навпаки, пока-
зати, як багато складного, незвичайного таїться за зовні простим. Йому видаєть-
ся цікавим відшукати якусь більш глибоку світоглядно значущу основу ззовні 
банальних, не пов’язаних один з одним явищ. 

Пугнічний тип (лат. «pugno» – «боротися»). Це тип людей, які притяга-
ють до себе небезпеку, в очікуванні ситуації боротьби з нею та власної перемо-
ги. Гасло їхнього життя таке: «Жити – значить ризикувати». Боротьба притягує 
їх не стільки можливістю самоствердження, скільки безпосереднім задоволен-
ням від самого процесу (насолода від гострих відчуттів). Сам страх для осіб 
пугнічного типу містить у собі щось приємне й привабливе. 

Естетичний тип репрезентує особистість, яка знаходить насолоду в пере-
живанні почуттів прекрасного, витонченого, граціозного, піднесеного, що домі-
нують серед інших.  

Глоричний тип (лат. «gloria» – «слава») позиціює людей, для яких най-
приємнішою є ситуація, коли ними захоплюються, їх возвеличують. Так званий 
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егоцентризм, що проявляє себе в цьому типі, є ознакою зазвичай ретельно при-
ховуваного комплексу неповноцінності. 

Акізитивний тип (фр. «acquisition» – «придбання»). Головною насоло-
дою особистості цього типу є задоволення від накопичення чого-небудь. Акізи-
тивні устремління можуть виражатися в накопиченні нею не тільки речей, ко-
лекціонуванні, а й певних відомостей чи цікавих знайомств. Така самоцінність 
іноді може поєднуватися з відповідною метою, навіть суспільно-корисною. 

Гедоністичний тип (грец. «hedone» – «насолода»). Гедоністи люблять пе-
реживати почуття, які пов’язані не з продуктивною діяльністю, а із задоволен-
ням суто органічних потреб (насолода від смачної їжі; безтурботність, веселощі; 
приємна бездумна збудженість у компанії, на танцях, вечірках; хтивість тощо). 

Таким чином, проаналізовані типи емоційних станів складають стержень 
емоційної спрямованості, яка підтримує постійний інтерес людини до тієї діяль-
ності, у якій вона насичується ціннісними переживаннями [4, с.97]. Емоційна 
спрямованість є психічним регулятором життєво важливого акту, як вибір сфери 
діяльності, і пов’язана, по-перше, з властивістю виступати в ролі безпосередньої 
спонукальної причини діяльності; по-друге, ціннісні переживання, породжувані 
діяльністю, можуть сприяти підтримці її високого функціонального рівня, завдя-
ки захопленості, поглиненості особистістю самим процесом діяльності. 

Як відзначав С.Л.Рубінштейн: «Спрямованість містить два взаємопов’яза-
них між собою моменти: 1) предметний зміст, оскільки спрямованість – це завжди 
спрямованість на щось, на більш чи менш визначений предмет, і 2) напруга, яка 
при цьому виникає, тобто емоційна спрямованість є провідною складовою особи-
стості, що проявляється в різноманітних особистісних прагненнях [13, с.104]. 

Проблема емоційної стійкості знайшла своє відображення в психологічних 
теоріях Л.С.Виготського, Б.І.Додонова, С.Л.Рубінштейна; теоріях емоційних явищ 
Я.Рейковського, О.О.Черникової, Є.П.Ільїна, Л.М.Аболіна; теоріях саморегуляції 
І.С.Кона, Д.Б.Ельконін, О.М.Леонтьєв, В.В.Давидова, Н.І.Повякель, Я.Стреляу. 

І.Султанова виокремлює шість напрямів, у яких емоційна стійкість роз-
глядається з урахуванням природи різних емоційних феноменів [14, с.116–117]. 

Перший напрям охоплює дослідження емоційної стійкості (М.О.Амінів, 
Л.М.Аболін, Б.Х.Варданян, В.Д.Небеліцин, Я.Рейковський та ін.), який базуєть-
ся на тому, що кожен психічний процес є незалежним від інших і має специфіч-
ні особливості.  

Л.М.Аболін, Б.Х.Варданян аналізують емоційну стійкість з позиції поляр-
ності та інтенсивності емоцій як причинно-зумовлених зв’язків діяльності, здій-
снюваної в умовах напруження. Емоційна стійкість характеризується «як вла-
стивість, що забезпечує гармонійні зв’язки між усіма компонентами діяльності 
в емоціогенній ситуації та сприяє успішному її виконанню; несприйнятливість 
до емоціогенних чинників, що мають негативний вплив на психічний стан лю-
дини, здатність контролювати емоції, котрі забезпечують успішне виконання по-
трібних дій» [2, с.215]. Відтак Л.М.Аболін розглядає емоційну стійкість як 
«конкретизацію емоційної форми саморегулювання людиною своєї поведінки в 
напружених умовах» [1, с.15]. 
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Позаяк Я.Рейковський емоційну стійкість інтерпретує як «специфічну мі-
ру емоційного збудження та емоційної чутливості особи», при цьому наголо-
шує, що емоційна стійкість особистості проявляється за умов: 

а) якщо її емоційне збудження, незважаючи на сильні подразники, не пе-
ревищує порогової величини;  

б) коли, незважаючи на сильне емоційне збудження, у її поведінці не спо-
стерігається порушень [12, с.262–263]. 

Отже, під емоційною стійкістю розуміють складну динамічну, інтегратив-
ну особливість особистості, що забезпечує продуктивність та ефективність її ді-
яльності й поведінки в емоційно напружених умовах. Поєднання позитивних 
переживань з емоційною врівноваженістю та стресостійкістю становить складо-
ву успіху в розвитку особистості. 

Другий напрям у вітчизняній психологічній науці (Е.Л.Носенко, Є.П.Ільїн, 
В.В.Суворова) ґрунтується на аналізі фізіологічного (вивчення залежності емо-
ційної стійкості від властивостей нервової системи) і структурного підходів (об-
ґрунтування регуляторних структур особи), а також на розумінні дії механізму 
самоконтролю. 

Так, Є.П.Ільїн стверджує, що про емоційну стійкість варто говорити в то-
му разі, коли визначаються: 1) час появи емоційного стану; 2) сила емоціогенної 
дії, причому не існує «загальної» емоційної стійкості, до різних емоціогенних 
чинників ця стійкість буде різною» [7, с.152]. При цьому під емоційною стійкі-
стю розуміється таке емоційне збудження, яке сприяє успішній ефективній 
діяльності й не порушує поведінки індивіда. 

Третій напрям посідає особливе місце в розробці й систематизації харак-
теристик емоційної стійкості, обґрунтовуючи її як прояв психорегуляційної 
функції емоцій та емоційних станів (В.М.Писаренко, О.О.Прохоров).  

Таким чином, емоційна стійкість – це інтегративна властивість особисто-
сті, що забезпечує стабільність її емоційного реагування під час дії на неї нега-
тивних емоцій. 

У рамках четвертого напряму (К.К.Платонов, В.М.Смирнов, А.І.Трохачов) 
емоційна стійкість інтегрується як властивість особистості, що відображає взає-
модію емоційних, вольових, інтелектуальних та мотиваційних компонентів пси-
хічної діяльності індивіда, що забезпечують оптимальне гармонійне досягнення 
мети діяльності в складних умовах життєдіяння. Головним показником емоцій-
ної стійкості тут є продуктивність діяльності в емоційних умовах, а сама стій-
кість визначається як якість особистості, що проявляється у відповідальних мо-
ментах діяльності, має емоційну стабільність і стійку наполегливість у досяг-
ненні її мети. 

П’ятий напрям розуміння емоційної стійкості розглядається із позиції тео-
рії установки (Д.Н.Узнадзе, В.О.Ядов, О.Г.Асмолов), де формування загальної 
спрямованості пов’язане з діяльністю, яка додає їй стабільного характеру. Причо-
му система установок особи поділяється на смислові, цільові та операційні види. 
Отже, зміст емоційної стійкості розглядається через набір установок, які забезпе-
чують стійкість характеру в контексті ставлень особистості до діяльності. 
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Шостий напрям аналізує інформаційно-кібернетичну теорію стійкості 
складних систем (М.А.Подимов, Є.П.Крупник). Емоційна стійкість визначаєть-
ся як рухома рівновага й оптимальне співвідношення діалектично суперечливих 
психологічних структур особистості та водночас як «синтетична категорія двох 
психічних проявів індивіда – стабільності та мінливості» [8, с.49]. Звідси, оче-
видно, зазначена стійкість – динамічне, гармонійне співвідношення психологіч-
них структур, де важливою передумовою її творення є індивідуальна свідомість 
у повсякденному життєдіянні. 

На думку К.В.Пилипенко, структура емоційної стійкості складається з п’яти 
підструктур: психофізіологічної, що є субстратом психічної діяльності; емоційно-
вольової, що включає процеси саморегуляції особистості, емоційну лабільність, 
адекватність прояву емоцій тощо; когнітивно-рефлексивної, що відображає само-
пізнання, самоусвідомлення особистості; адаптивної, що репрезентує особисті-
сний адаптаційний потенціал та нервово-психічну стійкість; соціально-перцептив-
ної, що включає проникливість, емпатійність, ідентифікацію [10, с.8]. 

Емоційна культура займає чільне місце в процесі розвитку особистості та 
її емоційного інтелекту зокрема. Феномен емоційної культури – це складний ін-
тегративно-динамічний процес особистості, що охоплює процеси самоуправлін-
ня, саморегуляції емоційним станом, емоційними реакціями, а також здатність 
до емпатії, що дає змогу усвідомлювати власні переживання та переживання на-
вколишніх, а отже, функціонально забезпечувати адекватний вияв поведінки та 
активне включення суб’єкта в певний суспільний простір [9, с.151].  

Л.Б.Нікіфорова в структуру емоційної культури вводить такі компоненти: 
1) потребнісно-мотиваційний, що означає інтерес до власної емоційної сфери та 
знань; 2) ціннісно-теоретичний, що акумулює знання про загальну емоційну 
спрямованість, тезаурус особистості; 3) комунікативний, що забезпечує уміння 
користуватися запасом знань для саморегуляції, налагодження емоційного кон-
такту; 4) саморегулюючий, що детермінує уміння адекватно виражати й переда-
вати свої емоції, відчуття, настрої; уміння регулювати власний емоційний стан 
[9, с.152]. Отож мовиться, що емоційна культура – це цілісне, динамічно-особи-
стісне утворення, що має власну структуру, де її головними компонентами є ем-
патія, поінформованість із прояву емоцій, уміння управляти, конструктивно ви-
рішувати свої емоційні переживання та реалізовувати власні почуттєві відно-
шення щодо норм соціуму. 

Зокрема, К.Є.Ізард аналізує культуру емоційної сфери як функцію соці-
ального досвіду, що виявляється в успішності соціального розвитку й соціаліза-
ції індивіда [6, с.366].  

За М.П.Якобсоном, емоційна культура включає в себе такі риси: 1) емо-
ційну чуйність на широке коло явищ, які відбуваються в суспільному житті, у 
сфері мистецтва, на прояви творчості, на світ моральних цінностей; 2) розвине-
ну здатність розуміти, поважати й цінувати почуття інших людей, проявляти до 
них увагу; 3) здатність співпереживати почуттям інших людей, а також «входи-
ти» у світ переживань героїв творів літератури та мистецтв; 4) уміння ділити 
свої переживання з ближніми; 5) почуття відповідальності за свої переживання 

 Ірина Опанасюк. Співвідношення понять «емоційна спрямованість» … 



Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Випуск 19. Частина 1 
 

120 

перед собою та оточенням (цит. за: [12, с.343]). Емоційна культура ґрунтується 
на емоційній грамотності, тобто здатності до вербального вираження емоцій на 
основі розвиненого емоційного тезауруса. 

Отже, поняття емоційна культура, емоційна стійкість, емоційна спрямова-
ність є складовими емоційного інтелекту, кожна з яких відображає безпосеред-
ній категоріальний зв’язок з ним. На нашу думку, емоційний інтелект й емо-
ційну культуру об’єднує категорія гуманність, що полягає в усвідомленні вищих 
цінностей; емоційний інтелект й емоційна стійкість створює можливість успіш-
ної адаптації, тоді як емоційний інтелект й емоційна спрямованість визначає рі-
вень ефективної діяльності. Щодо співвідношення згаданих конструктів, то 
емоційна культура й емоційна стійкість взаємозалежні між собою (чим вищий 
рівень емоційної культури й емоційної стійкості, тим вищий показник емоцій-
ного інтелекту), а емоційна спрямованість є взаємодоповнюючим компонентом, 
психічним регулятором діяльності й розвитку емоційної культури, емоційної 
стійкості, емоційного інтелекту. 

Висновки. З’ясування структурних компонентів емоційного інтелекту та 
його ключових понять дає змогу виснувати, що емоційна спрямованість, емоцій-
на стійкість та емоційна культура особистості є вагомими складовими у структу-
рі емоційного інтелекту. На процес формування цих феноменів можуть впливати 
як внутрішні фактори, так і зовнішні. Перспективу дослідження зазначеної про-
блеми вбачаємо у вивченні психологічних особливостей розвитку емоційного ін-
телекту особистості та його впливу на її когнітивну та афективну сфери. 
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УДК 159.923: 159.928               Анатолій Палій 
 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ, ІНТЕЛЕКТУ ТА 
КРЕАТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ  

ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ  
 

Стаття присвячена лонгітюдному дослідженню ролі чинників генотипу й середови-
ща в становленні інтегральних психічних функцій цілісної індивідуальності – когнітивних 
стилів, інтелекту й креативності; з’ясуванню психічних механізмів їх взаємозв’язку, взаємо-
впливу, інтеграції, підтримки наступності розвитку й збереження цілісності психологічної 
структури властивостей індивідуальності в онтогенезі.  

Ключові слова: лонгітюдне дослідження, метод близнюків, когнітивні стилі, інте-
лект, креативність, становлення, індивідуальність.  

 
The article is dedicated to the longitudinal study of the role of the genotype and environment 

factors in the formation of integral mental functions of integrated individuality – cognitive styles, 
intelligence and creativity; elucidation of psychological mechanisms of their interrelation, 
interaction, integration, support of the continuity of development and preservation of the integrity 
of the psychological structure of personality properties in ontogenesis. 

Keywords: longitudinal studies, twin study, cognitive styles, intelligence, creativity, 
formation, individuality. 

 
Проблема становлення інтегральних психічних функцій цілісної індивіду-

альності в онтогенезі є визначальною для побудови загальнопсихологічної тео-
рії психічного розвитку людини. Найбільш значимими інтегральними утворен-
нями у структурі індивідуальності є темперамент, інтелект, когнітивні стилі та 
креативність [1; 2; 3; 4]. 

Звернення до онтогенетичної еволюції психічного дозволило сформулюва-
ти основні принципи наукового аналізу зазначених інтегральних психічних 
утворень – необхідність вивчення процесу їх становлення й з’ясування причин-
но-наслідкових зв’язків між ранніми, первинними формами поведінки та більш 
складними, що з’являються на наступних стадіях онтогенезу. Системний, гене-
тичний і каузально-динамічний принципи, сформульовані в психології розвитку, 
є теоретичним підґрунтям цілої низки напрямів загальної, вікової, диференціаль-
ної та еволюційної психології, реалізованих у вітчизняній і зарубіжній науці [4]. 

Як евристичну стратегію під час дослідження взаємозв’язків між когні-
тивними стилями, інтелектом і креативністю в онтогенетичному становленні 
індивідуальності ми використали еволюційно-системний підхід до психічних 
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явищ, зокрема один з його варіантів – системно-динамічний підхід [5]. Він при-
пускає необхідність розгляду психічних явищ у їх поетапному філо- й онтогене-
тичному становленні й динаміці. Ми керувалися також методологію структурно-
інтеграційного підходу до когнітивно-особистісних феноменів індивідуальності, 
розкритого в працях В.О.Барабанщикова [6], В.М.Дружиніна [7], М.С.Єгорової 
[2; 4], В.С.Мерліна [8], М.О.Холодної [9; 10].  

Визначальної ролі проблема становлення інтегральних психічних функ-
цій набуває під час дослідження співвідношення чинників генотипу й середови-
ща в детермінації індивідуальних відмінностей між людьми [2; 3; 4; 5]. Поєд-
нання онтогенетичного аналізу з дослідженням генотип-середовищних детермі-
нант вікових змін дає можливість одержати принципово нові психологічні фак-
ти про якісну перебудову змісту інтегральних психічних функцій і механізмів 
їх регуляції в структурі цілісної індивідуальності. Такий підхід дозволив нам 
отримати достовірні дані про латентні змінні, що зумовлюють структурну єд-
ність інтегральних психічних функцій як усередині кожного віку, так і між віко-
вими періодами становлення індивідуальності. 

Мета дослідження полягає в теоретичному й експериментальному аналізі 
й оцінці впливу генотипу й середовища на варіативність інтегральних психіч-
них функцій – когнітивних стилів (далі КС), інтелекту й креативності – у дитя-
чому й підлітковому віці; в експериментальному дослідженні періодів перебу-
дови цих функцій та їх адаптивного значення для наступних етапів онтогене-
тичного становлення індивідуальності. 

Завдання, які необхідно було вирішити для реалізації мети дослідження, 
мали як методичний, так і власне експериментальний характер. 

Організаційно-методичне завдання: 
Розробити схему лонгітюдного близнюкового дослідження таким чином, 

щоб діагностичні обстеження випробовуваних проводились як під час відносної 
стабілізації, так і в періоди критичних змін онтогенетичного розвитку. До 
останніх відноситься початок навчання дітей у школі, що призводить до зміни 
соціальної ситуації розвитку дітей та організації їхньої життєдіяльності, а також 
початок пубертатних змін, пов’язаний із процесами біологічного дозрівання та 
зі зміною сексуально-гендерних і соціально-статусних ролей. 

Завдання експериментального дослідження: 
1. Дослідити вікову зміну ролі генотипу й середовища у варіативності ін-

тегральних психічних функцій цілісної індивідуальності – КС, психометрично-
го інтелекту (загального, вербального, невербального) і креативності. 

2. Виявити вікову динаміку зміни структури зазначених інтегральних пси-
хічних функцій і проаналізувати роль генотипу в підтримці цілісності індивіду-
ально-психологічної структури індивідуальності. 

3. Дослідити зміну генотип-середовищного співвідношення й структуру 
взаємозв’язків інтегральних психічних функцій, що відбуваються під час пере-
ходу від дошкільного до шкільного віку, а також у період статевого дозрівання. 

Рішення цього завдання дозволяє зрозуміти адаптивну функцію періодів 
перебудови психічних функцій та оцінити їх роль у наступності розвитку психо-
логічних підструктур цілісної індивідуальності.  
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Стратегія і методика експериментального дослідження. Для реалізації 
поставлених завдань ми обрали лонгітюдинальну стратегію (від англ. longitudinal 
strategy) дослідження монозиготних (МЗ) і дизиготних (ДЗ) близнюків.  

Тривале онтогенетичне вивчення одних і тих же індивідів (індивіда, групи 
або випадкової вибірки) – це одна з основних стратегій дослідження в диферен-
ціальній психології і психогенетиці [2; 3]. Цим вимогам відповідає близнюкове 
лонгітюдне дослідження. Порівняння внутріпарної подібності МЗ близнюків, 
які мають 100% спільних генів, із внутріпарною подібністю ДЗ близнюків, які 
мають у середньому половину спільних генів, дозволяє оцінити роль впливів ге-
нотипу й середовища у формуванні індивідуальних відмінностей за різними 
психологічними характеристиками. Слідування протягом ряду років одній і тій 
же вибірці МЗ і ДЗ близнюків забезпечує можливість міжвікового порівняння й 
оцінку генотип-середовищних детермінант спадкоємності розвитку. 

Така стратегія дозволила нам простежити не тільки вікову динаміку ста-
новлення КС, інтелекту та креативності в онтогенезі, але й дослідити їх міжві-
кову й міжфункціональну взаємодію в онтогенезі.  

У розробці методики дослідження й підборі конкретних методів ми керу-
валися принципами як ідіографічного, так і номотетичного підходів до вивчення 
психічних явищ. Номотетичний підхід (від грец. νόμος – закон), що притаман-
ний природничо-науковій парадигмі пізнання, проголошує необхідність уста-
новлення загальних причинно-наслідкових закономірностей, спираючись на да-
ні експерименту. Дослідження загальнопсихологічних закономірностей і їх ва-
ріацій є головним завданням такого підходу. На противагу йому, ідіографічний 
підхід (грец. ίδιος – особливий, окремий, своєрідний; γράφω – пишу), що прита-
манний гуманістичній парадигмі пізнання, спрямований на аналіз індивідуаль-
ної внутрішньої структури з метою дослідити неповторність та унікальність 
психічної організації індивідуальності. Диференціальна психологія віддає пере-
вагу вивченню унікальних, а не універсальних феноменів. Оскільки визнається, 
що кожна людина унікальна (homo unicus), дослідник керується такою теорією й 
такими методами, що зберігають і виявляють індивідуальні відмінності [2; 11]. 

Обрана нами стратегія відповідає основним теоретичним принципам до-
слідження індивідуальності, що були сформульовані ще В.Штерном [12] у ди-
ференціальній психології, Г.-В.Оллпортом [13] у персонології, і не втратили ак-
туальності в наш час [2]. Ці принципи полягають: у взаємодоповненні номоте-
тичного й ідіографічного підходів; у слідуванні принципу конвергенції спадко-
вих чинників та умов середовища як причини формування індивідуальних від-
мінностей; у розумінні психічного розвитку як поєднання процесів диференціа-
ції та інтеграції; в уявленні про цілісну індивідуальність, яка не може бути зве-
дена до суми окремих елементів, що її утворюють (системний підхід до індиві-
дуальності) [2]. Експериментальна стратегія ідіографічного підходу розроблена 
в диференціальній психології М.С.Єгоровою [2], у психогенетиці – І.В.Равич-
Щербо [3]. 

У сучасній диференціальній психології, психогенетиці та психології роз-
витку виділяються три аспекти аналізу вікових змін.  

 Анатолій Палій. Взаємозв’язок когнітивних стилів, інтелекту та креативності … 



Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Випуск 19. Частина 1 
 

124 

1. Зміна з віком дисперсій психологічних функцій і властивостей, а також 
відносного вкладу в них чинників генотипу й середовища. У ролі одного з пока-
зників розвитку використовується дисперсія, або широта індивідуальних відмін-
ностей. Зміни з віком величини дисперсії логічно очікувати у двох ситуаціях. По-
перше, величина дисперсії може збільшуватися, якщо ускладнюються (або стають 
більш різноманітними) механізми регуляції досліджуваної ознаки. Наприклад, у 
міру дорослішання протягом епохи дитинства (0–10 років) повинна збільшуватися 
дисперсія показників розумового розвитку [5]. Друга причина вікової зміни 
дисперсії пов’язана зі швидкістю розвитку окремих функцій у різних індивідів. 
Величина дисперсії може збільшуватися, якщо індивіди в популяції серйозно роз-
різняються за часом розвитку досліджуваної ознаки. У цьому випадку зміна ди-
сперсії може мати тимчасовий характер і її величина повернеться до початкового 
значення, коли процес розвитку функції буде завершений у всіх індивідів. Прикла-
дами такого коливання в значеннях дисперсії є різні ознаки (від особливостей ста-
тури до показників інтелекту) у ранньому, дошкільному й молодшому шкільному 
віці. Наприклад, різний вік переходу від однієї когнітивної стадії (за Піаже) до ін-
шої відображається в збільшенні широти індивідуальних відмінностей у відпові-
дях дітей (частотний розподіл балів за тестом консервації Піаже): розкид від інди-
відуальних значень у віці від 5,5 до 7,5 років значно більший, ніж у віці 4–4,5 ро-
ків і ніж у 7,5–8 років [14]. Тому предметом нашого аналізу є не величина фено-
типічної дисперсії, а співвідношення її компонент (відносний внесок у дисперсію 
функції чинників генотипу й середовища). Основним результатом таких дослі-
джень є дані про співвідношення компонентів фенотипічної дисперсії.  

2. Зміна коваріації між змінними (і, відповідно, зміна ролі генотипу й се-
редовища в коваріаціях між психологічними явищами) у структурі фенотипу. 
Фенотип (від грец. φαίνομαι – з’являюсь і τύπος – відбиток, форма) – прояв 
трансформованих у процесі життєвого досвіду наборів генетичної інформації в 
конкретних умовах середовища; розглядається як результат спільного впливу 
генів та умов середовища [15, с.772]. Вікова зміна коваріацій між досліджува-
ними змінними особливо інтенсивно відбувається в дитинстві. Процеси дифе-
ренціації й інтеграції, що відбуваються під час онтогенетичного становлення 
психічних функцій, зміни у структурі психологічних властивостей індивідуаль-
ності, що мають як внутрірівневий, так і міжрівневий характер, статистично 
проявляються в коваріаціях між досліджуваними показниками. Якщо досліджу-
ються кілька психічних функцій, як у нашому випадку, то найбільш ефектив-
ним способом представлення взаємозв’язків між ними є факторний аналіз. Як 
показують численні дослідження, з віком змінюється й величина дисперсії, опи-
сувана факторами, і структура факторів (факторні навантаження). Так, напри-
клад, у дослідженні Harris J.A. et al. наведені дані про фактори генотипу й сере-
довища, що зумовлюють коваріацію між різними функціями. Вони можуть бути 
визначені так само, як і генотип-средовищне співвідношення дисперсії в деякій 
одній властивості чи функції (наприклад, на підставі кроскореляцій або гене-
тичних кореляцій). Це дозволяє зрозуміти «вклад» генотипу та середовища у 
фенотипічну варіативність досліджуваних функцій [16].  
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3. Зміна міжвікових зв’язків між однойменними психологічними виміра-
ми і, відповідно, зміна міжвікової коваріації генетичних і середовищних компо-
нент фенотипічної дисперсії. Дослідження міжвікових коваріацій (зв’язків) між 
взаємопов’язаними психічними функціями (якими, безсумнівно, є КС, інтелект 
і креативність) виявляє ряд закономірностей: чим старшою стає дитина, тим ви-
ща стабільність її психологічних показників; чим менші порівнювані вікові ін-
тервали, тим вищими є показники стабільності; у критичні періоди становлення 
особистості (вікові кризи) або «перебудови» окремих психічних властивостей 
чи функцій (перехід від наочно-образного мислення до словесно-логічного, що 
відбувається в молодшому шкільному віці) показники стабільності психологіч-
них характеристик знижуються [4]. 

Ми конкретизували кожен з описаних аспектів вивчення вікових змін від-
повідно до процедури лонгітюдного близнюкового дослідження генезису КС, 
інтелекту й креативності в онтогенезі.  

Сучасна психологія під когнітивними стилями (КС) розуміє індивідуаль-
но-своєрідні способи переробки індивідом інформації про своє оточення 
(М.О.Холодна); стійкі способи організації пізнавальних процесів, які виявляють-
ся в індивідуальній специфіці ментальної ієрархії, що впливає на всі рівні, вклю-
чаючи особистісні властивості (О.В.Лібін); інтегральну характеристику індивіду-
альності, пов’язану з типом реагування або вибором способів дій, стратегій пове-
дінки особистості або особливостей контролю нею своїх пізнавальних процесів, 
що охоплює ряд індивідуальних особливостей пізнавальної діяльності особисто-
сті в ході її розвитку й виявляються емпіричним шляхом (Н.І.Пов’якель) [15, 
с.748]. КС – це індивідуально-своєрідні способи переробки інформації, що ха-
рактеризують специфіку складу розуму конкретної людини й відмітні особливо-
сті її інтелектуальної поведінки (М.О.Холодна). Деякі вчені, наприклад, В.В.Се-
ліванов, І.П.Шкуратова, розглядають КС (зокрема полезалежність/поленезалеж-
ність) як одну з інтегральних особистісних рис, що детермінує цілий ряд афек-
тивно-мотиваційних підструктур інтегральної індивідуальності [17; 18]. 

У сучасній диференціальній психології описано близько двох десятків різ-
них когнітивних стилів, проте в психогенетичні дослідження КС включалися 
украй рідко. Виняток становлять два КС. Перший із них – полезалежність/поле-
незалежність (далі ПЗ/ПНЗ). Уперше цей стильовий параметр був описаний 
Г.Віткіним у зв’язку з вивченням ефекту «фігура – фон» у тестах просторової 
орієнтації та ефекту «частина – ціле» в перцептивних тестах. Тенденція кон-
тролювати вплив зорового поля за рахунок опори на внутрішній досвід і легко 
виділяти частину зі складної фігури отримала назву поленезалежності (ПНЗ), а 
тенденція покладатися на зовнішнє видиме поле й зазнавати труднощів під час 
виділення частин із цілого – полезалежності (ПЗ) [9; 11; 15; 18]. 

ПЗ/ПНЗ співвідноситься з рядом психометричних показників інтелекту-
альної діяльності: «гнучкість завершення гештальту» за Терстоуном; «адаптив-
на гнучкість» за Гілфордом; успішність виконання просторових субтестів шкал 
Векслера («Кубики» і «Складання фігур»); успішність розв’язання задач Дунке-
ра (здатність долати «функціональну фіксованість») і Лачінса (здатність перехо-
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дити від відомих способів розв’язання задач до нових за змін умов діяльності). 
Значення цих зв’язків, на думку Г.Віткіна, достатньо зрозуміле: усі вказані пси-
хологічні вимірювання (включаючи ПЗ/ПНЗ) тією чи іншою мірою характеризу-
ють здатність долати складноорганізований контекст [9, с.46].  

Проте з часом з’ясувалося, що показники ПЗ/ПНЗ стосуються більш ши-
рокого спектра проявів інтелектуальної активності. Найбільший інтерес стано-
вить зв’язок цього КС із характеристиками навчання. За даними Г.Віткіна та 
його колег, незалежні від поля люди включаються в процес навчання скоріше як 
його активні учасники, ніж як глядачі. Тому, наприклад, в ефективності навчан-
ня ПНЗ осіб провідну роль відіграє наявність у них внутрішньої мотивації. На-
вчання ж ПЗ осіб виявляється більш успішним у ситуації зовнішнього підкріп-
лення. У цілому, академічна успішність вища у ПНЗ учнів. У них легше відбува-
ється генералізація й перенесення знань, яскравіше виражена здатність вибира-
ти більш раціональні стратегії запам’ятовування й відтворення матеріалу [11, 
с.352]. 

Однак найцікавіші дані були отримані в процесі вивчення зв’язків пока-
зників ПЗ/ПНЗ з особливостями міжособистісних взаємин. ПЗ особи виявилися 
більш чутливі до соціальної інформації, вони, як правило, доброзичливі й това-
риські, схильні тримати коротшу фізичну дистанцію в умовах реального спілку-
вання. Залежні від поля люди чекають від оточуючих підтримки й допомоги. 
Присутність інших людей інтенсифікує їх діяльність. Вони легше ладнають з 
оточуючими, успішніше вирішують конфліктні ситуації, рідше виказують нега-
тивне ставлення до колег. Ці люди схильні змінювати свої погляди в напрямі по-
зиції авторитетів. У свою чергу, ПНЗ особам властиві прямо протилежні психо-
логічні якості [11, с.353]. 

Оскільки ПЗ особистості проявляють такі соціальні установки і якості, що 
більш корисні в міжособистісних взаєминах, то, на думку Віткіна, можна гово-
рити про більшу розвиненість у них соціальних здібностей. У свою чергу, люди, 
що належать до полюса ПНЗ, мають розвиненіші когнітивно-структурні здібно-
сті. Цю обставину Віткін розглядав як доказ біполярної природи певного когні-
тивного стилю: полюс ПНЗ свідчить про інтелектуальну компетентність, тоді як 
полюс ПЗ – про соціальну компетентність особистості. Згодом Віткін розширив 
трактування ПЗ/ПНЗ, зробивши акцент на характері загальної спрямованості су-
б’єкта: або на зовнішні чинники (тенденція бути полезалежним), або на вну-
трішні фактори (тенденція бути поленезалежним). 

Другий КС – це імпульсивність/рефлективність (далі І/Р). Цей КС 
(схильність приймати рішення швидко або поволі) найяскравіше проявляється в 
умовах невизначеності, коли потрібно здійснити правильний вибір з деякої кіль-
кості альтернатив. Імпульсивні випробовувані схильні швидко приймати рішен-
ня, при цьому гіпотези висуваються без достатньої їх перевірки й без урахуван-
ня всіх можливих альтернатив. Для рефлективних випробовуваних притаман-
ний сповільнений темп прийняття рішень, при цьому гіпотези багато разів уточ-
нюються на основі ретельного попереднього аналізу властивостей альтернатив-
них об’єктів [11, с.356]. 
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У цілому, для полюса рефлективності характерні такі особливості інтелек-
туальної діяльності (відповідно, протилежні особливості характеризують полюс 
імпульсивності): використання продуктивніших стратегій розв’язання задач; ви-
щий рівень метапам’яті у вигляді інтроспективного знання про особливості вла-
сних стратегій запам’ятовування; домінування ПНЗ стилю; високі показники 
навчальної успішності, відсутність труднощів у читанні, розвиненість мови, ви-
ражений вербальний контроль за своєю поведінкою [9, с.79–83]. 

У лонгітюдному дослідженні брали участь 24 пари МЗ близнюків (12 пар 
хлопчиків і 12 пар дівчаток) і 26 пар ДЗ близнюків (13 пар хлопчиків і 13 пар 
дівчаток), у яких п’ять разів за час лонгітюду – у 5, 6, 7, 11 і 12 років – визнача-
лися показники двох когнітивних стилів (ПЗ/ПНЗ та І/Р), психометричних пара-
метрів інтелекту за шкалами Векслера (загального, вербального й невербально-
го) і показників креативності за невербальним тестом Торранса.  

Окрему підгрупу склали випробувані 14 близнюкових пар (7 МЗ пар дів-
чат і 7 ДЗ пар хлопців), яким на момент обстеження (2012 р.) виповнилося 15 
років. Вони не були включені в лонгітюд і були обстежені одноразово.  

Випробувані були вихованцями ДНЗ і школярами ЗОШ міст Івано-Фран-
ківськ, Калуш, Коломия, Моршин і Стрий. Лонгітюд тривав із 2005 року й про-
довжується сьогодні.  

Експериментальні дослідження автор проводив самостійно, а також були 
залучені студенти філософського факультету (спеціальність «Психологія») При-
карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які викону-
вали бакалаврські, дипломні й магістерські роботи під керівництвом автора. 

Під час обробки отриманих результатів використані стандартні статистич-
ні пакети (CSS, SAS, SPSS, Statistika) і програми, розроблені в психогенетиці 
для близнюкових досліджень [3; 19; 20]. 

Вимірювання когнітивних стилів 
Для діагностики КС використовувалися дві методики – Тест включених 

фігур [21] і Тест підбору парної фігури [22]. 
Для діагностики КС залежності/незалежності від поля ми використали Тест 

включених фігур (EFT), заснований на операції виділення заданої частини струк-
турованого поля: випробуваному (усі дослідження проводились індивідуально) 
пропонували знайти прості фігури в більш складних. Дитячий варіант тесту, що 
застосовувався при обстеженні дітей 5, 6 і 7 років, складається з 9 тренувальних і 
11 тестових завдань. Під час обстеження 11- і 12-річних дітей використовувалася 
частина завдань із чорно-білого (групового) варіанта Тесту включених фігур. У 16 
років застосовувався дорослий кольоровий варіант тесту, що містить 12 завдань. 
У всіх вікових групах обстеження здійснювалось індивідуально. 

Референтним показником ПЗ/ПНЗ є кількість розв’язаних завдань основ-
ної серії: більша кількість розв’язаних завдань відповідає більшій незалежності 
від поля. Для детального аналізу в нашому дослідженні, крім референтного по-
казника, виділялися ряд додаткових: кількість правильно вирішених завдань 
тренувальної серії (у 5, 6 і 7 років); кількість правильно вирішених завдань у 
першій частині й у другій частині тесту (у 5, 6, 7, 11, 12 і 15 років). 
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Тест підбору парної фігури (MFFT) спрямований на діагностику КС І/Р. У 
процесі виконання цього тесту випробуваному пропонують вибрати із шести 
тестових зображень, що незначно відрізняються одне від одного, те, яке повні-
стю відповідає зразку. Для дітей 5, 6 і 7 років обирали дитячий варіант тесту, 
який складається із двох тренувальних і 12 тестових завдань. Для 11-, 12- і 15-
річних і використовувався варіант дорослого Тесту підбору парної фігури. 

Показником І/Р є кількість спроб (помилок), зроблених випробуваним під 
час пошуку правильного рішення (чим більше помилок, тим більшою мірою ви-
пробуваному притаманний імпульсивний стиль). 

Зіставлення внутріпарної подібності близнюків за показниками когнітив-
них стилів представлено в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 

Внутріпарна подібність близнюків за показниками когнітивних стилів 
Показники 5 років 6 років 7 років 11 років 12 років 15 років 

r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ 
n = 24 n = 26 n = 24 n = 26 n = 24 n = 26 n = 24 n = 26 n = 24 n = 26 n = 7 n = 7 

Залежність/незалежність від поля (кількість вирішених завдань) 
Тренування 42 29 32 –14 28 –20 22 –10 16 –06 11 –02 
Для всіх завдань 48 26 47 –03 45 –11 51 –03 54 –09 74 –11 
Для завдань 1–6 33 18 30 18 35 14 42 17 55 07 68 –13 
Для завдань 7–11 33 08 46 –15 48 –10 56 –08 60 –12 63 –19 

Рефлективність/імпульсивність 
Кількість спроб 11 22 23 29 16 15 29 17 33 14 37 15 

 

Примітка: тут і далі в тексті нулі й коми, що відокремлюють десяткові знаки, пропу-
щені. 

 
Таким чином, внутріпарна подібність МЗ близнюків за показником 

ПЗ/ПНЗ зберігається на одному й тому ж рівні в 5, 6, 7, 11 і 12 років і значно 
збільшується в 15 років. Внутріпарна схожість ДЗ близнюків зменшується від 5 
до 7 років, збільшується в 11–12 років і знову зменшується в 15 років, причому 
у 6, 7, 11, 12 і 15 років показники внутріпарної кореляції ДЗ близнюків мають 
від’ємні значення, що може бути пов’язане з відмінними для них чинниками як 
середовища, так і генотипу. 

З таблиці видно, що з віком подібність за показниками вимірюваних КС у 
МЗ близнюків збільшується, а в ДЗ близнюків – зменшується. 

На основі отриманих даних фенотипічну дисперсію можна вирахувати ли-
ше приблизно, оскільки на оцінки ДЗ близнюків впливає й контрастне середо-
вище (видно з від’ємних коефіцієнтів кореляції) і неадитивне успадкування 
(внутріпарна подібність МЗ близнюків перевищує подібність ДЗ близнюків 
більше, ніж у два рази). До неадитивного успадкування відносяться ефекти до-
мінування й епістазу. Епістаз – тип взаємодії між генами, за якої дія одного з 
них пригнічується дією іншого. 
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Таблиця 2 
Оцінки компонент фенотипічної дисперсії показників когнітивного стилю 

Показники 5 років 6 років 7 років 11 років 12 років 
h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 

Залежність/незалежність від поля (кількість вирішених завдань) 
Тренування 16 13 47 22 19 59 31 – 69       
Для всіх завдань 29 03 41 38 08 54 45 – 55 28 14 58 72 – 26 
Для завдань 1–6 19 01 48 28 03 69 22 06 78    61 – 35 
Для завдань 7–11 22 – 56 31 – 69 47 – 53    61 – 41 

Рефлективність/імпульсивність 
Кількість спроб    – – – – – – 03 16 85 34 – 62 

 
Показники фенотипічної дисперсії подані в табл. 2. Якщо отримані дані 

відповідали адитивному успадкуванню, проводилося звичайне обчислення ком-
понент фенотипічної дисперсії (показники виділені жирним шрифтом у табл. 2). 
У тих випадках, коли дані припускають наявність контрастного для ДЗ близню-
ків середовища і/або неадитивного успадкування, як орієнтовний показник 
успадкування наводиться внутріпарна подібність МЗ близнюків. Фенотипічна 
дисперсія підтверджує незначущість однакових впливів середовища на станов-
лення індивідуальних відмінностей за КС, а також деяке зниження генетичної 
обумовленості варіативності ПЗ/ПНЗ від 5 до 12 років. 

Результати нашого дослідження не суперечать висновкам, зробленим під час 
узагальнення результатів досліджень КС на різних типах родичів [4; 23]. Ми вия-
вили мінімальний вплив спільного середовища на варіативність показників КС і 
значний вплив відмінного середовища. Не суперечать наші результати й висновку 
про наявність неадитивної компоненти фенотипічної дисперсії показників ПЗ. 

У цілому, результати лонгітюдного дослідження показників КС свідчать 
про збільшення внутріпарної подібності МЗ близнюків від 5 до 12 років, а та-
кож про вікове зниження внутріпарної подібності ДЗ близнюків. Співвідношен-
ня отриманих внутріпарних кореляцій МЗ і ДЗ близнюків свідчить про зростан-
ня ролі генотипу у варіативності КС, про значну роль відмінного середовища (у 
ДЗ близнюків) і незначну роль спільного середовища (у МЗ близнюків). 

Вимірювання інтелекту 
Інтелект розуміється нами як інтегральна функція психіки, що об’єднує 

сенсомоторну, когнітивну та мовно-смислову сфери індивідуальності в єдину 
цілісну систему [11]. У диференціальній психології та психогенетиці зібрано ба-
гато даних про роль генотипу й середовища у варіативності показників психо-
метричного інтелекту [2; 3; 4; 5; 10; 19]. Періодично всі наявні дані узагальню-
ються й підраховуються середні дані за всіма дослідженнями, визначаються по-
казники компонент фенотипічної дисперсії інтелекту (коефіцієнти успадкуван-
ня, ефекти середовища). Останній раз така ґрунтовна праця була виконана Т.Бу-
шардом і М.Макгі в 1981 р. [24]. Автори проаналізували дані досліджень, які 
були проведені за 20 років і в яких зіставлялося, в цілому, більше ста тисяч ро-
дичів. Середні показники внутріпарної подібності для різних типів родичів, 
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отримані авторами, свідчать про монотонне зростання подібності між родичами 
за показниками інтелекту в міру збільшення генетичної подібності. Найбільше 
внутріпарно подібні МЗ близнюки, які мають 100% спільних генів (середній 
коефіцієнт внутрішньокласової кореляції дорівнює 0,86); ДЗ близнюки, які ма-
ють у середньому 50% спільних генів, менш подібні (0,60); діти й батьки подіб-
ні більше, ніж прийомні діти та їх батьки-усиновителі (відповідно 0,42 і 0,19); 
рідні сиблінги подібні більше, ніж прийомні діти, що живуть в одній сім’ї (від-
повідно 0,47 і 0,32). 

У нашому дослідженні показники психометричного інтелекту дітей 5–12 
років вимірювалися дитячим варіантом тесту Векслера WISC (адаптація 
О.Ю.Панасюка [25]), для 15-річних підлітків використовувався дорослий варі-
ант тесту Векслера WAIS (адаптація Голубєвої) [26, с.241–242]. Результати, 
отримані в процесі порівняння внутріпарної подібності МЗ і ДЗ близнюків у 
кожному віці за показниками вербального (VIQ), невербального (РIQ) і загаль-
ного (IQ) інтелекту, представлені в табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Вікові зміни внутріпарної подібності МЗ і ДЗ близнюків за показниками 
психометричного інтелекту  

Показники 
інтелекту 

5 років 6 років 7 років 11 років 12 років 15 років 
rМЗ rДЗ rМЗ rДЗ rМЗ rДЗ rМЗ rДЗ rМЗ rДЗ rМЗ rДЗ 

VIQ 76 63 80 67 85 69 87 71 80 60 86 62 
PIQ 55 47 59 50 72 52 78 39 67 33 82 52 
IQ 79 68 83 68 89 70 84 63 75 58 85 63 
 

Як видно з таблиці, показники внутріпарної подібності МЗ за вербальним 
інтелектом знаходяться в межах 0,76–0,87; за невербальним інтелектом – 0,55–
0,82; за загальним інтелектом – 0,75–0,89. Динаміка зміни внутріпарної подібності 
МЗ близнюків збігається за всіма трьома показниками інтелекту: з 5 років відбу-
вається підвищення внутріпарної подібності (за невербальним інтелектом досить 
значне), у 12 років внутріпарна подібність знижується, а в 15 – підвищується). 

Показники внутріпарної подібності ДЗ близнюків за вербальним інтелек-
том знаходяться на рівні 0,59–0,71; за невербальним інтелектом – 0,33–0,51; за 
загальним інтелектом – 0,58–0,70. Динаміка зміни внутріпарної подібності ДЗ 
близнюків за вербальним і загальним інтелектом дещо відрізняється від МЗ 
близнюків: внутріпарна подібність за вербальним інтелектом підвищується до 7 
років, знижується в 11 і 12 років і знову підвищується в 15 років.  

Цікаву закономірність ми виявили у 12 років – зменшення внутріпарної 
подібності за всіма параметрами інтелекту одночасно у МЗ і ДЗ близнюків. Цей 
феномен можна пояснити, з одного боку, впливом чинників середовища (пере-
хід від початкової школи до середньої, збільшенням кількості нових навчаль-
них дисциплін і, відповідно, вчителів), а з іншого боку – генетичними чинника-
ми: внутрішньою перебудовою процесів і функцій розумової діяльності – пере-
ходом від словесно-логічної форми мислення до абстрактно-теоретичної, за 
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Н.І.Чуприковою [5], або від стадії конкретних операцій (7–11 років) до стадії 
формальних операцій (11–15 років), за Ж.Піаже [27]. Можна припустити, що 
більша відмінність у показниках інтелекту в ДЗ близнюків викликана саме дією 
генотипічних чинників на індивідуальну варіацію фенотипічних відмінностей. 

Компоненти фенотипічної дисперсії обчислювалися на підставі показни-
ків внутріпарної подібності близнюків. При цьому показник успадкування до-
рівнює подвоєній різниці між показниками внутріпарної подібності МЗ і ДЗ 
близнюків: h2 = 2 (rМЗ – rДЗ); компонент дисперсії, зумовлений впливом спільно-
го середовища, дорівнює різниці між показником внутріпарної подібності близ-
нюків і показником спадкоємності: с2 = rМЗ – h2; ефект відмінного середовища 
обчислюється як залишок фенотипічної дисперсії за формулою: е2 = l – (h2 + с2). 

Величини компонент фенотипічної дисперсії, обчислені на підставі отри-
маних даних (табл. 4), свідчать про нелінійну зміну впливу генотипу й спільно-
го середовища на варіативність показників інтелекту. У цілому, з 5 до 15 років 
показники успадкування зростають (від 0,22 до 0,38 – для вербального інтелек-
ту; від 0,16 до 0,59 – для невербального інтелекту; від 0,28 до 0,42 – для загаль-
ного інтелекту), показники спільного середовища дещо зменшуються (від 0,58 
до 0,46 – для вербального інтелекту; від 0,41 до 0,22 – для невербального інте-
лекту; від 0,57 до 0,44 – для загального інтелекту), показники спільного середо-
вища залишаються схожими. 

 
Таблиця 4 

Компоненти фенотипічної дисперсії варіативності показників 
психометричного інтелекту 

Показники  
інтелекту 

Компоненти фенотипічної дисперсії 
5 років 6 років  7 років 11 років 12 років 15 років  

h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 
VIQ 20 50 19 22 58 20 16 71 13 44 39 17 20 58 22 38 46 16 
PIQ 17 42 44 16 41 43 84 33 16 80 26 20 60 04 36 59 22 19 
IQ 29 55 15 28 57 15 34 56 10 62 23 15 30 47 23 42 44 14 

 
У цілому, результати, отримані в нашому дослідженні, свідчать про збіль-

шення з віком генотипічних впливів на варіативність показників вербального, 
невербального та загального інтелекту. Це, у загальних рисах, відповідає ре-
зультатам інших досліджень (Московське лонгітюдне дослідження близнюків 
[4], Колорадське дослідження прийомних дітей [28], Об’єднання даних прийом-
них дітей і близнюків [29]).  

Ми отримали дещо нижчі, порівняно з результатами зарубіжних лонгі-
тюдних досліджень, показники успадкування як у ДЗ, так і МЗ парах, а також 
дані про збереження незначного рівня впливу відмінного середовища на близ-
нюкові пари протягом 5–15 років.  

Причиною дещо відмінних результатів може бути обрана нами стратегія 
ідеографічного підходу, яка передбачає дослідження відносно невеликої вибір-
ки випробуваних, що позначається на статистичних розрахунках. Про інші при-
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чини отриманих відмінностей можна говорити лише приблизно. Гіпотетично 
відмінності у величині показників внутріпарної подібності можна пов’язати з 
міжкультурними відмінностями у вихованні дітей. Отримані нами вищі пока-
зники внутріпарної подібності ДЗ близнюків можуть бути результатом менш 
різноманітних і більш уніфікованих умов розвитку наших дітей (зокрема, біль-
шої орієнтації батьків, вихователів і вчителів на розвиток вербального інтелек-
ту, ніж невербального; порівняно однорідних способів навчання дітей у дитячо-
му садку й школі; меншої уваги до проявів індивідуальності дитини тощо).  

Вимірювання креативності 
Під креативністю (лат. creatio – творення) сучасна психологія розуміє за-

гальну здатність до творчості, що характеризує особистість у цілому, виявля-
ється в різних сферах активності й розглядається як відносно незалежний чин-
ник обдарованості [15, с.750]; здатність до породження оригінальних ідей і ви-
користання нестандартних способів інтелектуальної діяльності (у широкому 
сенсі); дивергентні здібності (у вузькому сенсі) [10, с.245]. 

Вивчення креативності в психології численні, однак аналіз їх результатів 
є досить складним завданням, оскільки виконані ці дослідження з різних теоре-
тичних позицій і залежать від того, який зміст укладають автори в поняття 
«креативність», якими методами проводиться дослідження, що саме вивчається 
(когнітивна складова, особистісні риси, мотиваційні складові, продукти діяль-
ності, процесуальні характеристики тощо). У диференціальній психології, пси-
ходіагностиці та психогенетиці найчастіше використовується психометричний 
підхід до вивчення креативності, розроблений Дж.Гілфордом і П.Торрансом. 
Він пов’язаний з орієнтацією на процес рішення випробуваним спеціально 
сконструйованих тестових задач. 

Аналіз досліджень становлення креативності в онтогенезі, здійснений 
М.С.Єгоровою, показав, що генотип обумовлює не більше чверті дисперсії 11 
показників креативності: середня внутріпарна подібність дорівнює 0,57 для МЗ 
близнюків і 0,44 – для ДЗ близнюків; показник успадкованості дорівнює відпо-
відно 0,26. Подібні результати були отримані й при узагальненні даних 10 до-
сліджень дивергентного мислення: внутріпарні кореляції МЗ і ДЗ близнюків до-
рівнювали відповідно 0,61 і 0,50. Таким чином, генотип визначає 22% дисперсії 
показників дивергентного мислення [4]. 

Невисока генетична обумовленість індивідуальних відмінностей, що на-
лежать до креативності та дивергентного мислення, вказує на те, що формуван-
ня творчих здібностей людини значною мірою пов’язане з особливостями впли-
ву середовища на процес становлення індивідуальності. 

Ми вимірювали креативність за невербальним тестом П.Торранса (ТТСТ), 
адаптованим для вітчизняної вибірки [30]. Він складається із трьох субтестів, у 
кожному з яких випробуваному потрібно завершити запропоновані йому ма-
люнки, намагаючись придумати що-небудь незвичайне. Тест дозволяє оцінити 
4 показники креативності – швидкість (кількість завдань, виконаних випробу-
ваним), гнучкість (різноманітність типів предметів, зображених випробува-
ним), оригінальність (незвичайність, низька частота зустрічальності на малюн-
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ках інших дітей тих предметів, що малює випробуваний) і розробленість (кіль-
кість деталей на малюнку випробуваного). Ці 4 показники і розглядаються в на-
шому дослідженні. 

Зіставлення внутріпарної подібності МЗ і ДЗ близнюків (табл. 5) і оцінки 
компонент фенотипічної дисперсії (табл. 6) за показниками креативності свід-
чать про збільшення показників успадкованості від 6 до 7 років. Внутріпарна 
подібність МЗ близнюків дещо зменшується від 6 до 7 років, але, оскільки вну-
тріпарна подібність ДЗ близнюків у цей же час знижується за всіма показника-
ми приблизно у 2,5 раза, показники успадкованості виявилися високими. У 10 
років різниця в показниках внутрішньокласової кореляції МЗ і ДЗ близнюків за 
швидкістю і гнучкістю стає приблизно такою ж, якою вона була в 6 років. За 
показником розробленості ДЗ близнюки виявляються більш подібними, ніж МЗ 
близнюки. Єдиний показник креативності, який і в 10 років перебуває під знач-
ним впливом спадковості, – це оригінальність, близько 40% варіативності якої 
обумовлено в 10 років генотипом. 

 
Таблиця 5 

Внутріпарні кореляції показників креативності 
Показники 

креативності 
5 років  6 років  7 років  11 років  12 років  15 років 

r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ r МЗ r ДЗ 
Побіжність 761 689 744 677 667 275 570 461 559 434 471 351 
Гнучкість 848 749 841 728 531 362 709 653 695 622 545 573 
Оригінальність 766 675 738 659 522 270 523 335 488 280 406 216 
Розробленість 720 681 711 668 467 218 301 571 277 484 209 337 

 
Таблиця 6 

Оцінки компонент фенотипічної дисперсії показників креативності 
Показники 

креативності 
Компоненти фенотипічної дисперсії 

5 років 6 років  7 років 11 років 12 років 15 років  
h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 h2 с2 е2 

Побіжність 08 44 19 14 64 27 69 – 35 22 39 47 22 59 23 39 48 15 
Гнучкість 16 47 12 23 65 17 35 21 45 08 61 32 59 05 34 57 23 21 
Оригінальн. 09 41 15 11 61 25 53 03 53 40 15 48 31 45 26 40 42 15 
Розроблен. 05 62 13 07 71 20 47 – 55 – – – – – – – – – 

 
Від 6 до 10 років змінюється також роль чинників середовища в детермі-

нації креативності. Якщо в 6 років за низьких показників успадкування най-
більш значущим чинником є спільне середовище, то в 10 років зростає значення 
відмінного середовища, тобто того індивідуального досвіду, що не збігається в 
партнерів близнюкових пар. За показниками швидкості й оригінальності вплив 
відмінного середовища перевершує вплив спільного середовища. 

Перевірка отриманих даних на відповідність теоретичним моделям під-
тверджує висновки, отримані за безпосереднього зіставлення внутріпарної по-
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дібності близнюків: у 6 і 11 років варіативність показників креативності визна-
чається переважно спільним і відмінним середовищем, а в 7, 12 і 15 років – ге-
нотипом і відмінним середовищем. 

Таким чином, вікова зміна впливу генотипу на варіативність показників 
креативності має нелінійний характер. Ураховуючи низькі показники успадку-
вання, отримані в 11 років, можна сказати, що результати нашого дослідження 
не суперечать даним інших досліджень, що свідчать про низький вплив геноти-
пу на варіативність креативності, починаючи з підліткового віку. Звернемо ува-
гу на те, що оцінки успадкування показників креативності в 7 років виявляють-
ся вищими, а в 6 та 11 років – нижчими, ніж оцінки успадкування варіативності 
показників інтелекту. 

Висновки. Результати проведеного експериментального дослідження де-
монструють існування латентної структури зв’язків, що детерміновані геноти-
пічними впливами й забезпечують спадкоємність розвитку інтегральних психо-
логічних функцій – когнітивних стилів, інтелекту й креативності – їх вікову ста-
більність і збереження внутрі- і міжвікової структури зв’язків між психічними 
функціями цілісної індивідуальності. 

Поряд з генотипічними впливами, значущим чинником диференціації та 
інтеграції психічних функцій є впливи середовища, що забезпечують відносну 
сталість зовнішніх умов розвитку як для МЗ, так і для ДЗ близнюкових пар. 

Слід зазначити, що в сучасній психології визнання нерозривної єдності в 
психологічному розвитку процесів диференціації та інтеграції супроводжується 
значно більшим інтересом до процесів диференціації, яка отримала ґрунтовну 
теоретичну розробку й широке експериментальне підтвердження [5].  

Результати дослідження демонструють також продуктивність поєднання 
диференціально-психологічного та генетичного підходів у процесі дослідженні 
фенотипічних особливостей дітей. Використання психогенетичних (близнюко-
ві) і психометричних (тести) методів дає можливість надійно розділити гене-
тичні й середовищні чинники формування індивідуальних відмінностей та 
отримати, таким чином, достовірну інформацію про джерела варіативності інте-
гральних психологічних функцій. Важливо відзначити, що поєднання диферен-
ціально-психологічного й генетичного методів аналізу під час вивчення проце-
сів розвитку допомагає виявити закономірності, які не видно й не можна вста-
новити, використовуючи ані виключно психологічні методи, ані власне гене-
тичні. Це ще раз підтверджує необхідність міждисциплінарного підходу й необ-
хідність його застосування в процесі вивчення цілісної інтегральної індивіду-
альності. 

Отримані нами результати можна коротко узагальнити у висновках: 
1. Поєднання лонгітюдного й генетичного методів аналізу дозволяє більш 

чітко уявити структуру зв’язків між психологічними показниками, оцінити ди-
наміку змін цих зв’язків і зробити припущення щодо їх механізмів. 

2. Вікова зміна впливу генотипічних і середовищних факторів на між-
індивідуальну варіативність інтегральних психічних функцій (КС, інтелекту, 
креативності), має нелінійний характер. 
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3. Структура генетичних зв’язків між інтегральними психічними функція-
ми є більш жорсткою, ніж структура фенотипічних зв’язків між ними, що є од-
нією з причин підтримки цілісності й спадкоємності процесу становлення інди-
відуальності в онтогенезі. 

4. Чинники середовища можуть призводити до формування індивідуаль-
ної варіативності рівня сформованості й вияву інтегральних психічних функцій 
(особливо креативності) як у МЗ, так і ДЗ близнюкових пар.  

5. Кризові періоди онтогенезу (6–7 років, 11–12 років) характеризуються 
якісною перебудовою інтегральних психічних функцій і зростанням ролі чинни-
ків середовища в детермінації варіативності когнітивно-особистісних властиво-
стей індивідуальності, зниженням ролі генетично детермінованих функцій (зни-
женням і фенотипічних, і генетичних зв’язків між психічними функціями).  

6. Індивідуалізація розвитку в періоди якісної перебудови функцій, що 
проявляється в збільшенні індивідуальної варіативності й зниженні вікової 
успадкованості, є необхідною умовою ефективного розвитку в наступних віко-
вих періодах становлення індивідуальності, зокрема в період переходу від під-
літкового до юнацького віку. 
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ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

УДК 316.61              Ірина Кахно  
 

КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ  
У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 

 
У статті здійснено теоретичний аналіз поняття «культура професійного мовлення». 

Мовленнєву культуру фахівця автор розглядає як показник інтелектуального потенціалу осо-
бистості, її соціальної спрямованості і духовно-моральної складової поведінки. Розглянуто 
місце професійного мовлення у структурі фахової підготовки майбутніх лікарів.  

Ключові слова: мовлення, професійне мовлення, культура мовлення, культура 
професійного мовлення, майбутні лікарі, професійна підготовка. 

 
The article presents a theoretical analysis of the concept of «culture of professional 

broadcasting». Language culture expert author considers as an indicator of intellectual potential of 
the individual, her social orientation and spiritual and moral component behavior. The place 
professional speech in the structure of professional training of future doctors.  

Keywords: speech, professional speech, speech culture, the culture of professional 
broadcasting, future doctors, professional training. 

 
Специфіка професійної діяльності лікаря-терапевта полягає в тому, що за-

звичай саме він стає для пацієнта «першою» ланкою у встановленні кінцевого 
діагнозу. Від його уміння зробити попередні настанови залежить подальше фі-
зичне та психологічне благополуччя пацієнта.  

Особлива роль у становленні мовленнєвої культури лікарів-терапевтів на-
лежить професійній підготовці на етапі навчання у вищому навчальному закла-
ді. Варто зауважити, що в сучасній медичній освіті все помітнішою стає тенден-
ція, поряд із традиційним патоцентристським підходом (боротьба з хворобами), 
упроваджувати саноцентристський підхід (направленість на здоров’я та його за-
безпечення), усе впевненіше заявляє про себе необхідність комплексного ліку-
вання хвороб у контексті так званої соціопсихосоматичної медицини. Відтак 
віднаходження тих чинників, що мають ефект опосередкованої дії (оскільки на-
пряму не втручаються у фізіологічні системи організму людини), але від яких 
залежить самоставлення індивіда до своєї хвороби (що суттєвим чином впливає 
на картину її протікання), є цариною нашого наукового пошуку.  

Мета статті – розкрити зміст поняття «культура професійного мовлення» 
у форматі вузівської підготовки майбутніх лікарів. 

В основі аналізу мовленнєвої культури фахівця тієї чи іншої галузі людсь-
кої діяльності знаходиться усвідомлення культури як потужного соціодуховного 
фактора розвитку суспільства й людини, усвідомлення її впливу на всі сфери 
діяльності людини. У будь-якій сфері діяльності її зв’язок із культурою виявля-
ється сутнісним. Філософсько-етичний ракурс цієї проблеми виводить дослід-
ників на розуміння того, що співвіднесення професійної культури з культурою 
взагалі не може бути вирішеним, якщо він не буде розглядатись у двох вимірах: 
відносно масовому, суспільному й індивідуальному, особистісному. У першому 
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випадку можна говорити про значимість цього явища в загальному масштабі, а 
в другому – особистісному вимірі культури в професійному плані. Чим більш 
розповсюдженою є професійна культура в тій чи іншій сфері, тим вищою буде 
ефективність функціонування цієї сфери, і навпаки. Виходячи із цього, можна 
припустити, що мовленнєва культура лікаря є частиною його професійної куль-
тури – певної сукупності світоглядних і спеціальних знань, якостей і умінь, на-
вичок, почуттів, ціннісних орієнтацій особистості, які знаходять своє відобра-
ження в її предметно-трудовій діяльності й забезпечують її кращу ефективність.  

Сучасна професійна освіта повинна давати людині не лише певну суму 
знань, а сформувати цілий комплекс компетенцій (соціальних, полікультурних, 
інформаційних, саморозвитку та самоосвіти), серед яких чільне місце належить 
компетентності мовній [4].  

Проблема мовленнєвої культури є порівняно новою у вітчизняній науці. 
Вона є предметом досліджень С.М.Амеліної, Л.В.Барановської, Г.Д.Берегової, 
О.В.Гоголь, В.Й.Головатої, Н.М.Костриці, К.В.Климової, М.І.Лісового, Л.В.Луч-
кіної, В.В.Момота, Т.Г.Окуневич, Е.Г.Полатай, Л.В.Пляки, Л.Я.Романової, 
Т.П.Рукас, Н.І.Тоцької, С.П.Шумовецької та інших, проведених у царині психо-
логічної та педагогічної наук. Дослідники зазначають, що формування в май-
бутніх фахівців комунікативно-мовленнєвих умінь в умовах вищої школи зали-
шається однією зі складних проблем, де «профіль мовної особистості» охоплює 
біологічний, мовний та психологічний рівні [3].  

Водночас важливість культури професійного мовлення у фаховій діяльно-
сті є безперечною, оскільки специфіка праці передбачає постійне спілкування 
фахівців однієї або різних галузей, спеціалістів певних установ із населенням. 
Особливо це стосується фахівців галузі освіти й охорони здоров’я. Професійна 
діяльність лікаря безпосередньо супроводжується його мовною діяльністю, яка 
здійснює психотерапевтичний, а іноді й педагогічний вплив на пацієнта, моде-
люючи його поведінку й налаштування в необхідному для відновлення здоров’я 
напрямі. Специфіка професійної мови лікаря зумовлюється її складовими – ін-
терпрофесійною та інтрапрофесійною, які виявляються в термінологічності, ви-
користанні професіоналізмів, евфемізації, пом’якшенні інформації та вживанні 
лексики зниженого стилю. 

Належна підготовка медиків неможлива без професійної культури, яка, у 
свою чергу, потребує розвитку особистості: рівня загальної культури, уміння спіл-
куватися з різними категоріями людей. Визначаючи параметри культури спеціалі-
ста, важливо також мати на увазі не лише його включення до процесу спілкування 
відповідно до різновидів виконуваної праці (безпосереднє функціональне спілку-
вання), а й вплив професійної культури на спілкування спеціаліста в інших сферах 
життєдіяльності (тобто збагачення культури спеціаліста за рахунок розвитку його 
професійної культури). Іншими словами, має місце не лише вплив загальної куль-
тури спеціаліста на його професійну культуру, а й зворотний вплив останньої на 
культуру його різноаспектного спілкування поза виробничою (медичною) сферою.  

К.А.Маркова зауважує, що підготовка професіоналів у вищому навчально-
му закладі потребує не лише формування певних знань, а й послідовний розви-
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ток психічних якостей. Так, зокрема, вона зупиняється на прикладі професійної 
підготовки студентів-медиків. На етапі «дилетант – студент клінічних семе-
стрів» найбільш актуальним є освоєння мнемо-розумових, сенсорно-перцептив-
них і соморегуляційних умінь, на етапі «студент клінічних семестрів – лікар-
професіонал» – комунікативно-технічних саморегулятивних умінь. І в цьому 
зв’язку, зауважує дослідниця, необхідно знайомити студентів із психограмою 
моделі як успішного, так і неуспішного спеціаліста, щоб майбутній фахівець 
мав еталони потрібних психологічних якостей [5, с.308]. 

Про поєднання особистісної та професійної компоненти під час підготов-
ки фахівців соціономічних професій наголошує й дослідниця О.В.Чуйко. Вона 
пропонує розглядати їх як інтегративну властивість, де професійна компонента 
відображає сформованість знань у галузі наук про людину, реальний рівень ово-
лодіння навичками й уміннями в роботі з індивідом (групою, громадою), здат-
ність діяти творчо в нестандартних ситуаціях через високу ймовірність впливу 
«людського чинника»; особистісна компонента відображає характер спрямова-
ності на роботу з людиною; готовність вирішувати проблеми й задачі, котрі ви-
никають у професійній діяльності, що ґрунтується на високій вмотивованості 
до діяльності й стійкому позитивному інтересі до проблем особистості; сформо-
ваність професійної позиції, що визначає характер професійних дій і є показни-
ком особистісної зрілості спеціаліста [8, с.310]. 

Як зазначалося вище, у контексті вивчення досліджуваної проблеми варто 
розглянути такі поняття та категорії, як професійне мовлення, культура мовлен-
ня, мовленнєва культура, і, відповідно, професійне мовлення медика, культура 
мовлення лікаря (медика), мовленнєва культура лікаря (медика) та ін., які тісно 
пов’язані між собою й часто визначаються як синоніми. 

Професійне мовлення – це «функціональна дійсність мови в усіх її мате-
ріальних і ситуативних формах» [1, с.29], «цілісне утворення, складовими якого 
є знання норм літературної мови, фахової термінології; уміння розуміти усні й 
писемні тексти зі спеціальності (сприймати закладений у них зміст, і вільно 
створювати власні тексти); уміння виражати одну й ту ж думку різноманітними 
(в ідеалі, усіма можливими даною мовою) способами, адекватно реагуючи на 
ситуації дійсності за допомогою мовленнєвих дій (речень, фраз, текстів); уміння 
відрізняти адекватні обставинам спілкування висловлювання від неправильних і 
неадекватних; уміння зрозуміти й своєчасно сказати необхідні у відповідній си-
туації слова» [4, с.16]. Професійна мовленнєва культура – інтегральна якість: 
сплав особистої культури, професійних знань і світогляду. Оскільки мова не 
тільки обслуговує сферу духовної культури, а пов’язана із професійною діяльні-
стю, соціальними відносинами, вона – елемент соціальної сфери [2, с.21]. 

Дослідники професійного мовлення медичних працівників підкреслюють 
важливість володіння нормами літературної мови, фаховою термінологією й стан-
дартизованими мовленнєвими конструкціями медичної галузі. Разом із тим ука-
зують на необхідність використовувати мовні засоби відповідно до мети й ситуації 
спілкування та розглядають її як відповідну професійну здатність. Вищим рівнем 
професійного мовлення називається культура професійного мовлення [4, с.17].  

Ірина Кахно. Культура професійного мовлення у фаховій підготовці майбутнього лікаря 
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У реальній професійній діяльності недостатній рівень володіння профе-
сійним мовленням відображається на її результативності й ефективності. Чим 
досконаліше майбутній фахівець володіє професійним мовленням, тим вищий 
рівень його кваліфікації. Тісний взаємозв’язок мовної спеціалізації із профілю-
ючими дисциплінами повинен відображатись у специфіці підготовки майбут-
нього фахівця, де професійне мовлення є засобом його реалізації [1, с.26]. 

Загальний мовленнєвий розвиток студента визначається якісним рівнем 
його мовленнєвої культури, що виявляється як у професійній діяльності, так і в 
процесі його самореалізації в навчанні, досягненні поставленої мети, осмислен-
ні сутності професійної діяльності. Підходи науковців до проблеми формування 
професіоналізму майбутнього лікаря з чіткою орієнтацією на мовленнєву ком-
петентність не випадкові, адже лікар – це фах, що передбачає безпосереднє 
спілкування в офіційній, професійній, науковій сферах. Задля досягнення цієї 
мети науковці пропонують спиратися на такі категорії: зміст мовлення (новизна, 
актуальність, конкретність, цільова спрямованість); структура мовлення (трива-
лість звучання, використання термінів, дублетів, знання терміноелементів то-
що); комунікативна вправність (інформативність, правильність, логічність, точ-
ність, чистота, доречність, виразність); звукове оформлення (орфоепічні норми, 
морфологічний і синтаксичний аспекти); практична спрямованість (акцентуван-
ня на потрібній інформації, переконливість, ясність викладу); імідж майбутньо-
го медика як представника еліти сучасного суспільства (професіоналізм, став-
лення до пацієнтів, колег, ерудованість, емоційність, стиль мовлення) [9].  

Характерною особливістю професійного мовлення лікарів є те, що їхній 
партнер по спілкуванню – це пацієнт, його родичі, колеги, медичний персонал. 
Занепокоєння власним станом здоров’я, як й очікування повідомлення діагнозу, 
позначаються на емоційному стані пацієнта, загострюють сприйняття, роблять 
його дуже вразливим. Звідси, від якості мовлення лікаря значною мірою зале-
жить й успіх (ефективність) лікування. Слово (повідомлення, акт спілкування, 
жест тощо) має психотерапевтичне значення й може викликати ятрогенію – не-
вротичний розлад, зумовлений неправильною поведінкою лікаря. Ятрогенія є 
небезпечною не лише для самого пацієнта, а й для членів його родини.  

Ятрогенія – несприятлива зміна психічного стану людини, яка зумовлює ви-
никнення неврозів і може бути викликана необережною поведінкою або висловлю-
ванням лікаря чи іншого медичного працівника, що створює в пацієнта певне уяв-
лення про існуюче захворювання або особливу тяжкість його хвороби [6, с.398]. Ра-
зом із тим виявлено, що за умов, коли недостатня кваліфікація медичного працівни-
ка не завжди може бути помітною хворим чи його близьким, то моральне обличчя 
лікаря, його невміння спілкуватись, недоліки професійного мовлення одразу ж по-
мічаються й викликають негативний осуд і критичну оцінку з їхнього боку. 

На думку дослідників, ятрогенні захворювання є результатом порушення 
організаційного й виховного режиму в колективах лікувальних установ, де нала-
годжений контакт із хворим, аргументовано складений план лікування можуть 
бути зруйновані необережним словом іншого лікаря чи іншого медичного пра-
цівника (медичної сестри, санітарки тощо).  
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Мовленнєва поведінка медичного працівника відіграє не лише роль пози-
тивного стресора (еустрес), що активізує духовні сили пацієнта й виконує роль 
психологічного стимулу, який спонукає особистість до активності, а й дистресо-
ра, що викликає ятрогенні захворювання, недовіру до лікаря, стан тривожності, 
фрустрацію (почуття катастрофи), утрату віри в себе [2, с.126]. 

Профілактика ятрогенних захворювань починається із глибокого засвоєн-
ня майбутніми лікарями принципів медичної етики й деонтології, в основі яких 
лежить чуйне ставлення, співпереживання, високоморальне, гуманістичне вихо-
вання медичних працівників у процесі їхнього навчання й діяльності. 

Залежно від способу сприймання інформації та кількості учасників, які 
беруть у ній участь, професійне мовлення медичних працівників можна поділи-
ти на такі різновиди [4, с.25]: 

− контактне (безпосереднє, коли співрозмовник поряд); 
− дистанційне (телефонне); 
− діалогічне (з одним співрозмовником – з колегою, з пацієнтом тощо); 
− монологічне (повідомлення, публічний виступ); 
− полілогічне (на п’ятихвилинках, консиліумах); 
− усне (бесіда з колегами, пацієнтом, його родичами); 
− письмове (медична документація); 
− офіційне, функціональне (пов’язане зі службовою діяльністю). 
Професійне мовлення медичних працівників реалізується як в усній, так і 

писемній формах. Усне професійне мовлення передбачає різні способи взаємо-
дії між медичним персоналом, між медичними працівниками й пацієнтами та 
їхніми родичами за допомогою вербальних і невербальних (поза, жести, міміка, 
одяг, знаки) засобів [4, с.25]. Водночас професія лікаря передбачає достатньо 
високий рівень інтимно-проникливого контакту, духовної та душевної близько-
сті, прямого контакту з людиною як з особистістю. Наслідком такого контакту є 
не реалізація формальної послуги, а духовно-емоційний і пізнавальний зв’язок. 
Вона вміщує не лише високий рівень професійних знань, а й здатність співчува-
ти, глибоке бажання допомогти й полегшити страждання, уміння в кожному па-
цієнтові розпізнати індивідуальність – його емоційний склад, характер, звички, 
які часто не усвідомлені навіть самим хворим. 

Звідси виокремлюються такі функції професійного мовлення медичних 
працівників [4, с.23]: 

1) інформативна, суть якої полягає в тому, що відбувається передача й 
сприймання інформації про стан здоров’я, захворювання, методи й засоби про-
філактики та лікування; 

2) орієнтаційна, суть якої полягає в розкритті пацієнтові шляхів виконання 
тієї чи іншої діяльності, спрямованої на реалізацію певних заходів щодо лікування; 

3) конативна, суть якої полягає в тому, що суб’єкт процесу лікування звер-
тається до певного об’єкта, адресуючи йому свою пропозицію; 

4) апелятивна, суть якої полягає в запрошенні пацієнта до співпраці з лікарем; 
5) емоційна – передбачає вираження почуттів, емоцій, що виникають у 

взаємодії лікаря й пацієнта, а також з іншими колегами та родичами хворого; 
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6) комунікативна – передбачає установлення контакту з колегами, началь-
ником, пацієнтом, його родичами; 

7) волюнтативна – забезпечує підпорядкування (пацієнта, його родичів, 
колег) вимогам лікаря, змушує його виконувати певні вимоги; 

8) мотиваційна – спонукає пацієнта до певних дій та рішень; 
9) розвивальна – відбувається певний етап розвитку тієї чи іншої сфери 

особистості; 
10) організаторська, суть якої полягає в налагоджуванні спільної діяльно-

сті суб’єктів взаємодії (лікаря та пацієнта). 
Таке розмаїття функцій мовленнєвої діяльності свідчить про багатство 

мовного впливу медичного працівника й про те, що за вмілого користування 
всім діапазоном мовленнєвої функціональності, її зовнішньої виразної атрибу-
тивності мовлення постає одним із найважливіших знарядь лікарської майстер-
ності. Без високого рівня культури професійного мовлення медичних працівни-
ків не можна говорити про їхню готовність до фахової діяльності, про цілісність 
моделі фахівця медичної галузі [4, с.24]. 

Успіхи професійної діяльності лікаря невід’ємні від рівня його особисті-
сної культури, знання основ спілкування, уміння переконувати інших, заспо-
коювати, вселяти віру в позитивний результат лікування. Сукупність цих яко-
стей є складником культури мовлення медичних працівників, сформованість 
якої дає їм такі можливості:  

 краще розпізнавати й адекватно реагувати на вербальні та невербальні 
знаки пацієнтів, отримувати від них більше інформації, необхідної для 
процесу лікування; 

 більш результативно проводити діагностику, оскільки ефективність 
виявлення тілесних чи душевних симптомів захворювання залежить як 
від фахової компетенції лікаря, так і від уміння правильно, лаконічно, 
чітко опитувати пацієнта; 

 удосконалювати культуру професійного мовлення, яке впливає на став-
лення пацієнта до процесу лікування, на згоду приймати призначені 
йому ліки, на віру пацієнта в позитивний результат лікування; 

 передавати пацієнтам адекватну медичну інформацію, яка сприятиме 
здоровому способу життя, що підвищить, таким чином, роль лікаря в 
зміцненні здоров’я населення й профілактиці захворювань; 

 найефективніше діяти в особливо складних ситуаціях, що часто трапля-
ються в медичній практиці (наприклад, необхідність повідомити паці-
єнтові чи його родичам про невиліковність захворювання); 

 активізувати компенсаторні механізми, що підвищують психосоматич-
ний потенціал особистості пацієнта, допомагати йому в поновленні 
зв’язку з навколишнім світом, руйнуванні стереотипів, створених хво-
робою, закласти основи для адекватного реагування на перебіг захво-
рювання [7, с.48]. 

Таким чином, мовленнєву культуру фахівця можна розглядати як показник: 
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– інтелектуального потенціалу особистості (тезаурус, пізнавальний потен-
ціал, професійні вміння й здатності); 

– соціальної спрямованості особистості; 
– духовно-моральної складової поведінки особистості [2, с.51]. 
У своїх роботах дослідники вказують на значимий рівень залежності між 

професіоналізмом спілкування фахівця та індивідуально-психологічними осо-
бливостями його особистості. Серед особистісно-професійних якостей насампе-
ред визначають такі, як комунікабельність, організованість, відповідальність, 
ініціативність, уважність до співрозмовника. Сукупність означених характери-
стик дозволяє припустити вагомість поняття «комунікативна компетентність» у 
розгляді мовленнєвої культури лікаря-терапевта як здатність установлювати й 
підтримувати необхідні контакти з іншими людьми [8, с.350]. 

Висновки. На нашу думку, мовленнєва культура лікаря відображає духов-
ний стан особистості, вона є своєрідним «лакмусовим папірцем», що визначає 
рівень інтелігентності, вихованості, морально-естетичного ставлення до життя, 
до навколишнього світу. Саме це формує той особливий формат стосунків між 
лікарем і пацієнтом (довіра чи недовіра, симпатія чи антипатія тощо), які є ви-
значальними чинниками на шляху до одужання пацієнта. Тому формування про-
фесійного мовлення, культури мовлення та мовленнєвої культури майбутніх лі-
карів є актуальним завданням підготовки фахівців у вищих медичних навчаль-
них закладах.  
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УДК 159.922.2            Антон Мечетний  
 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ 
КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ШАХТАРІВ 

 
Стаття присвячена теоретичним засадам сучасного розуміння копінг-концепції (по-

долання) у контексті професійної діяльності й соціального життя шахтарів вугільних 
шахт. Розкрито соціально-психологічні чинники, що зумовлюють недостатній рівень вико-
ристання когнітивних копінг-стратегій у професійному колі робітників вугільних шахт. 
Установлено необхідність оптимізації когнітивного напряму копінг-поведінки шахтарів для 
створення продуктивних копінг-стратегій, мотивації до соціальної активності, свіжого 
продуктивного погляду на своє оточення та навколишнє середовище як на копінг-ресурс.  

Ключові слова: копінг-концепція, життєстійкість, шахтарі вугільних шахт, когні-
тивні процеси, копінг-стратегії, долаюча поведінка. 

 
The article explains theoretical bases of coping in its modern interpretation in the context of 

professional functioning and social life of coal miners. The article lists the socio-psychological 
factors that cause insufficient use of cognitive coping strategies among coal miners and states the 
necessity to optimize the cognitive course of coal miners’ behavior in order to implement efficient 
coping strategies, gain motivation towards social activeness, develop productive attitude towards 
their surrounding and the environment as coping resources.  

Keywords: concept of coping, hardiness, coal miners, cognitive processes, coping strategies, 
coping behavior. 

 
Стрімкі соціальні та економічні зміни в сучасному суспільстві зумовлю-

ють появу широкого спектра міжособистісних та особистісних проблем, що 
призводять до постійного напруження адаптаційних механізмів. Інтенсивність 
впливу різноманітних стресорів результується у виснаженні адаптаційних ре-
сурсів, що може призводити до психологічних, психосоматичних, невротичних 
розладів, різних проявів соціальної дезадаптації та деструктивної соціальної по-
ведінки. Оскільки значну частину часу й сил сучасної людини поглинає трудова 
діяльність, украй актуальним є вивчення соціально-психологічних аспектів бо-
ротьби зі стресом у контексті саме професійного кола особистості. Професійне 
становлення – складний, багатофакторний процес, який передбачає, з одного 
боку, формування й розвиток професійно значущих і суб’єктних якостей, а з ін-
шого – появу й закріплення специфічних стратегій поведінки, що формує про-
філь особистості. Оптимізація цих поведінкових стратегій дозволяє не лише 
підвищити ефективність і психологічну безпеку праці, але й удосконалити ме-
ханізми вирішення життєвих проблемних ситуацій. 

Найбільш гостро проблеми короткострокового та хронічного стресу сто-
суються представників важких і небезпечних професій, зокрема шахтарів ву-
гільних шахт. Важливими характеристиками стресонебезпечних професій є на-
пруженість, підвищена відповідальність, наявність широкого кола обов’язків, 
тяжкі умови діяльності, що зумовлюють їх стресогенність. Специфіка таких 
професій вимагає ефективного використання механізмів адаптації й саморегу-
ляції у складних життєвих та професійних ситуаціях. Перебування в стані хро-
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нічного стресу суттєво ускладнює виконання професійних обов’язків і відбива-
ється на всіх сферах життя працівника.  

Вищезазначені фактори спричиняють інтерес до проблематики визначення 
найбільш ефективних способів подолання складних життєвих ситуацій у роботі й 
побуті. За останнє сторіччя у вітчизняній та зарубіжній літературі було зроблено 
багато спроб дослідити, відокремити й систематизувати психологічні процеси, 
що зумовлюють найбільш ефективні способи відновлення психологічної та соці-
альної адаптації до складних умов та кризових ситуацій. Було встановлено, що 
негативні наслідки зіткнення з важкими життєвими ситуаціями можуть бути 
пом’якшені адаптивними стратегіями їх подолання в рамках копінг-концепції.  

Проблема опанування стресогенних ситуацій, зокрема у зв’язку з профе-
сійною діяльністю, привернула увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних уче-
них. Найбільш структурованим та утилітарним результатом розглядання озна-
ченої проблематики виявилася копінг-концепція.  

Поняття «копінг» уперше ввели Р.Лазарус і С.Фолкман у рамках транзакт-
ной моделі стресу й надалі розроблялося такими вченими, як Л.І.Анциферова, 
Л.А.Александрова, Л.О.Китаєв-Смик, B.A.Бодров, Т.Л.Крюкова, P.M.Грановсь-
ка, Л.І.Дементій, A.H.Дьомін, Д.О.Леонтьєв, С.К.Нартова-Бочавер, А.А.Нал-
чаджян, Н.М.Микольська, Т.О.Гордєєва, О.В.Тімченко, А.А.Токман, К.Музди-
баєв та ін. 

Незважаючи на те, що копінг-концепцію розробляла велика кількість 
авторитетних учених, поки що не існує єдиного погляду на природу, механізми 
й шляхи реалізації копінг-стратегій, чітких алгоритмів оптимізації копінг-сти-
лів – зокрема у зв’язку з професійною діяльністю та в контексті соціально-пси-
хологічних груп. 

Мета дослідження – теоретично дослідити концептуальні підходи до про-
блеми розуміння професійних аспектів копінг-поведінки шахтарів. 

Професійне, соціальне та особисте життя шахтаря вугільних шахт пов’я-
зане з низкою фізичних і психологічних стресорів, що зумовлені тяжкими умо-
вами праці, екзистенціальними загрозами виробництва, слабкою соціальною за-
хищеністю, специфікою шахтарських поселень. Щоденна боротьба із сукупним 
впливом цих та інших негативних факторів призводить до накопичення психо-
логічної втоми, поступового виснаження адаптаційних можливостей, розвитку 
відчуття перебування в стані хронічного стресу.  

Роботи, присвячені вивченню способів подолання, або копінгів, почали 
з’являтися в зарубіжній психології у другій половині XX століття. Поняття «ко-
пінг» походить від англійського «copе» (переборювати). У роботах німецьких 
авторів використовується термін «bewaltigung» (подолання). Копінг – індивіду-
альний спосіб взаємодії із ситуацією відповідно до її особистісної логіки, зна-
чимості в житті людини та її психологічних можливостей [2]. 

У працях вітчизняних психологів можна зустріти інтерпретацію поняття 
«копінг» як подолання психотравмуючої життєвої ситуації або психологічне 
подолання стресу. Будь-яка кризова ситуація припускає наявність якоїсь об’єк-
тивної обставини й певного ставлення до неї людини залежно від ступеня її зна-
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чущості, що супроводжується емоційно поведінковими реакціями різного харак-
теру й різного ступеня інтенсивності. Провідними характеристиками кризової 
ситуації є психічна напруженість, значущі переживання як особлива внутрішня 
робота із подолання життєвих подій або травм, зміна самооцінки й мотивації, а 
також виражена потреба в їх корекції і в психологічній підтримці ззовні. 

Визначення поведінки подолання охоплює коло проблем, під час розв’я-
зання яких проявляються різні концептуальні підходи та інтерпретації дослі-
джуваного феномену. З точки зору психодинамічного підходу, реакції на кризо-
ві, складні ситуації визначають ті якості несвідомого, які в повсякденному жит-
ті не проявляються в поведінці [4]. Копінг розглядається як структурна «надбу-
дова» особистості, що виникає в результаті соціалізації, внаслідок взаємодії 
кризових, скрутних ситуацій та несвідомих мотивів особистості [6]. 

За результатами узагальнення концептуальних напрямів вивчення про-
блем подолання констатовано три основні підходи. Перший підхід розкриває 
подолання з точки зору динаміки «Его» як одного зі способів психологічного 
захисту, що послаблює психічну напругу. Другий розглядає подолання в термі-
нах рис особистості як відносно постійну її схильність реагувати на стресові по-
дії певним чином. Прихильники третього підходу, що є найбільш поширеним, 
розуміють подолання (копінг) як динамічний процес, специфіка якого залежить 
не лише від ситуації, а й від міри (ступеня) активності особистості, спрямованої 
на вирішення проблем, що виникають під час зіткнення суб’єкта зі стресоген-
ною подією [8]. Деякі дослідники, наприклад Н.Еізінберг і Р.Фейбз, виділяють 
три взаємопов’язані види копінгу: регуляція емоцій, регуляція поведінки й ре-
гуляція контексту, що викликає емоції.  

Досить розгорнуте визначення сутнісних ознак копінг-поведінки пропонує 
А.Маслоу: подолання, або функціональна поведінка, за визначенням, цілеспря-
мована й мотивована, завжди має інструментальний характер і є засобом досяг-
нення певної мети; більш детермінована зовнішніми перемінними; зазвичай 
спрямована на зміну поточної зовнішньої ситуації; націлена на задоволення тих 
чи інших потреб організму або на усунення загрози, що виникла; як правило, 
усвідомлюється повністю, хоча інколи може мати неусвідомлюваний характер. 
Копінг, на думку дослідника, репрезентує функціональну реакцію на певну кри-
тичну чи проблемну ситуацію або на певну потребу, задоволення якої забезпе-
чується фізичним або культурним середовищем [10]. На думку А.Маслоу, копінг 
– це готовність індивіда вирішувати життєві проблеми шляхом пристосування до 
обставин, що передбачає сформованість уміння використовувати певні засоби 
для подолання стресу. У разі вибору активних форм поведінки підвищується ві-
рогідність усунення впливу стресорів на особистість. Особливості цього вміння 
пов’язані з «Я-концепцією», локусом контролю, емпатією, умовами середовища. 
На думку вченого, копінг протиставляється експресивній поведінці [9]. 

Необхідно зазначити, що для характеристики процесу оволодіння ситуа-
цією дослідники звертаються до поняття «стратегія», розрізняючи її дихотоміч-
ні диспозиції: «активна – пасивна». Уточнюючи сутнісний зміст цієї категорії в 
контексті копінг-поведінки, можна визначити стратегію як складне утворення, 
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у якому інтегрується досвід психічної діяльності суб’єкта, що синтезує дії, які, з 
одного боку, визначаються сутнісними (суб’єктними) характеристиками особи-
стості, а з іншого – об’єктивними чинниками. Н.В.Родіна ототожнює копінг-
стратегії з «верхівкою айсберга» антикризової поведінки – стратегії усвідомлю-
ються індивідом, тоді як психологічні захисні механізми відображають глибин-
ну, несвідому лінію подолання складних ситуацій, при цьому вони є первинни-
ми по відношенню до копінг-стратегій. Результати аналізу сучасних наукових 
підходів свідчать, що психічне й фізичне самопочуття залежить від вибору ін-
дивідом копінг-стратегій у момент зіткнення із психотравмуючою ситуацією. 

У сучасних психологічних дослідженнях поняття копінг-стратегії охоплює 
широкий спектр форм активності суб’єкта, починаючи від неусвідомлених психо-
логічних захистів і завершуючи цілеспрямованими способами подолання проблем-
них ситуацій. За останні роки ця категорія почала використовуватися для опису 
характерних способів поведінки суб’єкта не лише в екстремальних ситуаціях, але й 
у буденній діяльності. Психологічне призначення копінг-стратегій полягає в яко-
мога найкращій адаптації суб’єкта до вимог ситуації шляхом оволодіння або по-
слаблення впливу стрессорів, тобто в полегшенні стресового впливу ситуації [3]. 

Аналіз засвідчив, що й дотепер не існує єдиної класифікації копінг-стра-
тегій, хоча створено їх чимало й кожна є досить оригінальною [5].  

Так, К.Коплик виокремлює пряме подолання та психологічне придушен-
ня; А.Біллінгс і Р.Моос розрізняють активні когнітивні стратегії подолання, ак-
тивні перетворюючі стратегії подолання та уникнення; П.Віталіано виокремлює 
проблемно-орієнтовані та емоційно-орієнтовані стратегії подолання; І.Г.Сизова 
і С.І.Філіппченкова – конструктивні перетворюючі стратегії, конструктивні 
пристосувальні стратегії та неконструктивні стратегії подолання [8].  

Утім, більшість класифікацій створюється навколо двох типів стратегій, 
запропонованих Р.Лазарусом і С.Фолкманом:  

1. Проблемно-сфокусований копінг (зусилля спрямовуються на вирішен-
ня існуючої проблеми): планомірне вирішення проблеми; шлях конфронтації; 
пошук соціальної підтримки. 

2. Емоційно-сфокусований копінг (зміна власних установок стосовно си-
туації): дистанціювання масштабу проблемної ситуації; прийняття відповідаль-
ності на себе; самоконтроль; позитивна переоцінка [12]. 

С.Хобфолл запропонував дещо інший підхід до опису моделі копінг-стра-
тегій. Вектор копінг-стратегії у змістовому плані, на думку дослідника, повинен 
бути описаним за допомогою як мінімум трьох координат: двох основних – вісь 
просоціальної – асоціальної стратегії, вісь активності – пасивності, а також однієї 
додаткової – вісь прямої – непрямої (маніпулятивної) поведінки. Ці осі репрезен-
тують вимірювання загальних стратегій подолання. Залежно від ступеня кон-
структивності, стратегії й моделі поведінки можуть сприяти або заважати успіш-
ності подолання кризових явищ, професійних стресів, а також впливати на збере-
ження соціального, психологічного та фізичного здоров’я суб’єкта діяльності [11]. 

Наразі відокремлюють три види копінгу: копінг, націлений на оцінку, 
який розглядають як подолання стресу, що включає в себе спроби визначити 
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значення ситуації й увести в дію стратегії – логічний аналіз, когнітивну пере-
оцінку тощо; копінг, націлений на проблему, яку розглядають як боротьбу зі 
стресом, що має на меті модифікувати, зменшити або усунути джерело стресу; 
копінг, націлений на емоції – подолання стресу, що включає в себе когнітивні, 
поведінкові зусилля, за допомогою яких особистість намагається зменшити 
емоційну напругу. 

Результати аналізу сучасних наукових підходів свідчать, що психічне й 
фізичне самопочуття залежить від вибору індивідом копінг-стратегії в момент 
зіткнення із психотравмуючою ситуацією. Більшість дослідників копінг-страте-
гій поділяють їх на активні й пасивні. До активних стратегій відносять страте-
гію «вирішення проблем», як базову копінг-стратегію. Вона містить усі варіан-
ти поведінки людини, спрямовані на вирішення проблемної чи стресової ситуа-
ції. А також стратегію «пошук соціальної підтримки», спрямовану на одержан-
ня соціальної підтримки від середовища. Пасивна копінг-поведінка забезпечує 
використання варіантів поведінки, що містять базову копінг-стратегію «уник-
нення».  

У цілому, до базових копінг-стратегій науковці й практики відносять 
стратегії вирішення проблем, пошук соціальної підтримки й уникання.  

Стратегія вирішення проблем – це активна поведінкова стратегія, засто-
совуючи яку людина намагається використовувати особистісні ресурси для по-
шуку можливих способів ефективного вирішення проблеми.  

Стратегія пошуку соціальної підтримки – це активна поведінкова страте-
гія, застосовуючи яку людина для ефективного вирішення проблеми звертаєть-
ся за допомогою й підтримкою до оточуючого її середовища (сім’я, друзі).  

Стратегія уникання – це поведінкова стратегія, застосовуючи яку, людина 
прагне уникнути контакту з навколишнім світом, витісняє необхідність розв’я-
зання проблеми. До способів уникання можна віднести відхід у хворобу, активі-
зацію вживання алкоголю, наркотиків. Варіантом активного способу уникання 
є суїцид. Стратегія уникання – одна із провідних поведінкових стратегій, яка 
сприяє формуванню дезадаптивної, псевдодолаючої поведінки. Використання 
цієї стратегії зумовлене недостатнім рівнем особистісних копінг-ресурсів і на-
вичок активного розв’язання життєвих проблем. Стратегія уникання може мати 
адекватний або неадекватний характер залежно від конкретної стресової ситуа-
ції, віку й стану ресурсної системи індивіда.  

Найбільш ефективним є ситуативне використання всіх трьох поведінко-
вих стратегій. Так, важливим критерієм ефективності копінг-стратегій, з точки 
зору Р.Мак-Края, є частота їх використання та їх різноманітність [13]. У деяких 
випадках людина може самостійно подолати труднощі, що виникли, в інших – 
їй потрібна підтримка оточення або вона може просто уникнути зіткнення із 
проблемною ситуацією, наперед оцінивши негативні наслідки такого зіткнення. 
У своїх наукових працях С.Ченг і М.Чеунг пропонують критерії гнучкості ко-
пінг-стратегій: більш ефективно, з точки зору науковців, долають стресові си-
туації ті, хто використовує велику кількість різноманітних копінг-стратегій за-
лежно від ситуації.  
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Усе частіше в зарубіжній і вітчизняній психології розглядається поняття 
«життєстійкість». На думку Д.О.Леонтьєва, це поняття визначається як ком-
плекс особистісного потенціалу: воля, сила Его, внутрішня опора, локус контро-
лю, орієнтація на дію, воля до сенсу та ін. За теорією С.Мадді, життєстійкість 
відповідає поняттю «hardiness». Поняття «hardiness» трактують як психологічну 
живучість і розширену ефективність людини. Цей погляд на копінг-концепцію 
активно розробляється в контексті вивчення й корекції професійних копінг-
стратегій – зокрема представників особливо стресогенних професій. 

Професійна діяльність зумовлює виникнення індивідуальних та групових 
копінг-стилів, що пов’язані з особливостями профілю особистості, який форму-
ється під впливом не тільки характерологічних особистісних рис, а й специфіч-
них факторів виробництва. Представники вітчизняної психологічної науки зо-
середжують увагу переважно на робітниках МЧС, МВС, працівниках педагогіч-
ної та медичної галузі. На нашу думку, існує певний дефіцит досліджень, при-
свячених проблемам подолання складних життєвих ситуацій робітниками тяж-
кої фізичної праці. 

У фокусі наших наукових інтересів – шахтарі вугільних шахт – як одна з 
найбільш поширених професійних і соціально-психологічних груп донбаського 
регіону, що постійно знаходяться під впливом надмірної фізичної та психоло-
гічної напруги. 

Професія шахтаря вугільних шахт пов’язана із цілою низкою несприятли-
вих впливів, або стресорів. Висока психологічна напруга зумовлена безпосеред-
ньою небезпекою для життя та здоров’я. Важка фізична праця у вимушеній по-
зі, в умовах високої вологості, різких перепадів температур, дії потоків повітря, 
вібрації сприяє погіршенню стану здоров’я працівника, у тому числі розвитку 
професійних хвороб (хронічні больові синдроми, вібраційна хвороба, хвороби 
дихальних шляхів і серцево-судинної системи тощо). Вплив екстремальних 
умов професійної діяльності призводить до таких явищ, як зниження критично-
сті мислення, порушення координації й точності рухів, зниження уваги, спри-
йняття, пам’яті, а також викликає такі дезадаптивні явища, як тривога, депресія, 
іпохондрія, конверсійні розлади, алкоголізм та ін. Хронічний дистрес призво-
дить до розвитку невротичних і соматоформних порушень. Страх утрати основ-
ного місця роботи, соціальних пільг і виплат, конкуренція на ринку праці при-
мушує шахтарів утримуватися від вчасного звернення за медичною допомогою 
в разі дрібних і навіть значних травм. Не є рідкістю ситуація, коли шахтарі при-
ховують травми, здобуті на виробництві, побоюючись утратити роботу. Постій-
ні фінансові витрати на лікування, високе фармакологічне навантаження на па-
цієнта, частий розвиток ятрогенних ускладнень терапії (хронічний панкреатит, 
виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки та ін.) посилюють масшта-
би проблеми. У сукупності з низьким рівнем життя й соціальною незахищені-
стю це призводить до розвитку депресивних, іпохондричних і невротичних ста-
нів, які, у свою чергу, викликають деструктивні соціальні ефекти – погіршення 
взаємин у сім’ї та колективі, призводять до втрати впевненості в стабільності 
майбутнього. 

Антон Мечетний. Соціально-психологічні особливості професійних копінг-стратегій … 
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У процесі дослідження було виявлено, що більшість працівників вугіль-
них шахт мають середню (у кращому випадку – середню спеціальну) освіту. 
Найважливішим чинником такого становища є те, що професійні обов’язки не 
вимагають від середньостатистичного працівника вугільних шахт ані вищої 
освіти, ані постійної активної роботи з покращення свого загальнокультурного 
рівня. Крім того, умови шахтарських поселень, що частіше за все організовані 
навколо вуглевидобувного підприємства, не сприяють активному розширенню 
світогляду через брак установ культурного розвитку. Слід зазначити, що пере-
формування вугільної промисловості призвело до зниження обсягу фінансуван-
ня розвиненої централізованої системи таких установ, наслідком чого стала їх 
поступова інволюція. Те ж саме можна сказати про спортивні секції та гуртки 
народної творчості. Рутинна монотонна виснажлива праця позбавляє фізичних, 
психічних сил і часу, які потрібні для оволодіння новими сферами діяльності, 
розкриття творчого потенціалу. Коло культурних інтересів найчастіше замика-
ється на рівні телебачення та популярної преси. Це призводить до зниження 
когнітивної напруги, яка є невід’ємною умовою самовдосконалення, а отже – до 
суттєвого збідніння активного арсеналу копінг-стратегій – як проблемно-орієн-
тованих, так й емоційно-орієнтованих. Результатом зазначених факторів є недо-
статня ефективність копінг-стилів, що використовуються індивідом у боротьбі з 
наслідками впливу стресорів навколишнього середовища та негативних умов 
виробництва. Натомість поширюється використання непродуктивних копінг-
стратегій, таких як «уникнення», «втеча», регулярне вживання алкогольних на-
поїв і наркотичних речовин. Зокрема колективне вживання алкогольних напоїв 
ототожнюється у свідомості з відпочинком у колі друзів, що створює позитивне 
сприйняття адиктивної поведінки як легітимізованого способу розслаблення. 
І, навпаки, людина, що за якихось обставин відмовляється від алкоголю, спри-
ймається оточуючими як «біла ворона», тобто та, що виходить за межі загаль-
ноприйнятої норми. Негласна поширеність такої позиції призводить до каскаду 
соціальних і медичних проблем, таких як алкогольна й наркотична залежність 
із комплексом захворювань органів і систем організму; розповсюдженість вене-
ричних захворювань, гепатитів С і D, ВІЛ/СНІД; погіршення криміногенної об-
становки; подальше зниження культурно-освітнього рівня популяції. 

Проте серед ефективних форм копінг-поведінки можна зазначити тради-
ційну для місцевої популяції систему цінностей, яка наближається своєю сутні-
стю до комплексної копінг-стратегії життєстійкості. 

Життєстійкість (hardiness) являє собою систему переконань про себе, світ 
та взаємини зі світом. Зараз, на жаль, не можна говорити про те, що шахтарями 
реалізована класична диспозиція, що включає в себе три порівняно автономних 
компоненти: залученість, контроль, прийняття ризику, виразність яких повністю 
перешкоджала б виникненню внутрішньої напруги в стресових ситуаціях за ра-
хунок стійкого подолання (hardy coping) зі стресами й сприйняття їх як менш 
значущих. У першу чергу, це результат відсутності чіткої систематизації особи-
стісних рис і навичок та групових форм поведінки, які можуть бути підґрунтям 
для формування стратегії життєстійкості в науковому розумінні цього терміна. 
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Цей погляд на копінг-концепцію активно розробляється в контексті вивчення й 
корекції професійних копінг-стратегій – зокрема представників особливо стре-
согенних професій. Але, на нашу думку, у контексті професійної діяльності 
шахтарів напрям вивчення та розвитку життєстійкості видається найбільш пер-
спективним, як такий, що базується на характерологічних властивостях індиві-
да, може бути вивчений і розвинутий та являє собою водночас комплексну ко-
пінг-стратегію й потенційний копінг-ресурс, може бути задіяним у випадках ек-
зистенціальних загроз та в побутових стресогенних ситуаціях. 

Висновки. Таким чином, у різноманітності концептуальних підходів до 
розуміння копінг-концепції можна виокремити три види копінгу: копінг, наці-
лений на оцінку; копінг, націлений на проблему; копінг, націлений на емоції. 
Найбільш ефективним є ситуативне використання всіх трьох типів поведінко-
вих стратегій. Важливим критерієм ефективності копінг-стратегій є частота їх 
застосування та їх різноманітність. 

Під час вивчення професійних аспектів копінгу, що використовуються в 
діяльності шахтарів вугільних шахт, було виявлено недостатність використання 
копінг-стратегій когнітивного напряму. Натомість поширене застосування не-
продуктивних копінг-стратегій, таких як «уникнення», «втеча», вживання алко-
гольних напоїв, що призводить до низки негативних ефектів як на рівні особи-
стості, так і на рівні професійної групи та шахтарського поселення. 

Найбільш перспективною комплексною копінг-стратегією в контексті 
професійної діяльності шахтарів виявилася концепція життєстійкості, що базу-
ється на характерологічних властивостях індивіда, може бути вивчена й розви-
нута та являє собою потужний потенційний копінг-ресурс, може бути задіяною 
у випадках екзистенціальних загроз та в побутових стресогенних ситуацій.  
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УДК 316.6. 316.477         Любомира Пілецька 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті аналізуються компоненти професійної мобільності особистості, найбільш 

значущими серед яких є: поведінковий (зміна професії), когнітивний (усвідомлення необхідно-
сті зміни професії та можливих шляхів реалізації цього рішення), інтегрально-особистісний 
(уміння оцінювати ситуацію, що склалася, й оцінювати свої можливості, рішучість, напо-
легливість, самовладання, самостійність, ініціативність, уміння взяти на себе відповідаль-
ність). Експериментальне вивчення змістовного наповнення вищеподаних компонентів слу-
гуватиме основою розробки теоретико-прогностичної моделі професійної мобільності 
фахівця та психологічними критеріями професійно мобільної особистості.  

Ключові слова: професійна мобільність, критерії професійної мобільності, компонен-
ти професійної мобільності особистості.  

 
This paper examines the components of professional mobility of the individual, the most 

important among them are: the behavioral component (changing profession), a cognitive 
component (awareness of the need to change professions and possible implementation of this 
decision), integral and personal component (ability to assess the situation and evaluate their 
ability, determination, perseverance, self-control, independence, initiative, ability to assume 
responsibility). Experimental study of the content of these components serve as the basis for the 
development of theoretical and predictive models of professional mobility and professional 
psychological criteria for professional mobile identity. 

Keywords: professional mobility, criteria for occupational mobility, occupational mobility 
of individual components. 

 
Суспільна проблема професійної мобільності особистості набуває особли-

вої ваги й значущості, оскільки сучасна людина стрімко розвивається не в рам-
ках одного професійного середовища, і навіть у відносно сталому професійному 
просторі відчуває постійні зміни (підвищення кваліфікації, самоосвіта, зміна 
професійного статусу в рамках існуючої професії і т. ін.). Проблема професійної 
мобільності особистості активно розробляється багатьма науковцями в різних 
сферах: педагогіці, соціології, економіці, психології. Однак розуміння психоло-
гічної основи зазначеного процесу вимагає більш ґрунтовного дослідження, 
оскільки без усвідомлення його внутрішньої основи неможливо робити корек-
цію й прогноз можливих професійних деструкцій особистості. Для дослідження 
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проблеми професійної мобільності особистості доцільно розмежувати її психо-
логічні критерії, які вивчатимуться експериментально.  

Мета статті – проаналізувати психологічні критерії професійної мобіль-
ності особистості. 

Дослідження професійної мобільності як психологічного феномену, що 
має певні детермінанти формування й динаміки, дозволяє акцентувати увагу на 
особистісному компоненті означеної проблеми й зробити більш успішним по-
шук шляхів професійно-особистісної адаптації суб’єкта в мінливому середови-
щі світу «конфліктуючих реальностей» (Е.А.Климов). У цьому контексті дослі-
джуються різні аспекти криз, пережитих суб’єктом у процесі професійного са-
мовизначення, становлення та адаптації (Е.Ф.Зеєр, О.Г.Носкова, Є.Ю.Пряжни-
кова, Е.Е.Симанюк, Б.А.Ясько та ін.). Аналіз сучасного стану розробленості 
проблеми показує, що зміни особистості як суб’єкта діяльності й активності 
представлені в роботах вітчизняних учених у зв’язку з дослідженнями структу-
ри особистості (Б.Г.Ананьєв, Є.Ю.Артем’єва, Б.Ф.Ломов, К.К.Платонов, 
М.А.Холодна та ін.). Психологічна природа фахівця вивчається в контексті про-
блем професіоналізації (Е.А.Климов, А.К.Маркова, Г.П.Середа, Ю.К.Стрєлков 
та ін.) Дослідження психологічних аспектів проблеми динаміки професійного 
досвіду дозволило побудувати нову модель і сформулювати концепцію управ-
ління ним в умовах формування ринкової економіки з метою підвищення конку-
рентоспроможності та професійної мобільності фахівців (Ф.С.Ісмагілов). Нам 
імпонує думка Ю.Дворецької, яка професійну мобільність визначає як «сукуп-
ність особистісних характеристик і особливих форм поведінки (нахил до твор-
чості, постійного самовдосконалення і самоактуалізації, здатність ризикувати, 
виявляти ініціативу, підприємливість у суспільстві, на робочому місці тощо), що 
виявляються в ситуації зміни професії» [5, с.26–27]. Ми погоджуємося з думкою 
науковця, що професійна мобільність є механізмом соціальної адаптації, який 
допомагає людині управляти ресурсами суб’єктності та професійною поведін-
кою [5]. Педагогічний аспект проблеми висвітлений у працях Р.М.Пріми, 
Л.В.Сушенцевої, Л.Горюнової, А.Амірової, Б.Ігошева. 

Разом із тим слід визнати, що комплексного змістовного аналізу психоло-
гії професійної мобільності в дослідженнях немає. Таким чином, констатується 
протиріччя між високою соціальною затребуваністю зростання адаптаційного 
ресурсу особистості в умовах ринкових відносин, з одного боку, й обмеженістю 
наукового пошуку в дослідженні феномену професійної мобільності особисто-
сті, що є одним зі значущих механізмів психологічної адаптації суб’єкта, – з ін-
шого.  

Проведений теоретичний аналіз основних наукових підходів щодо дослі-
джуваної проблеми дозволив розглядати професійну мобільність як: 

 підґрунтя ефективного реагування особистості на «виклик» сучасного 
суспільства, своєрідний особистісний ресурс, що лежить в основі дієво-
го перетворення суспільного довкілля й самого себе в ньому; 

 системне багаторівневе явище, яке вимагає інтегрованого, міждисци-
плінарного підходу щодо дослідження; 
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 внутрішній (мотиваційно-інтелектуально-вольовий) потенціал особи-
стості, що лежить в основі гнучкої орієнтації й діяльнісного реагування 
в динамічних соціальних і професійних умовах відповідно до власних 
життєвих позицій; забезпечує готовність до змін і реалізацію цієї готов-
ності у своїй життєдіяльності (готовність особистості до сучасного 
життя з його багатоаспектними чинниками вибору); детермінує профе-
сійну активність, суб’єктивність, творче ставлення до професійної ді-
яльності, особистісного розвитку, що сприяє ефективному розв’язанню 
фахових проблем [7]. Незважаючи на міждисциплінарний характер ка-
тегорії «професійна мобільність», важливо розуміти її психологічну 
сутність. У розглянутих підходах до професійної мобільності особисто-
сті тією чи іншою мірою аналізуються різні її компоненти. Найбільш 
значущими серед них є такі компоненти: поведінковий (зміна профе-
сії), когнітивний (усвідомлення необхідності зміни професії й можли-
вих шляхів реалізації такого рішення), інтегрально-особистісний (умін-
ня оцінювати ситуацію, що склалася, й оцінювати свої можливості, рі-
шучість, наполегливість, самовладання, самостійність, ініціативність, 
уміння взяти на себе відповідальність) [7].  

Зупинимося більш докладно на розгляді поведінкового компонента про-
фесійної мобільності особистості, який проявляється в зміні професійної діяль-
ності особистості, перекваліфікації, професійному зростанні.  

Саме зміна професії може відбуватися з різних причин (внутрішніх і зов-
нішніх) і в різні періоди життя. Багато дослідників розглядає професійну діяль-
ність як складову сенсу життя людини, і цьому сенсі зміна професії є зміною 
сенсу життя [2; 3]. Сучасна дійсність диктує нам новий погляд на професійний 
розвиток особистості, який, на відміну від попередніх років, супроводжується 
зміною професійної діяльності. На наш погляд, саме ця ситуація (зміна профе-
сії) є найбільш показовою для прояву такої характеристики особистості, як про-
фесійна мобільність [5]. Зміна професійної діяльності практично завжди пов’я-
зана з необхідністю оволодівати новими знаннями, технологіями, підлаштовува-
тися до нової професії через зміну поглядів, інтересів, цінностей і т. д., а також з 
кількісними та якісними змінами структури особистості [8]. 

У вітчизняній психології вивчення феномену зміни професії здійснюється 
з точки зору аналізу ситуації відходу з діяльності, зумовленого соціально-еконо-
мічними факторами [11; 12; 13 та ін.]. У зарубіжній психологічній літературі 
зміна професії розглядається як один із факторів, що забезпечує професійну 
адаптацію на ранніх етапах професіоналізації. М.В.Воланен указує, що перехід 
професійного життя молодих людей складається з ланцюжка подій, які включа-
ють періоди безробіття, зайнятості, професійного вдосконалення, зміни галузі 
спеціалізації або зміни професійної діяльності [4]. Така ситуація може тривати 
приблизно 5–6 років і характеризується пробою своїх сил і здібностей, пошуком 
можливостей для самореалізації в різних професійних середовищах. 

Інший аспект зміни професії пов’язаний з поняттям «плинності» персона-
лу на підприємствах, цей феномен був детально вивчений ще в доперебудовний 
період [13]. 
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Як уже зазначалося, сучасні умови розвитку суспільства зробили зміну 
професії широкомасштабним явищем, яке можна розглядати, на нашу думку, як 
прагнення до самореалізації або самоствердження в іншому професійному сере-
довищі. При цьому зміни відбуваються у всій структурі особистості людини під 
впливом зовнішніх факторів.  

Наразі існує досить багато досліджень, присвячених феномену зміни про-
фесійної діяльності. М.В.Кліщевська аналізує ситуацію «свідомої зміни профе-
сії» й визначає її як форму подолання кризи трудового життя, причиною виник-
нення якої є невідповідність наявного та необхідного змісту основних компо-
нентів психологічної структури діяльності [6]. Н.Р.Хакімова розглядає зміну 
професії особистістю в зрілому віці як травмуюче професійне самовизначення. 
Зміна професії веде не тільки до зміни звичного способу життя, а й зачіпає най-
важливіші сторони людського існування. Деякі автори вказують на те, що про-
фесійна переорієнтація і зміна професійної стежки – це соціальна дія, завжди 
пов’язана з певним психологічним станом особистості й має ті чи інші психоло-
гічні наслідки. Оптимальною є ситуація, коли особистість у процесі професій-
ної переорієнтації знаходить своє покликання й успішно адаптується до знову 
обраної професії. Але якщо людина продовжує пошук досить довго або пошук 
не дає позитивних результатів, це є чинником, що зумовлює розвиток незадово-
леності собою, професією, життям в цілому [6]. У даному випадку зачіпається 
ціннісно-смислова сфера особистості. Так, саме цінностями й смислами людина 
керується в процесі вибору нової професії. Якщо людина не досить мобільна, то 
зміна професії може супроводжуватися періодом безробіття [6]. 

Когнітивний компонент професійної мобільності особистості – це систе-
ма знань про себе, трансформована в «образ Я», що включає в себе комплекс 
обґрунтованих і необґрунтованих переконань про себе. Показники когнітивного 
компонента – міра реалістичності, різноманітність і широта її уявлень і форма 
вираження судження про себе (може бути проблематична, а може бути катего-
рична) [98]. На думку Л.М.Мітіної, у когнітивному компоненті необхідно роз-
різняти «процес самопізнання і результат – систему знань про себе, трансфор-
мовану в «образ Я» [14]. Когнітивний компонент професійної мобільності, як 
було встановлено вище, включає в себе: самооцінку, усвідомлення особистістю 
своїх сильних і слабких сторін, усвідомлення необхідності змінюватися. 

Інтегрально-особистісний компонент у структурі професійної мобільності 
представлений: рисами особистості, які сприяють успішній адаптації до умов, 
що змінюються, прийняттям на себе відповідальності за наслідки змін (інтер-
нальність/екстернальність), ціннісними орієнтаціями та змістовними життєвими 
орієнтаціями і т. д. Риса особистості – це те, що зумовлює постійні, стійкі, типо-
ві для різноманітних рівнозначних ситуацій особливості нашої поведінки [9]. 
Це життєво необхідна складова нашої «особистісної структури».  

Під локусом контролю зазвичай мають на увазі схильність людини припи-
сувати відповідальність за все, що відбувається з нею, або собі, або зовнішнім 
чинникам (іншим людям, випадковості, долі). Відповідно, виділяють два типи 
локусу контролю: інтернальний та екстернальний.  
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Можна припустити, що загалом екстернальний локус-контроль формує 
орієнтацію на стан, а інтернальний – орієнтацію на результат. У цьому зв’язку 
важливо й те, що локус-контроль проявляється як характеристика загальної ак-
тивності особистості, яка, на думку К.А.Абульханової-Славської, має дві скла-
дові: рівень ініціативи й рівень відповідальності [1].  

Ціннісні та смисложиттєві орієнтації є найважливішим компонентом 
структури особистості.  

Коли людина свідомо чи вимушено повинна бути професійно мобільною, 
то відбувається зміна в її структурі ціннісних орієнтації: на перший план вихо-
дять цінності загальнолюдського характеру – цінності буття, які притаманні са-
моактуалізованим особистостям; індивідуалістичні цінності (високі запити, не-
залежність, тверда воля); конформістські цінності (старанність, самоконтроль, 
відповідальність); альтруїстичні цінності (терпимість, чуйність, широта погля-
дів); цінності самоствердження (високі запити, незалежність, непримиренність, 
сміливість, тверда воля). 

Смисложиттєві орієнтації, як і будь-які психічні утворення, мають свою 
динаміку. У процесі життя людини смисложиттєві орієнтації змінюються за змі-
стом, емоційною забарвленістю, регуляторним вкладом у буття. Динамічність 
смисложиттєвих орієнтації простежується на всьому шляху існування людини. 
«Яке моє призначення в цьому житті?», «До чого я прагну?» – такі запитання 
час від часу задає собі кожна людина і на кожному життєвому відрізку буття 
відповідає по-різному [2]. Таке розуміння неодмінно приводить до розуміння 
сенсу життя. 

У психології поняття «сенс» нерозривно пов’язане з гармонійною особи-
стістю. Особистісний сенс прийнято визначати як «індивідуалізоване відобра-
ження справжнього ставлення особистості до тих об’єктів, заради яких розгор-
тається її діяльність, усвідомлюване як «значення-для-мене» засвоюваних су-
б’єктом безособових знань про світ, що включають поняття, вміння, дії та 
вчинки, які здійснюються людьми, соціальні норми, ролі, цінності та ідеали» 
[2]. Прийняття відповідальності за кожен життєвий вибір дозволяє людині від-
чути свою життєву силу. 

Роздуми на тему сенсу життя та дії, спрямовані на практичне його здій-
снення, дозволяють людині перейти від реактивного існування до самоактуалі-
зації, життєтворчості, справжнього буття у світі, розвивати себе як особистість, 
як суб’єкт діяльності, як індивідуальність [2].  

У психологічних і соціально-психологічних дослідженнях часто можна 
зустріти поняття «задоволеність життям», «суб’єктивне благополуччя», «цілі у 
житті», «відомість життя». Поняття «сенс життя» здебільшого відображає вну-
трішній зміст душевного життя людини. «Бути джерелом життя і тепла для ін-
ших людей» [2] – це швидше відноситься до сенсу життя, ніж до «мети». Осо-
бистість, мобільна в професійній діяльності, постійно стикається з необхідні-
стю осмислення себе заново, своїх сильних і слабких сторін. Людина змінює 
професію, розуміє, що їй необхідно змінюватися самій, бо від цього залежить 
успішність у новій сфері діяльності. Людина повинна відповісти на питання: 
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хто я і який мій подальший шлях? У пошуках особистої ідентичності людина 
вирішує, які дії є для неї важливими, і виробляє певні норми для оцінки своєї 
поведінки та поведінки інших людей. Особистість, мобільна в професійній 
діяльності, на шляху присвоєння цінностей постійно стикається з проблемою 
вибору. Причому показником є тільки той вибір, у якому віддається перевага 
цінності більш високого порядку. 

Особистість, мобільна у професійній діяльності, повинна відрізнятись осо-
бливою осмисленістю життя, прагненням до сенсу, що є однією з найважливіших 
потреб людини, задоволення якої визначається здатністю взяти на себе відпові-
дальність, вірою у власну здатність здійснювати контроль над своєю долею. Клю-
човим показником наявності особистісного сенсу є осмисленість життя. 
Осмислення життя визначається як осмисленість минулого, сьогодення й майбут-
нього, як наявність мети в житті, як переживання індивідом онтологічної значу-
щості життя. Осмислення життя є необхідною й достатньою умовою розвитку 
гармонійної людини, безперервного й творчого розвитку особистості, іншими 
словами, особистості, здатної мобільно реагувати на зміни зовнішнього світу. 

Отже, проблема формування професійної мобільності розглядається в 
психології з позиції особистості. Психологічний аспект професійної мобільно-
сті розглядає цей феномен як механізм соціальної адаптації, що дає змогу люди-
ні управляти ресурсами суб’єктності й професійної поведінки. Людині з висо-
ким рівнем професійної мобільності мають бути притаманні такі психологічні 
якості: гармонійний мотиваційний профіль, однорідність професійних переваг, 
спрямованість до професійного розвитку, відповідальність. Володіючи такими 
якостями, професійно мобільний фахівець добре уявлятиме, яких результатів 
він може досягти, зважившись на зміну професії чи місця роботи. 

Водночас мобільність особистості є творчим процесом, що створює нові 
системи цінностей, нове «Я» людини й впливає на процес створення нового су-
спільства й суспільних відносин. Умовою формування професійної мобільності 
є активність, яка виникає як результат вияву потреб, інтересів, переконань і ви-
ражає значення для особистості тих або інших об’єктів, явищ. 

Висновки. Отже, професійна мобільність – це процес зміни інтересів пра-
цівника й акт прийняття рішення про зміну місця роботи чи професії, це більш-
менш стійка властивість особистості, підготовленість чи здатність її до зміни 
виду професійної діяльності. В експериментальному плані доцільно вивчати: 
поведінковий компонент (зміна професії), когнітивний компонент (усвідомлен-
ня необхідності зміни професії та можливих шляхів реалізації цього рішення), 
інтегрально-особистісний компонент (уміння оцінювати ситуацію, що склалася, 
й оцінювати свої можливості, рішучість, наполегливість, самовладання, само-
стійність, ініціативність, уміння взяти на себе відповідальність) з урахуванням 
специфіки конкретного професійного середовища.  

Експериментальне вивчення змістовного наповнення вищеподаних ком-
понентів слугуватиме основою розробки теоретико-прогностичної моделі про-
фесійної мобільності фахівця й психологічними критеріями професійно мобіль-
ної особистості.  

Любомира Пілецька. Психологічні критерії професійної мобільності особистості 
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ЗАДАЧА ЯК ЗАСІБ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 
У статті здійснено спробу проаналізувати задачний підхід до організації процесу під-

готовки майбутніх педагогів. Розглянуто навчальну діяльність як «систему процесів розв’я-
зання задач», а також моделювання як засіб фіксації способів розв’язання навчальних задач. 

Ключові слова: задача, навчальний процес, моделювання. 
 
In the article is made attempt to analyze the task approach in organizing the preparation 

process of future teachers. There was examined the learning activities as «a system of processes of 
solving problems» and modeling as a means of fixing the ways of solving educational problems. 

Keywords: task, educational process, modeling. 
 
Відомо, що людина усвідомлює лише те, що є безпосереднім предметом і 

метою її дій. Тому процес учіння передбачає, з одного боку, виконання суб’єк-
том відповідних дій з навчальним матеріалом (а не просто його спостереження 
чи прослуховування), з другого – перетворення цього матеріалу в основну мету 
цих дій, досягнення якої у певних умовах складає не що інше, як суть навчаль-
ної задачі. 

Тому, здебільшого, процес засвоєння розглядається як способи розв’язан-
ня задач, характерних для того чи іншого виду діяльності. Лише в середині вла-
сне навчальної діяльності процеси засвоєння слід розглядати як її пряму ціль і 
задачу [6; 11]. 

Цілий ряд висловлювань про те, що «стати предметом діяльності матеріал 
може лише тоді, коли він включений у контекст задачі» [1; 3] або, що «задача є 
одиницею поділу навчального матеріалу...», а значить, навчальну діяльність 
можна розглядати як «систему процесів розв’язання задач» [1], дає підставу вва-
жати, що задачний підхід до організації процесу підготовки майбутніх педагогів 
є важливим завданням сучасної вищої школи [9]. Саме цей аспект проблеми ви-
кликає особливу зацікавленість. 

Поняття «задача» з’явилося в психологічній літературі у зв’язку з розроб-
кою теорії навчальної діяльності. Свого часу Д.Єльконін висловив думку, що 
основною одиницею (клітинкою) навчальної діяльності є навчальна задача. Го-
ловна відмінність навчальної задачі від всіх інших задач полягає в тому, що її 
цілі й результати складають зміну власне діючого суб’єкта, а не зміну предме-
тів, з якими суб’єкт взаємодіє» [6]. 

Незважаючи на те, що термін «задача» використовується для позначення 
різних об’єктів, все-таки, на думку Г.Балла, найчастіше задачу пов’язують із си-
туацією, у яку включають разом з метою й умови, у яких вона реалізується [1]. 
Саме таке розуміння задачі й було свого часу запропоноване О.М.Леонтьєвим. 

Більшість авторів (Г.Балл, О.Леонтьєв, Я.Пономарьов, К.Славська та ін.), які 
розробляли й продовжують розробляти цей напрям досліджень, включають 
суб’єкт у саме поняття «задача». Тобто вони розглядають її як проблемну ситуа-
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цію, у якій повинен діяти суб’єкт. Тому без нього задача існувати не може. Більш 
того, те що складає задачу для одного суб’єкта, може не складати її для іншого. 
Значить, за такого підходу неможливим є об’єктивне вивчення задач, незалежне 
від аналізу діяльності суб’єкта. А це означає, що науковці, які представляють цей 
напрям досліджень, вивчають не самі задачі, а процеси й способи їх розв’язання. 

Отже, зазначимо, що існують й інші способи аналізу змісту цього понят-
тя. Деякі автори (А.Брушлінський, А.Матюшкін) намагаються розвести поняття 
«задача» та «проблемна ситуація». Л.Гурова під поняттям «задача» розуміє 
об’єкт мислення [3], у той час як М.Басов сферу застосування цього поняття не 
обмежує лише процесом мислення. Для С.Рубінштейна характерним є тракту-
вання задачі в тісному поєднанні з діями людини [8]. 

Напрочуд вдало, як на наш погляд, суть поняття задачі розкрив Г.Балл, за-
значивши, що це не будь-яка ситуація, а лише та, яка вимагає від суб’єкта пев-
них дій [2]. 

Л.Фрідман вважає, що задачу найкраще розглядати як «сформульовану на 
якійсь мові (звичайній чи штучній) вимогу виконати деякий, явно чи неявно 
вказаний оператор (послідовність дій) щодо заданої умови» [12]. Ф.Машбиць 
приєднується у своєму розумінні суті задачі до тих психологів, які розглядають 
її як систему «людина – задача». 

Задачі можна і навіть доцільно розглядати як знакові моделі проблемних 
ситуацій. Тому вся діяльність суб’єкта під час розв’язання задач тією чи іншою 
мірою пов’язана з моделюванням. 

Задача як модель відображає лише деякі сторони модельованої проблем-
ної ситуації, оскільки остання завжди є багатшою (колоритнішою) за свою зна-
кову модель. Найбільшою відмінністю між ними є те, що основним елементом 
проблемної ситуації є суб’єкт, а тому її не можна передати комусь іншому. Зада-
ча – це вже об’єкт (знаковий) який можна придумувати, змінювати, переробля-
ти, а значить, і передавати іншому суб’єкту. 

Тепер спробуємо більш детально розглянути суть поняття моделювання. 
Відомо, що в процесі формування теоретичного мислення важливу роль 

відіграє рефлексія як звернення до власного способу дій. Умовою ж рефлексії є 
така специфічна учбова дія, як моделювання (В.Давидов, Д.Ельконін, А.Марко-
ва), функція якого полягає у виділенні та фіксації в різноманітних формах (речо-
вій, графічній, знаковій) узагальненого способу дій та оперування ним [5]. 

Різні автори відводять далеко не однозначну роль моделюванню в органі-
зації навчального процесу. Наприклад, А.Зак використовував моделювання як 
засіб фіксації способів дій дитини під час розв’язання нею просторово-комбіна-
торних задач, а Л.Фрідман [12] застосовував моделювання як засіб фіксації спо-
собів розв’язання навчальних задач. 

Зазначимо, що проблема моделювання пов’язана з двома аспектами: 
а) фіксацією властивостей і відношень об’єкта, що вивчається; 
б) можливими подальшими діями зі створеною моделлю. 
При цьому використання суб’єктом спеціальних засобів є необхідною 

умовою пошуку теоретично узагальненого способу розв’язання задачі. 
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Основу дій моделювання складає перетворення суб’єктом однієї форми 
відношень в іншу (знакову, графічну, речову) і пошук співвідношень різноманіт-
них форм. Схема, що фіксує зміст відношень і перехід форм, є узагальненою се-
мантичною моделлю засвоюваного знання про об’єкт, а описані в ній відношен-
ня можуть накладатися на будь-який матеріал. Психологічні особливості дії мо-
делювання визначаються використанням суб’єктами знаково-символічних засо-
бів і формуванням на їх основі цілісних схем дій. 

Процес створення будь-якої моделі можливий лише за умови знаходження 
у задачі всіх її елементів, відношень, встановленні невідомого та вимоги. Обо-
в’язковість створення моделі забезпечує більш глибокий її аналіз. 

Використання моделювання в процесі навчання буде лише тоді ефектив-
ним, якщо воно проводиться відповідно до основних положень теорії навчаль-
ної діяльності [5]. Саме в цьому випадку можна оволодіти моделюванням як 
усеохоплюючим методом наукового пізнання, і на цій основі стає можливим 
формування в індивідів науково-теоретичного мислення – мислення моделями, 
сприйняття світу через ці моделі. Такий спосіб побудови навчального процесу 
передбачає структурування навчального матеріалу за принципом від абстракт-
но-загального до конкретно-часткового. Це означає, що на початковій стадії на-
вчання якомусь фундаментальному поняттю в індивіда формується загальне 
уявлення про нього у вигляді абстрактної наукової моделі тих предметів і явищ, 
відображенням яких і є поняття, що вивчається. Надалі ця абстрактна модель, 
збагачуючись і конкретизуючись різноманітним змістом, стає для суб’єктів 
учіння загальним орієнтиром у подальшому процесі навчання. 

Відпрацювання окремих дій, що входять у загальну наукову модель, від-
бувається з допомогою системи певних цілеспрямованих навчальних завдань. 
Складовими елементами останніх можуть вважатися відповідні конкретно-
практичні задачі [5]. 

Відомо, що формування навички розв’язання будь-яких задач можливе ли-
ше за умови, коли вони самі (їх структура й особливості) стають об’єктом ви-
вчення. На думку Л.Фрідмана, головними об’єктами засвоєння при цьому по-
винні бути не розв’язки окремих задач і навіть не окремі часткові методи їх роз-
в’язання (це другорядні об’єкти засвоєння), а загальні схеми діяльності щодо 
розв’язання задач, загальні методи моделювання задач як головний метод твор-
чого пошуку планів розв’язку задач. Розв’язання окремих задач повинно бути 
засобом такого навчання [12]. 

Зрозуміло, що для розв’язання задачі студенту недостатньо засвоїти її 
умови, йому необхідно мати ще й інші знання. Адже будь-яка задача, окрім явно 
заданих умов, має ще й неявні, тобто ті знання, які не дані в умовах, однак без 
яких процес мислення є неможливим. Йдеться про знання певних правил, зако-
нів, теорем і знань про процеси та явища, які засвоєні в минулому. Важливим є 
те, чи вміє мислячий суб’єкт керувати процесом розв’язку задачі відповідно до 
її умов. Якщо він не задає собі запитань і його словесне розмірковування не ре-
гулює його дій, то він не вміє керувати процесом розв’язку. Очевидно, в його 
мисленні не склалися саморегуляторні механізми, і в цьому причина невідповід-
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ності його інтелектуальних дій умовам задачі, нездатність керувати процесом 
розв’язання [7]. 

Виходячи з того, що процес розв’язання задачі є не що інше, як розумова 
дія, можна розглядати його як послідовність орієнтовних (аналіз задачі й пошук 
можливого рішення), виконавчих (реалізація плану рішення), контрольно-корек-
ційних (перевірка й аналіз рішення) операцій. 

На першому етапі суб’єкт повинен встановити предметну сферу (належ-
ність) задачі, всі її елементи й виявити особливості кожного з них; виділити всі 
відношення та вияснити їх особливості; встановити оператор та вимогу задачі. 

Аналіз задачі відбувається до тих пір, поки не виникає якась ідея про план 
розв’язку, який у психологічному розумінні є не що інше, як думка про можли-
вий шлях досягнення мети задачі. Слід зазначити, що людина не відразу за-
своює всю інформацію, яка міститься в задачі, а «добуває» її поступово в проце-
сі розв’язку [4]. 

Орієнтовна частина (або орієнтовна основа розумових дій) – це послідов-
ність таких вказівок та орієнтирів, користуючись якими можна безпомилково 
виконати дану дію. Під час розв’язання задач ця орієнтовна частина пов’язана з 
пошуком плану, способу, методу розв’язання або, якщо більш ширше, – то пев-
ної схеми, програми знаходження плану або методу розв’язку даної задачі. 

Відомо, що процес розв’язання може здійснюватися двома способами: ал-
горитмічним та неалгоритмічним (евристичним). 

Алгоритм – це програма, яка визначає послідовність здійснення операцій, 
що необхідно проробити над умовами задачі. Алгоритм, заданий у формі слове-
сної, розгорнутої програми, є вже готовою програмою діяльності щодо розв’язан-
ня задачі, у той час як алгоритм, заданий у вигляді формули, правила, закономірно-
сті й т. ін., такої програми не дає: у ньому ця програма лише задана, але не дана. 

Вважається, що найвищого свого розвитку майбутній спеціаліст досягає 
тоді, коли оперує евристичними схемами розв’язання задачі. Повноцінне фор-
мування розумових дій може здійснюватися лише під час використання в на-
вчанні схем-моделей розв’язуваних задач [10]. 

Л.Фрідманом, К.Джумаєвим установлено, що значна частина учнів школи 
й студентів вузів мають надто слабкі уявлення про сутність задачі, про її струк-
туру, про те, що треба робити для її правильного розв’язання. А це пов’язано з 
тим, що сьогодні відсутні цілеспрямовані програми щодо формування таких 
умінь, а тому процес розв’язання дуже часто проходить як своєрідне насліду-
вання дій педагога [12]. 

Це просто виглядає дивним і незрозумілим, оскільки відомим хрестома-
тійним положенням стверджується, що тільки на основі системи знань можна 
здійснювати певні операції й дії, які входять у структуру формуючого вміння. 
Не можна по-іншому сформувати вміння розв’язувати задачі, а тому кожна розу-
мова дія, яка входить у систему знань про задачі, повинна відпрацьовуватися 
почергово відповідно до теорії формування розумових дій. 

Правильний підхід під час розв’язання будь-якої задачі передбачає деталь-
ний аналіз її змісту й структурних особливостей. Важливе значення належить 
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також ретроспективному аналізу, який проводиться у формі самозвіту про те, як 
здійснювався розв’язок задачі. Дуже важливим є аналіз тих прийомів, які по-
значилися на правильному чи неправильному рішенні. 

Необхідно також узагальнити цю задачу, тобто зіставити її розв’язок з уже 
відомими способами, спробувати виявити якісь закономірності, зробити певні ви-
сновки. Тут особливо важливим є формування звички й навички такого аналізу. 

На основі вищесказаного необхідно таким чином організувати навчальний 
процес студентів, щоб домогтися свідомого й творчого оволодіння ними загаль-
них підходів розв’язання задач. Із цією метою ознайомлювати їх із системою 
теоретичних знань про задачі й шляхи їх розв’язування, відпрацьовувати кожну 
з операцій, яка входитиме в процес рішення як особлива самостійна дія. Мето-
дика навчання повинна спиратися на те, що до того часу, поки студенти не ово-
лодіють усіма діями, які складають зміст діяльності щодо розв’язання задач, во-
ни текстові задачі не розв’язуватимуть. Необхідно використовувати особливу 
систему навчальних завдань, які дадуть можливість формувати в студентів по-
трібні вміння. Для виконання завдань студенти попередньо повинні засвоїти не-
обхідний мінімум теоретичних знань [10]. 

Таким чином, розглянуті нами психологічні аспекти підготовки студентів 
до поглиблення своєї професіоналізації дозволяють зробити деякі висновки: 

1. У зв’язку з тим, що професійна самосвідомість індивіда може розвива-
тися в системі «я – інша людина» і «я – я», то необхідно таким чином здійсню-
вати підготовку суб’єкта до майбутньої педагогічної професії, щоб активізувати 
ці види взаємодій. Перша система передбачає співвідношення себе з іншими, а 
тому найбільш вдало розгортається в різноманітних групових формах комуніка-
ції, а також завдяки активним формам суб’єктної взаємодії, зокрема у психотре-
нінгових групах. Система «я – я» найбільш удало функціонує й розвивається на 
основі розвитку першої. Однак добитися її активізації можна систематичною та 
цілеспрямованою діяльністю, направленою на формування в суб’єкта його здіб-
ностей, принципів, правил, норм, ідеалів, ціннісних орієнтацій. 

2. Професійна майстерність може постійно розвиватися лише за високого 
рівня сформованості здібностей до самоспостереження, рефлексії, самоаналізу, 
самоконтролю й самокорекції. Забезпечити ефективні умови їх розвитку можна 
моделюванням у навчальному процесі вузу педагогічних ситуацій, розв’язанням 
навчально-педагогічних задач, а також безпосередньо в самій діяльності. 

3. Будь-який зміст стає предметом засвоєння лише тоді, коли він набуває 
для суб’єкта учіння форми певної задачі, яка спрямовує й стимулює його діяль-
ність. Суб’єкт, оперуючи знаннями, засвоює їх, формує необхідні уміння щодо 
аналізу свого власного досвіду й досвіду інших людей. Слід зазначити, що все 
найбільш потрібне для своєї подальшої діяльності студент отримує завдяки умін-
ням ставити й творчо розв’язувати психолого-педагогічні задачі. Важливо при 
цьому, щоб самі задачі (їх зміст і структура) стали об’єктом постійного аналізу. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА 

 
У статті проаналізовано психологічні особливості становлення професійної ідентич-

ності майбутніх психологів під час професійної підготовки у ВНЗ. Досліджено складові ког-
нітивного, емоційно-оцінного та поведінкового компонентів професійної ідентичності сту-
дентів-психологів першого, третього та п’ятого курсів навчання. Установлено взаємозв’яз-
ки між складовими компонентів професійної ідентичності опитуваних.  

Ключові слова: професійна ідентичність, професійний «Я-образ», професійна підго-
товка, когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий компоненти. 

 
The article analyses psychological peculiarities of forming professional identity of 

psychologists-to-be during their professional training in higher educational establishments. It 
studies cognitive, emotive, evaluative and behavioral components of professional identity 
characteristic of first, third and fifth years psychology students. The article also observes 
correlation between professional identity component characteristics of those surveyed. 

Keywords: professional identity, professional «I-image», professional training, cognitive, 
emotive, evaluative and behavioral components. 

 
Психологізація різних сфер суспільного життя, зростання попиту на по-

слуги практичного психолога та значущості цієї професії привертають увагу до-
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слідників до теми професійної підготовки майбутнього психолога. Під час на-
вчання у ВНЗ відбувається становлення професійної ідентичності майбутнього 
фахівця. Професійна ідентичність відображає формування когнітивних, цінні-
сних, поведінкових орієнтирів професійної діяльності, а також суб’єктивне 
ставлення студента до своєї професійної належності. Завдяки сформованій про-
фесійній ідентичності майбутній психолог може реалізувати свій особистісний 
потенціал в обраній професії, творчо підходити до вирішення професійних зав-
дань і стає конкурентоспроможним на сучасному ринку праці. Значення профе-
сійної ідентичності на подальше професійне становлення й самореалізацію 
майбутніх психологів підкреслює актуальність дослідження динаміки психоло-
гічних особливостей цього феномену на різних етапах професійної підготовки.  

Мета дослідження – проаналізувати психологічні особливості становлен-
ня професійної ідентичності майбутніх психологів у різні періоди професійної 
підготовки. 

Професійна ідентичність стала предметом вивчення як вітчизняних, так і 
зарубіжних дослідників, зокрема, К.Абульханової-Славської, С.Максименка, 
Н.Чепелєвої, В.Панка, О.Коропецької, Л.Шнейдер, О.Єрмолаєвої, Є.Климова, 
Д.Сьюпера, Дж.Голанда, С.Фукуями, Е.Еріксона, Дж.Мід, С.Московічі, Г.Тедж-
фела, Дж.Тернера та ін. Проблема професійного становлення особистості при-
вертала увагу О.Деркача, О.Бондаренка, Л.Орбан-Лембрик, Л.Карамушки, 
Є.Кузьміна, Н.Глуханюка, Е.Зеєра та ін. 

До питання професійної підготовки майбутніх психологів зверталися віт-
чизняні вчені: Г.Балл, О.Бондаренко, С.Васьківська, П.Горностай, Т.Говорун, 
Х.Дмитерко-Карабин, І.Зязюн, В.Карікаш, С.Максименко, Л.Мова, В.Панок, 
Н.Пов’якель, Л.Уманець, Н.Чепелєва, Т.Яценко та ін. 

На основі проведеного аналізу різних підходів розглядаємо професійну 
ідентичність як результат процесів професійного самовизначення, персоналіза-
ції й самоорганізації, що виявляється в усвідомленні себе представником певної 
професії та певної професійної спільноти. Професійна ідентичність належить 
до визначень, у яких відображається концептуальне уявлення людини про місце, 
яке вона посідає в групі чи суспільстві. Крім того, це відображення супроводжу-
ється формуванням ціннісних і мотиваційних орієнтирів, а також суб’єктивним 
ставленням (прийняттям чи неприйняттям) до своєї професійної належності [2; 
3; 5; 6; 9; 10].   

Таким чином, професійна ідентичність набуває характеру інтегративного 
визначення, у якому визначається взаємозв’язок особистісних характеристик, які 
забезпечують орієнтацію в межах самої професії. Завдяки цьому майбутній фа-
хівець реалізує свій особистісний потенціал у професійній діяльності, а також 
прогнозує можливі наслідки професійного вибору. Дослідники підкреслюють, 
що професійна ідентичність є продуктом тривалого особистісного та профе-
сійного розвитку, який виявляється на достатньо високих рівнях оволодіння про-
фесією і є стійким співвідношенням основних елементів професійного процесу.  

Психологічна структура професійної ідентичності студентів-психологів 
включає в себе три взаємопов’язані компоненти: когнітивний, емоційно-оцін-
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ний і поведінковий [2; 5; 6; 10]. Когнітивний компонент професійної ідентично-
сті являє собою сукупність уявлень про себе й майбутню спеціальність, що фор-
мують образ «Я» та образ професії. Емоційно-оцінний компонент складається із 
самоставлення, а також ставлення студента до своєї майбутньої професії. Пове-
дінковий компонент професійної ідентичності представлений загальним рівнем 
осмисленості життя, здатністю до цілепокладання, рівнем активності студентів 
у проявах себе членами професійної групи в контексті засвоєння відповідних 
професійних ідей, норм, цінностей і зразків професійної поведінки.  

Маючи різні джерела формування, одним з яких є професійна освіта, про-
фесійна ідентичність практичного психолога зумовлюється низкою чинників, 
серед яких можна виокремити сформованість образу «Я», професійно важливі 
якості фахівця, професійні знання та вміння, ідеальні образи вибраної професії, 
очікування індивіда та можливості соціальних перспектив, які дає зазначена 
професія, професійне спілкування та взаємодію студентів із фахівцями профе-
сійної спільноти тощо.  

Дослідження проводилось у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» зі студентами філософського факультету пер-
шого, третього, п’ятого курсів спеціальності «Психологія». Вибірка становила 
60 студентів, з яких 20 студентів першого курсу, 19 студентів третього курсу та 
21 студент п’ятого курсу. 

Програма емпіричного дослідження включала чотири стандартизовані ме-
тодики, авторську анкету й опитувальник, розроблений Л.Шнейдер. Анкета 
складалася з питань, спрямованих на виявлення психологічних особливостей 
когнітивного, емоційно-оцінного та поведінкового компонентів професійної 
ідентичності студентів-психологів. 

Для дослідження когнітивного компонента використано опитувальник 
Л.Шнейдер [10], тест М.Куна, Т.Макпартленда «Хто я?» (модифікація Т.Рум’ян-
цевої) [7], питання анкети. Для діагностики емоційно-оцінного компонента ви-
користано «Тест-опитувальник самоставлення» (В.Столін, С.Пантилєєв) [8] і 
питання з анкети. Дослідження поведінкого компонента професійної ідентично-
сті здійснювалося завдяки методикам «Тест оцінки комунікативних вмінь» [1] і 
«Мотивація до навчання у вузі» [4], оскільки вважаємо, що поведінка студента 
під час навчання, його активність залежатиме й від мотивації, що впливатиме на 
процес формування професійної ідентичності. Для виявлення взаємозв’язків 
між складовими компонентів професійної ідентичності майбутніх психологів 
використано коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона (rx,y˃0,378 при p≤0,05 для 
першого курсу; rx,y˃0,389 при p≤0,05 для третього курсу; rx,y˃0,369 при p≤0,05 
для п’ятого курсу). 

Розглянемо психологічні особливості становлення професійної ідентично-
сті крізь призму вияву її компонентів упродовж навчання майбутніх психологів 
у ВНЗ (на першому, третьому та п’ятому курсах). 

Згідно з даними рис. 1 видно, що на першому курсі рівень сформованості 
когнітивного компонента є невисоким. Слід звернути увагу на те, що в студен-
тів є уже певні професійні плани, але у свідомості першокурсників ці плани без-
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посередньо пов’язані з мріями, очікуваннями. Варто відмітити наявність певно-
го уявлення про професію, про основні аспекти роботи психолога. Хоча ще не-
має відчуття належності до середовища психологів, відчуття належності пов’я-
зане з навчальним середовищем.  

 
Рис. 1. Високий рівень розвитку когнітивного компонента студентів-психологів 
 
В опитуваних 3 курсу рівень сформованості когнітивного компонента ви-

щий порівняно з першим курсом. Слід зазначити, що рівень сформованості про-
фесійних планів такий самий, як і в першокурсників. Відмічено, що уявлення 
про професію в третьокурсників практично сформовані: вони на такому ж рівні, 
як у п’ятикурсників. З рис. 1 видно, що під час навчання у ВНЗ уявлення про 
професію змінюється та формується відчуття належності до професійного сере-
довища психологів.  

Разом із тим у 55% студентів першого курсу низький рівень сформовано-
сті професійних умінь, тоді як на третьому курсі цей відсоток становить 37%, а 
в п’ятикурсників 0%. Низький рівень сформованості професійного «Я-образу» 
відмічається у 25% опитуваних 1 курсу, у 15% – 3 курсу та в 5% – 5 курсу. Вияв-
лено відмінності в показниках сформованості професійного Я. Зокрема, у 55% 
студентів першого курсу він є низьким, тоді як уже на третьому курсі цей показ-
ник знизився до 31%, а на п’ятому – до 10%. 

Установлено зростання рівня тривоги про професійне майбутнє серед сту-
дентів п’ятого курсу (61%) у порівнянні з опитуваними інших курсів. Разом із 
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тим тільки в 5% студентів п’ятого курсу відсутні плани на майбутнє, що гово-
рить про те, що тривога спонукає студентів-старшокурсників займати активну 
позицію щодо свого професійного майбутнього. 

Дослідники наголошують на важливості наявності професійних планів на 
майбутнє для професійного становлення особистості. На першому курсі виявле-
но кореляційний зв’язок між наявністю професійних планів та уявленням сту-
дента про професію (r = 0,634 при p≤0,05), на третьому він також помітний  
(r = 0,604 при p≤0,05). На п’ятому ж курсі кореляція дорівнює нулю. Згідно з 
відповідями анкети плани на майбутнє в студентів першого й третього курсів 
швидше відносяться до далекої часової перспективи та є мотиваційними чинни-
ками навчання. Тоді як на п’ятому ці ж плани стосуються уже ближчого майбут-
нього, скеровують до конкретних дій, реалізації себе. Це підтверджується таки-
ми кореляційними зв’язками між діяльнісним Я і наявністю професійних планів 
на майбутнє в студентів п’ятого курсу (r = 0,678 при p≤0,05), тоді як для першо-
го й третього курсів кореляція професійних планів має такий зв’язок із перспек-
тивним Я (r = 0,685 при p≤0,05 – для першого, r = 0,578 при p≤0,05 – для третьо-
го курсів). 

Хочемо наголосити на тому, що професійні плани на перших курсах 
швидше стосуються когнітивного компонента, тоді як на п’ятому курсі профе-
сійні плани є водночас і професійними цілями, що стають складовою поведінко-
вого компонента професійної ідентичності. 

У процесі дослідження емоційно-оцінного компонента професійної іден-
тичності використано шкали питальника самоставлення В.Століна, С.Пантилєє-
ва. Отримані результати дозволили констатувати більшу кількість опитуваних із 
високим рівнем інтересу до власної особистості та здатності до самоуправління 
на п’ятому курсі порівняно з першим і третім курсами, що може пояснюватися 
досвідом участі п’ятикурсників у групах особистісного росту, де продукуються 
ідеї самопізнання та самовдосконалення, а також покращуються вміння струк-
турувати власний час. Для студентів третьогого курсу характерним є зниження 
рівня самоінтересу, самоприйняття та підвищення рівня самозвинувачення, що 
разом зі збільшенням негативних самохарактеристик за методикою «Хто я?» 
М.Куна і Т.Макпартленда є свідченням кризових тенденцій в ідентичності, що 
зумовлюється незадоволеністю актуальною ситуацією саморозвитку й навчання 
та характеризується прагненням до змін і переходу на новий етап самоусвідом-
лення як особистісного, так і професійного. 

З рис. 2 видно, що в студентів першого й третього курсів особливості фор-
мування емоційного компонента є дещо схожими. Слід зазначити, що як на пер-
шому, так і на третьому курсах низьким є рівень аутосимпатїї, самоприйняття та 
самоконтролю. Дещо вищим є самоінтерес, самоповага та рівень сформованості 
ціннісно-смислової сфери. Виявлено, що рівень самозвинувачення й самовпев-
неності на всіх трьох курсах є практично однаковим. Хоча самоповага на тре-
тьому й п’ятому курсах є дещо вищою в порівнянні з першим курсом. Відміче-
но, що рівень самоповаги, самоконтролю, самоінтересу є достатньо низьким на 
третьому курсі, хоча на п’ятому показники за цими шкалами уже значно вищі.  
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Рис. 2. Високий рівень сформованості емоційно-оцінного компонента у студентів-психологів 

 
Серед опитуваних виявлено також показники низького рівня сформовано-

сті емоційно-оцінного компонента професійної ідентичності. Так, серед 30% 
студентів першого курсу є низьким рівень самоповаги, тоді як цей відсоток на 
третьому й п’ятому курсах дорівнює 5%. У 45% студентів першого курсу є 
низьким рівень самовпевненості, тоді як на третьому він є ще вищим – 53%, 
хоча на п’ятому – 29%. Відмічено динаміку розвитку самоконтролю під час про-
фесійної підготовки майбутніх психологів. Так, низький рівень самоконтролю 
спостерігається в 30% першокурсників, 21% – третьокурсників і 5% студентів 
п’ятого курсу. Підвищується і рівень самоприйняття, хоча й знижується рівень 
саморозуміння: у 30% студентів першого курсу він є низьким, тоді як на третьо-
му курсі тільки в 16% простежується низький рівень саморозуміння, хоча на 
п’ятому кількість студентів із низьким рівнем саморозуміння зростає. 

Емоційно-оцінний компонент має свої особливості в розвитку на кожному 
курсі. Це підтверджується зв’язками між показниками. 

Так, на першому курсі виявлено взаємозв’язки між самооцінкою та рівнем 
розвитку рефлексивного Я (r = 0,574 при p≤0,05), між диференційованістю осо-
бистості й самооцінкою своїх досягнень (r = 0,475 при p≤0,05), між рефлексив-
ним Я та відчуттям «за» чи «проти» власного Я (r = 0,574 при p≤0,05); самопо-
вага впливає на аутосимпатію і навпаки (r = 0,584 при p≤0,05); самоповага має 
прямо пропорційний зв’язок із самовпевненістю (r = 0,654 при p≤0,05); ауто-
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симпатія впливає на самовпевненість (r = 0,754 при p≤0,05) і самоконтроль  
(r = 0,784 при p≤0,05); самозвинувачення впливає на самоприйняття (r = 0,534 
при p≤0,05) і самозвинувачення впливає на самоконтроль (r = 0,612 при p≤0,05). 

На третьому курсі відмічено вплив диференційованості особистості на са-
мооцінку своїх досягнень (r = 0,574 при p≤0,05), самоконтролю на самооцінку 
своїх досягнень (r = 0,574 при p≤0,05) і на саморозуміння (r = 0,674 при p≤0,05), 
самоповаги на аутосимпатію (r = 0,754 при p≤0,05), аутосимпатії та самовпевне-
ності (r = 0,674 при p≤0,05). 

На п’ятому курсі виявлено зв’язок між саморозумінням і самооцінкою 
своїх досягнень (r = 0,674 при p≤0,05), між рівнем розвитку професійного Я та 
рівнем самоконтролю (r = 0,674 при p≤0,05), між саморозумінням і самоконтро-
лем (r = 0,671 при p≤0,05), самозвинуваченням і самовпевненістю (r = 0,574 при 
p≤0,05), аутосимпатією та самовпевненістю (r = 0,721 при p≤0,05). 

Отже, емоційно-оцінний компонент характеризується процесами само-
оцінки й самоставленя, які впливають на активність особистості, визначають 
особливості її діяльності й формують ставлення до себе як представника профе-
сії психолога.  

На рис. 3 можна простежити особливості вияву високого рівня сформова-
ності поведінкового компонента професійної ідентичності студентів, проте в до-
слідженні звертаємо увагу й на показники низького рівня сформованості. Так, у 
20% опитуваних третього курсу є високий рівень активності під час навчання. 
Тоді як на п’ятому курсі цей процент дорівнює 37%, а на першому – 24%. 
А 37% студентів третього курсу мають низький рівень активності, тоді як на 
п’ятому курсі цей процент дорівнює 19%, а на першому – 30%. Хочемо відміти-
ти, що у 25% студентів першого курсу є високий рівень сформованості комуні-
кативних умінь і навичок, а в 75% він є середнім. На третьому курсі високий рі-
вень розвитку комунікативних умінь і навичок мають 40% студентів, а в 60% він 
середній. У 35% студентів п’ятого курсу є високий рівень розвитку, а у 65% він 
є середнім. На п’ятому курсі простежується високий рівень самооцінки своїх 
умінь і навичок (75%), підвищується уміння слухати: у 50% студентів він є ви-
соким, а в 10% – низьким. Слід звернути увагу на те, що в 60% студентів тре-
тього курсу є низький рівень діяльнісного Я, тоді як тільки у 20% студентів 
п’ятого курсу він є низьким.  

Про формування професійної ідентичності свідчить мотивація до отри-
мання знань і мотивація до оволодіння професією. Мотивація до одержання 
диплома характеризує формальне ставлення до навчання у ВНЗ та відсутність 
інтересу до обраної професії. З рис. 3 видно, що впродовж професійної підго-
товки зростає мотивація до отримання знань (19% – на першому курсі, 35% – на 
третьому курсі та 49% – на п’ятому). Хоча більшість показників свідчать про 
високий рівень сформованості професійної ідентичності на п’ятому курсі в по-
рівнянні з молодшими курсами, мотивація до оволодіння професією є дещо 
нижчою – 34%, 39% – на першому курсі та 19% – на третьому. Слід зазначити, 
що серед опитуваних виявлено мотивацію до одержання диплома (29% – на 
першому курсі, 34% – на третьому курсі й 24% – на п’ятому). 
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Рис. 3. Високий рівень сформованості поведінкового компонента у студентів-психологів 

 
Результати анкетування показали тенденції до підвищення рівня профе-

сійної активності студентів п’ятого (55%) і першого (30%) курсів порівняно з 
третім курсом (15%) у засвоєнні особливостей професійної поведінки та проя-
вах себе членом професійної спільноти, що виявлялося в участі в наукових кон-
ференціях, читанні додаткової психологічної літератури, пошуку можливостей 
спілкування і взаємодії із практикуючими психологами та психотерапевтами то-
що. Разом із підвищенням загального показника осмисленості життя на стар-
ших курсах вищезазначені тенденції вказують на позитивну динаміку розвитку 
поведінкового компонента ідентичності в процесі навчання. 

Установлено взаємозв’язки між складовими поведінкового компонента й 
складовими когнітивного та емоційно-оцінного компонентів професійної іден-
тичності. Є зворотньо пропорційний зв’язок на третьому курсі між наявністю 
неоправданих очікувань та активністю студента (r = 0,543 при p≤0,05), тобто 
чим більше буде неоправданих очікувань, тим меншою мірою проявлятиметься 
активність студента-третьокурсника. Хочемо звернути увагу на те, що кореляції 
між цим змінними на першому й п’ятому курсах немає. 

Виявлено, що на формування поведінкового компонента впливає емоцій-
но-оцінний компонент. Присутній прямопропорційний зв’язок між активністю й 
самоповагою (r = 0,543 при p≤0,05), аутосимпатією й активністю під час навчан-
ня (r = 0,423 при p≤0,05), самовпевненістю й активністю (r = 0,443 при p≤0,05) 
на п’ятому курсі, хоча на третьому кореляція між активністю та аутосимпатією 
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є сильнішою (r = 0,543 при p≤0,05); з активністю студента та самовпевненістю 
(r = 0,504 при p≤0,05). 

Установлено, що на активність студента-п’ятикурсника також впливає 
тривога щодо професійного майбутнього (r = 0,604 при p≤0,05), тобто чим біль-
ша тривога, тим активність зростає. Хочемо звернути увагу на те, що для тре-
тьокурсника характерним є зменшення активності за наявності тривоги, тоді як 
студента п’ятого курсу тривога спрямовує на діяльність. Це свідчить про те, що 
старшокурсники направлені на пошук рішення, а не на емоційну реакцію, яка 
відбувається на третьому курсі. 

Ми помітили, що наявність відчуття належності до середовища психоло-
гів для старшокурсників залежить від активності під час навчання: r = 0,610 при 
p≤0,05 – третій курс, r = 0,723 при p≤0,05 – п’ятий курс. 

Слід звернути увагу на те, що є прямо пропорційна кореляція між розвит-
ком рефлексивного Я та діяльнісного Я на першому курсі (r = 0,613 при p≤0,05), 
така ж кореляція притамання для п’ятикурсників (r = 0,603 при p≤0,05). Для 
третього курсу така кореляція не властива. Своєю чергою на розвиток діяльні-
сного Я у третьокурсника впливає самоприйняття (r = 0,744 при p≤0,05), тоді як 
для двох інших курсів це неважливо. Хочемо зауважити, що на п’ятому курсі 
зростає мотивація до оволодіння професією, яка впливає на діяльнісне Я сту-
дента (r = 0,634 при p≤0,05). Важливу роль для розвитку діяльнісного Я відіграє 
й мотивація до отримання знань (r = 0,510 при p≤0,05) і мотивація до оволодін-
ня професією (r = 0,643 при p≤0,05) для першого курсу. 

Згідно з результатами дослідження можна зробити висновки: 
Високий рівень розвитку компонентів професійної ідентичності студен-

тів-психологів найбільше представлений серед опитуваних п’ятого курсу. Так, 
більшості п’ятикурсникам притаманний високий рівень розвитку складових 
когнітивного компонента, зокрема сформованість професійних планів на май-
бутнє, рівень сформованості професійного «Я-образу», уявлення студентів про 
професію й самооцінка сформованості комунікативних умінь. Серед студентів 
третього курсу характерні високі показники рівня сформованості професійного 
«Я-образу», уявлень студента про професію. У порівнянні з п’ятим і третім кур-
сами серед першокурсників виявлено невелику кількість опитуваних із високи-
ми показниками складових когнітивного компонента професійної ідентичності. 

Досліджено, що високий рівень розвитку складових емоційно-оцінного 
компонента характерний також опитуваним п’ятого курсу. Найвищі показники 
притаманні сформованості ціннісно-смислової сфери, інтегральному відчуттю 
«за» власного Я, рівню самоприйняття, самоінтересу. Високий рівень розвитку 
складових цього компонента професійної ідентичності серед студентів першого 
курсу більш представлений у порівнянні з когнітивним компонентом. Емоційно-
оцінна сфера студентів третього курсу відзначається суперечністю, деякі скла-
дові (інтегральне відчуття «за» власного Я, рівень самоповаги, рівень самокон-
тролю) є нижчими, ніж у студентів першого та п’ятого курсів.  

Високий рівень сформованості складових поведінкового компонента пе-
реважає серед студентів п’ятого курсу. Серед опитуваних третього курсу значно 
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менша кількість студентів із високим рівнем вияву активності під час навчання, 
мотивацією оволодіння професією, самооцінкою сформованості комунікатив-
них умінь, ніж серед студентів першого й п’ятого курсу. Високий рівень розвит-
ку діяльнісного Я в першокурсників і третьокурсників представлено однаковою 
кількістю опитуваних.  

Особливості вияву складових емоційно-оцінного та поведінкового компо-
нентів серед студентів третього курсу можуть бути свідченням кризового періо-
ду у становленні професійної ідентичності.  

Установлено взаємозв’язки між складовими компонентів професійної 
ідентичності студентів-психологів.  

Перпективами подальшого дослідження є вивчення соціально-психологіч-
них чинників становлення професійної ідентичності студентів психологів, роз-
роблення шляхів оптимізації становлення професійної ідентичності студентів 
під час професійної підготовки у ВНЗ. 
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ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ 
 

УДК 159.923.2:316.61         Інна Белінська  
 

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ:  
ПОТЕНЦІАЛ МЕДІАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 
У статті розглянуто проблему розвитку життєстійкості особистості, проаналізо-

вано різні підходи та тлумачення цього феномену. Розкрито роль медіації як технології вирі-
шення конфліктних ситуацій, що сприяє формуванню репертуару копінг-стратегій і розвит-
ку адаптаційного потенціалу особистості. Висвітлено трансформаційну модель медіації, 
окреслено основні засади її застосування.  

Ключові слова: медіація, трансформативна модель медіації, життєстійкість, ко-
пінг, адаптація, конфлікт.  

 
This article considers the problem of development of vitality of individual and analyzes 

different approaches and interpretations of this phenomenon. It is determined the role of mediation 
as a conflict resolution technology that promotes the formation of repertoire of coping strategies 
and adaptive capacity development of the individual. Article deals the transformational model of 
mediation it is outlined the basic principles of its application. 

 Keywords: mediation, mediation, transformative model, vitality, coping, adaptation, 
conflict. 

 
Велике значення має медіація як технологія вирішення конфліктів у житті 

людини, яка знайома з її принципами й етапами здійснення. Знання медіаційних 
закономірностей і принципів певною мірою сприяє розвитку адаптаційних мож-
ливостей кожної людини, сприяє розвитку життєстійкості, здатності конструк-
тивно вирішувати проблемні життєві ситуації, обирати адекватні стратегії їх ви-
рішення.  

Мета статті полягає в розкритті медіації як важливої умови розвитку 
життєстійкості особистості. 

Теоретичний конструкт «життєстійкість» розглядається в деяких працях й 
ототожнюється з різними поняттями – копінг (Л.Мерфі), «hardiness» (Маddi), 
особистісний адаптаційний потенціал (А.Маклаков), особистісний потенціал 
(Д.Леонтьєв). 

Копінг – (від англ. – справлятися) порівняно нове поняття в психології. 
Уперше термін був застосований у психологічній літературі Л.Мерфі 1962 року 
під час вивчення дослідником долання кризи розвитку в дітей [7]. Сьогодні ши-
роке застосування має концепція долаючої поведінки, запропонована Р.Лазару-
сом і Фолкманом. Вони визначають копінг як безперервно змінні когнітивні й 
поведінкові спроби справитися зі специфічними зовнішніми і/або внутрішніми 
вимогами, які оцінюються як надмірні або такі, що перевищують ресурси люди-
ни [6]. Основна функція копінгу, на думку багатьох учених, полягає в адаптації 
людини до вимог ситуації. Незважаючи на те, що в самому визначенні копінгу 
підкреслюється мета – підвищення адаптації особистості, дослідники по-різно-
му його трактують. Одні вважають, що цей процес може бути не конструктив-
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ним та неефективним і навіть призводити до дезадаптації й погіршення функ-
ціонування людини в соціумі [1]. Інші дослідники звертають увагу на невід’єм-
ну характеристику копінгу – його корисність [7]. Дискусія про ефективність чи 
неефективність копінгу виникає через відсутність чіткої розмежованості по-
нять. Отже, копінг проявляється в копінгових діях, копінг-стратегіях і копінг-
стилях. Копінгові дії – одиничні елементи, які залежать від мети дії, властиво-
стей предмета й умов дії. Копінгові дії, які відповідають цілям, приводять до 
внутрішнього спокою – адаптації, групуються в копінг-стратегії, що є прийома-
ми й способами, за допомогою яких і відбувається процес подолання стресу. 
Стратегії, у свою чергу, об’єднуються в копінгові стилі. Ефективними чи нее-
фективними можуть бути копінгові дії, копінг-стратегії, копінгові стилі. Наяв-
ність у поведінковому репертуарі особистості ефективних копінгових дій, стра-
тегій, стилів сприяє подоланню кризових життєвих ситуацій. 

Отже, копінг відображає адаптивні механізми особистості, здатність до 
пристосування та подолання кризової, проблемної ситуації. Теоретичне обґрун-
тування копінгу відбувається в межах когнітивного й біхевіористичного підхо-
дів. Головний акцент при вивченні копінгу робиться на поведінкових проявах. 
Життєстійкість особистості проявляється в копінгових діях, стратегіях і стилях, 
але не зводиться до них. 

С.Мадді, учень Г.Олпорта й Г.Мюрея, послідовник їхнього цілісного під-
ходу до особистості (диспозиційна теорія особистості), паралельно проникнув-
ся екзистенціалістичним способом мислення. Останнім часом визначальним на-
прямом його досліджень є «hardiness» – стрижнева особистісна характеристика, 
яка лежить в основі «мужності бути» за П.Тілліхом і також відповідає за успіш-
ність подолання негативних життєвих ситуацій особистістю. С.Мадді розробив 
цілісну концепцію «hardiness». Це поняття відображає, з погляду С.Мадді та 
Д.Кошаба, психологічну живучість і розширену ефективність людини, а також є 
показником її психічного здоров’я. Особистісна властивість «hardiness» підкре-
слює атитюди, що мотивують людину перетворювати стресогенні життєві події. 
Ставлення людини до змін як до можливості скористатися наявними внутріш-
німи ресурсами, які допомагають ефективно управляти ними, визначають, 
наскільки особистість здатна впоратися з труднощами й змінами, з якими вона 
стикається щодня, і з тими, які мають колоекстремальний та екстремальний ха-
рактер [1]. 

Першою ознакою атитюдів «hardiness», згідно з С.Мадді, є «включеність», 
яка відбиває властивість взаємодії особистості зі світом, що дає сили й мотивує 
людину до реалізації, лідерства, здорового образу думок і самовиявлення. 
«Включеність» дає можливість відчувати себе значущим і достатньо цінним, 
щоб повністю включатися у вирішення життєвих задач, незважаючи на наяв-
ність стресогенних чинників і змін. Наступний атитюд – «контроль» мотивує до 
пошуку шляхів впливу на результати стресогенних змін, на противагу впаданню 
в стан безпорадності й пасивності. Це поняття багато в чому схоже з поняттям 
«локус контролю» Роттера. На противагу відчуттю переляку від цих змін, уведе-
ний атитюд «виклику» допомагає людині залишатися відкритою до навколиш-
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нього середовища й суспільства. Він полягає в сприйнятті особою події життя 
як виклику та випробування особисто для себе [4]. 

С.Мадді визначає життєстійкість не як особистісну властивість, як ствер-
джує Д.Леонтьєв, а як систему установок або переконань. Відмінність у тому, 
що життєстійкість – це швидше відповідь на певні життєві ситуації, включе-
ність у ситуацію, контроль над нею, прийняття виклику, прийняття ситуації і 
вміння знайти в ній ресурс. Особистісний потенціал розкривається в самодетер-
мінації й відображає здатність не тільки відповідати на життєві ситуації, творчо 
знаходити вихід, а й самому створювати їх. Особистісний потенціал – це те, що 
забезпечує самодетермінацію – можливість людини як у когнітивному плані, 
плані свідомості й картини світу, так і в практичному відсторонюватися від по-
току, у якому пливемо, тобто самому усвідомлено ставати причиною. 

С.Мадді один з перших закцентував увагу на використанні резервних ре-
гулятивних ресурсів, а не тільки на застосуванні адаптаційного потенціалу. На 
вітчизняних теренах феномен життєстійкості в його розумінні знайшов пояс-
нення й уточнення в концепції особистісного потенціалу Д.Леонтьєва. Як зазна-
чає автор концепції, життєстійкість є проявом, одним з аспектів особистісного 
потенціалу. Якщо розглядати життєздійснення з точки зору вищеподаних аспек-
тів, то особистісний потенціал забезпечує самоконституювання. 

І.Маноха вводить поняття «потенціал індивідуального буття» людини, що 
є більш узагальненим і розглядає його як явище, що відтворює генералізовані 
ознаки розгортання індивідуальної природи «Я» людини протягом свого життя, 
інтенції та потенції власного існування. Процес актуалізації індивідуального по-
тенціалу буття людини постає як «індивідуальна історія». Оскільки індивіду-
альному буттю людини властива кризовість як онтологічна ознака й передумова 
буттєвості, то актуалізація потенціалу індивідуального буття людини відбувати-
меться як долання критичних буттєвих станів, що виникають на життєвому 
шляху особистості. Таким чином, потенціал індивідуального буття визначається 
також потенціалом долання людиною критичних станів власного буття [5]. 
Отже, з вищесказаного випливає конструюючий вплив життєстійкості, яка, вла-
сне, і забезпечує долання критичних станів, і сприяє розгортанню потенціалу 
індивідуального буття. 

Змістовими аналогами потенціалу буття людини є творчий і буттєвий потен-
ціали особистості. Маючи полярну природу, вони визначаються змістовим резуль-
татом двох протилежних тенденцій, які водночас постають домінантними тен-
денціями актуалізації потенціалу індивідуального буття людини. Це тенденції: 1 – 
«згортання» і 2 – «розгортання» потенційних ознак буття людини. Отож тенденція 
«згортання» – як тенденція «стереотипності», а полярна їй тенденція – тенденція 
«розгортання»  – як тенденція «оригінальності» діяння, що можуть бути визначені 
як загальні динамічні закономірності актуалізації потенціалу [5]. 

Творчий потенціал – це особистісний потенціал за Д.Леонтьєвим, що за-
безпечує самодетермінацію, а буттєвий – адаптаційний потенціал за А.Маклако-
вим. Отже, потенціал індивідуального буття – це основа, на якій розгортається 
на певному етапі онтогенезу адаптаційний потенціал, який забезпечує пристосу-
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вання до соціального середовища, життєстійкість, що дозволяє самореалізову-
ватися, і особистісний потенціал, який зумовлює самоконституювання. 

Д.Леонтьєв розкриває механізми особистісного потенціалу, що забезпечу-
ють самодетермінацію. Він вважає, що ними є механізми саморегуляції, які 
ґрунтуються на відповідальності та свободі. Свобода інтерпретується як форма 
активності, а відповідальність – як визначена форма регуляції, що, зливаючись 
на певному етапі онтогенезу, породжують феномен самодетермінації – саморе-
гулюючу свободу зрілої особистості. Важливою передумовою злиття в єдину 
саморегулюючу свободу особистості є його опосередкованість цінностями, ду-
ховністю, смисловим наповненням. Як стверджує Д.Леонтьєв, цей компонент 
забезпечує визначену Ф.Ніцше (услід за ним Е.Фромом і В.Франклом) «свободу 
для» на противагу «свободі від» [3]. 

Оскільки Д.Леонтьєв вважає «hardiness» іноземним аналогом особисті-
сного потенціалу й перекладає це поняття як життєстійкість [1], то ми розгля-
даємо життєстійкість через призму життєздійснення і вважаємо її перехідною 
ланкою від адаптивного до особистісного потенціалу. Життєстійкість – це ди-
спозиція, яка розглядається як готовність суб’єкта до поведінкового акту, дії, 
вчинку або до їх послідовності. Вона включає три компоненти включеність, 
контроль і прийняття ризику, проявляється в копінгових стратегіях. Набувається 
протягом життя та є передумовою самопроектування. Розвиток адаптаційних 
можливостей передбачає оволодіння знаннями щодо способів, стилів і навичок 
вирішення конфліктних ситуацій. 

На нашу думку, важливим чинником забезпечення розвитку адаптаційних 
можливостей особистості, її життєстійкості є потенціал, який закладений у ме-
діації та її ціннісних параметрах, а саме – позитивна зміна особистості у взає-
мостосунках конфліктуючих сторін. 

У зарубіжній науковій літературі медіаційний процес тлумачать як модель ви-
рішення конфлікту, що полягає в оптимізації за допомогою третьої сторони процесу 
розв’язання проблеми з метою припинення конфлікту. Відомі різні підходи до тлу-
мачення медіаційного процесу та різні медіаційні практики. Одним із найбільш 
обґрунтованих є трансформативний підхід до конфлікту Р.Буша та Дж.Фолджера, де 
конфлікт розглядається як процес, який сприяє розвитку людських стосунків, а не як 
життєва ситуація, яка потребує управління та корекції. У медіації конфлікт (лат. 
conflictus – зіткнення) сприймається як найважливіша сторона взаємодії людей у 
суспільстві, частина буття і форма відносин між суб’єктами, мотивація яких зу-
мовлена протилежними цінностями, нормами й потребами. Отже, медіація – це за-
сіб підтримки трансформації конфлікту. Щодо терміна «трансформація» у версії 
«трансформативної моделі медіації», автори використовують його не в значенні ор-
ганізаційної реструктуризації конфлікту (перерозподіл матеріальних благ й обов’яз-
ків між індивідами й групами людей), а мають на увазі зміну характеру взаємодії з 
деструктивного на конструктивний у ході конфлікту. Трансформація в такому тлу-
маченні означає зміну якості суспільних взаємодій у конфлікті й за його межами [2]. 

Процес медіації містить у собі унікальний потенціал трансформації взає-
модії в конфлікті та, як результат, зміну світосприйняття людей, які беруть 
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участь у медіаційному процесі. Трансформативний потенціал медіації генерує 
два динамічних ефекти – розширення особистісних можливостей і взаємне ви-
знання. Розширення особистісних можливостей означає відновлення відчуття 
власної значимості та сили, а також можливості людини приймати рішення та 
розв’язувати життєві проблеми. Іншими словами, забезпечується включеність 
особистості в процес подолання, вирішення життєвої проблеми. Взаємне ви-
знання означає пробудження в людини усвідомлення, розуміння та співчуття до 
ситуації іншої людини.  

Унікальність медіації – у її здатності трансформувати характер взаємодії в 
конфлікті таким чином, що конфлікт може фактично зміцнити як самих його 
учасників, так і суспільство, частиною якого вони є. Завдяки неофіційності та 
принципу консенсусу, медіація може дозволити сторонам визначати проблеми 
та цілі в їх власних поняттях, таким чином підтверджуючи важливість цих про-
блем і завдань у житті сторін. Крім того, медіація може підтримувати самови-
значення сторін у прийнятті рішень щодо способів урегулювання конфліктів. 
Вона допомагає сторонам мобілізувати власні ресурси для того, щоб працювати 
над вирішенням проблем і досягненням цілей. Медіація вже використовує пев-
ною мірою цей потенціал процесу, щоб допомогти сторонам конфлікту зміцни-
ти їх власну здатність працювати за несприятливих обставин усіх типів, причо-
му не тільки в ході поточного конфлікту, а й в інших життєвих ситуаціях, які 
можливі в майбутньому. Учасники медіації починають більше цінувати свої 
здібності, покладатися на свої сили, їх упевненість у собі зростає, що забезпе-
чує розвиток адаптаційних можливостей особистості, її життєстійкості. 

Крім того, приватний, неупереджений характер медіації може забезпечити 
учасникам конфлікту можливість спокійно порозумітися й навчитися бачити 
людські риси один в одному. Завдяки технікам, які застосовують медіатори, 
створюються умови для налагодження сприятливих міжособистісних відносин. 
Медіація певною мірою допомагає людям зміцнювати притаманну їм здатність 
сприймати проблеми інших людей і спільно переживати їх. Вона сприяє визнан-
ню й усвідомленню потреб, проблем інших людей, допомагає побачити в опо-
нента людські риси. Ця складова процесу медіації називається взаємним ви-
знанням (recognition) [2]. 

Незважаючи на те, що досі в медіації не приділялося достатньо уваги роз-
ширенню особистісних можливостей, послідовний і посилений акцент на цих 
двох аспектах забезпечить потужну (хоч і не миттєву) стимуляцію трансформа-
ції взаємин у конфлікті. Їх негативний і деструктивний характер поступово пе-
ретворюється на позитивну й конструктивну силу, що допомагає людям взаємо-
діяти один з одним з більшою вірою в себе та більшим ступенем співчуття. 
Отже, у цьому й представлений потенціал медіації в усіх видах конфліктів. 

Головний діючий принцип конструктивного розв’язання суперечки, який 
застосовується в медіації, полягає в тому, що конфлікт може бути розв’язаний 
якнайкраще й досягнуті угоди мають найбільшу життєздатність тоді, коли сто-
рони, що сперечаються, приймають необхідні рішення самостійно. Контроль за 
прийняттям рішення й основним результатом зосереджується в руках учасників 
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процесу медіації. Управління процесом відбувається таким чином, щоб підсили-
ти значущість і почуття свободи в учасників цього процесу шляхом акцентуван-
ня уваги на почутті особистої відповідальності за прийняття рішення. Цей про-
цес спрямований на зведення до мінімуму негативних наслідків конфлікту й за-
безпечення розв’язання спірних питань таким чином, щоб розглянути макси-
мальну кількість потреб та інтересів учасників. 

Медіація ґрунтується на таких засадах щодо сутності конфлікту: конфлікт є 
повсякденним явищем життя людей і відбувається на багатьох рівнях; конфлікту 
може бути дано нейтральне визначення як явищу, що необов’язково має негативні 
наслідки, тому що він набуває негативних і деструктивних властивостей у разі за-
стосування сторонами неправильного підходу до його вирішення; позитивний під-
хід до конфлікту може бути внеском у створення творчих і конструктивних рішень. 
Загалом за відповідних обставин люди, які опиняються в конфлікті, можуть бути 
вмотивованими й спроможними розв’язати конфлікт конструктивно. 

Медіаційні технології моделюють конструктивне спілкування та невороже 
розв’язання конфліктної ситуації, а також навчають цього учасників перегово-
рів. Хоча медіаційний процес не є процесом лікування або дорадництва, він мо-
же мати терапевтичний чи «трансформативний» (перетворюючий) вплив, змі-
нювати бачення ситуації і, відповідно, ставлення до неї учасників, підсилювати 
їхню здатність долати труднощі, а також сприяти процесу зцілення від деструк-
тивного впливу конфлікту. 

Таким чином, медіаційний процес розглядається як технологія управління 
конфліктом за допомогою третьої нейтральної сторони, яка базується на цінні-
сному ставленні до особистості. Основний акцент у трансформативній моделі 
медіації ставиться на двох аспектах – розширенні особистісних можливостей і 
взаємному визнанні. Власне цей потенціал, який закладений у медіації та її цін-
нісних параметрах, забезпечує розвиток адаптаційних можливостей особисто-
сті, сприяє розвитку її життєстійкості. 
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УДК 316.6:159.9                   Оксана Лютак 
 

НАСИЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН  
 

У статті здійснений теоретичний аналіз соціально-психологічних особливостей на-
сильства, описані теорії виникнення агресивності в людей, критерії класифікації насиль-
ства, його різновиди й індикатори. 

Ключові слова: соціально-психологічна природа насильства, види насильства, психо-
логічне насильство. 

 
The article presents a theoretical analysis of the socio-psychological characteristics of violence, 

described theories of aggression in humans, classification criteria violence, its types and indicators.  
Keywords: social and psychological nature of violence, types of violence, psychological violence. 
 
Прояви насильства протягом тисячолітньої історії людства набували різ-

них форм і видів, мали різну соціальну й психологічну норму, об’єкти застосу-
вання. Сьогодні в психології з’явилася стійка тенденція до багатофакторного, 
синтетичного розуміння феномену насильства, у якій ураховуються різні аспек-
ти її розгляду. Серед дослідників окреслилася відмова від біологізаторських 
тлумачень феномену агресії, що зводили її до проявів природженого інстинкту 
як невід’ємно притаманного людській природі. Більш чітко став простежувати-
ся соціальний контекст багатьох досліджень, який означає прямий вихід на коло 
актуальних проблем, що хвилюють нині все людство. Цей рівень аналізу мі-
стить перелік взаємопов’язаних між собою змінних на противагу абсолютизації 
якої-небудь з них окремо.  

Виходячи з вищесказаного, метою й завданнями нашого дослідження є 
теоретичний аналіз соціально-психологічної природи насильства, узагальнення 
його видів, критеріїв класифікації, форм прояву в соціумі та впливу на індивіда 
й суспільство в цілому.  

Серед різноманітних точок зору на генезу насильства в психологічній нау-
ці важливе місце продовжують займати теорії біологічної природи агресивної 
поведінки. Представники цього напряму (Ф.Верном, Д.Р.Майлс, Г.Карей, 
Е.Ф.Коккаро, О.Д.Сєрожинський та ін.) наголошують, що агресивна поведінка 
людини детермінована біологічними причинами та пов’язана зі становленням 
біохімічних, гормональних механізмів, які впливають на її формування. Сучасні 
дослідження виявляють внесок генотипу та середовища у варіативність агре-
сивності в людей, розглядають питання про те, які саме гени впливають на між-
індивідуальні розбіжності в схильності до насильства та які психологічні меха-
нізми можуть опосередковувати такий вплив (С.Б.Манук, М.В.Алфімова, 
В.І.Трубников). До цього ж слід віднести й дослідження жорстокості при пси-
хічних розладах, агресивності у зв’язку з деякими душевними захворюваннями, 
з прогресуючим психічним дефектом і розпадом особистості (О.Кернберг, 
О.Є.Лічко, Ю.Б.Можгинський) [7].  

А.Бандура, А.Басс, Л.Берковіц, Р.Берон вважають людську агресію, голов-
ним чином, «формою соціальної поведінки», при цьому не заперечується вплив 
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фізіологічних субстратів, змін у гормональному балансі, серйозних емоційних 
невідповідностей, генетичних аберацій тощо [2].  

Можемо стверджувати, що єдиного погляду в науці щодо «біологічної» чи 
«соціальної» природи насильства сьогодні не існує. Так само різні наукові під-
ходи пропонують варіації критеріїв класифікації насильства й форм його прояву 
як на індивідуальному, так і на соціальному рівні.  

Аналіз теоретичних джерел дозволяє виокремити такі теорії зародження 
агресивності (насильства) [4]. 

1. Біологічні теорії розглядають вплив нейрофізіологічних факторів (у де-
котрих людей зміни в лімбічній системі головного мозку можуть впливати на 
агресивну поведінку); вплив біохімічних факторів (нейротрансмітери – нейро-
медіатори (наприклад, адреналін, норадреналін, допамін, ацетилхолін, а також 
серотонін)), які можуть відігравати роль у полегшенні та гальмуванні агресив-
них імпульсів; вплив генетичних факторів; патологія головного мозку (різнома-
нітна патологія головного мозку може спричиняти агресію (пухлини, травми, 
окремі захворювання, наприклад, енцефаліт та епілепсія)). 

2. Психологічні теорії поділяються на [6]: 
а) психоаналітичну теорію, згідно з якою агресія й насильство є зовніш-

німи проявами внутрішнього безсилля і низької самооцінки, що виникають, ко-
ли не реалізується потреба дитини в безпеці та задоволенні; 

б) теорію навчання. Прихильники цієї теорії стверджують, що агресивним 
способам поведінки й насильству навчаються на значимих і впливових рольо-
вих моделях. Люди, над якими знущалися в дитинстві або виховували, застосо-
вуючи фізичні покарання, з більшою вірогідністю будуть самі застосовувати 
насильство, коли стануть дорослими. 

3. Соціокультурні теорії, за якими агресивна поведінка є, головним чи-
ном, продуктом культури й структури суспільства. Вплив соціальних факторів 
може сприяти проявам насильства, коли люди усвідомлюють, що їх потреби не 
можуть бути реалізовані в суспільно прийнятних формах; тоді виникають де-
лінквентні форми поведінки, щоб отримати бажане.  

Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту називає такі фактори проя-
вів насильства в українських родинах [5]: психологічні (психічні розлади, висо-
кий рівень агресії, власний негативний досвід дитинства, низька самооцінка 
кривдника); соціальні (стереотипність уявлень про ролі в сім’ї й виховання ді-
тей, високий рівень алкоголізації населення, поширення наркоманії); економіч-
ні (зниження рівня життя значної частини населення, соціально-побутова не-
влаштованість, безробіття). 

Сьогодні фахівці розрізняють чотири контексти виникнення насильства 
над дітьми в сім’ї, а саме: індивідуальний (з боку батьків та дітей), сімейний, 
соціокультурний і кризовий [8].  

Індивідуальний контекст з боку батьків містить особливості особистості 
батьків. Ризик насильства зростає, якщо в батьків спостерігаються такі психо-
логічні характеристики, як ригідність, домінування, тривожність, роздратова-
ність (особливо на провокуючу поведінку дитини), низька самооцінка, депре-
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сивність, імпульсивність, залежність, низький рівень емпатії та відкритості, 
низька стресостійкість, емоційна лабільність, агресивність, замкнутість, підо-
зрілість і проблеми самоідентифікації. Також факторами ризику є негативне 
ставлення батьків до оточення та неадекватні соціальні очікування стосовно ди-
тини; низький рівень соціальних навичок; невміння вести переговори, вирішу-
вати конфлікти й проблеми, справлятися зі стресом, просити допомоги в інших 
(насильство над дітьми є сімейною таємницею, яка ретельно приховується і не 
обговорюється відкрито); психічне здоров’я батьків, ризик застосування батька-
ми насильства відносно дітей збільшують виражені в них психопатологічні від-
хилення, знервованість, депресивність, схильність до суїцидів.  

До виникнення насильства також призводять алкоголізм і наркоманія бать-
ків і, як наслідок, психофармакологічні проблеми й афективні порушення: агре-
сивність, гіперсексуальність, дратівливість, порушення координації, послабле-
ний контроль над своєю поведінкою, зниження критики, зміни особистості та ін. 
проблеми; відсутність належних батьківських навичок і почуттів; дефіцит бать-
ківських почуттів і навичок найчастіше характерний для молодих, розумово від-
сталих, психічно хворих батьків. 

Індивідуальний контекст з боку дитини враховує наявність проблем у 
психічному й фізичному розвитку, а саме: недоношені діти, які мають низьку 
вагу при народженні; небажані діти, а також ті, які були народжені після втрати 
попередньої дитини; діти, які живуть у багатодітній родині, де проміжки між 
народженнями дітей були невеликими (погодки); вроджені або набуті каліцтва, 
порушення здоров’я (спадковий синдром, хронічні захворювання, у тому числі 
й психічні); розлади та особливості поведінки (дратівливість, гнівливість, ім-
пульсивність, гіперактивність, непередбачуваність поведінки, порушення сну, 
енурез); низький рівень оволодіння соціальними навичками. 

У рамках сімейного контексту серед можливих причин виникнення на-
сильства виділяють такі: родини батьків-одинаків, а також багатодітні родини, 
у яких дефіцит вільного часу батьків, неможливість надати потрібну увагу кож-
ній дитині тощо; вітчим у родині або прийомні батьки; конфліктні чи насиль-
ницькі відносини між членами родини; жінки, що зазнають насильства від чо-
ловіка; проблеми між подружжям (сексуальна незадоволеність, відсутність або 
недостатність емоційної підтримки тощо); проблеми взаємин батьків і дитини; 
емоційна та фізична ізоляція родини.  

Під соціокультурним контекстом розуміють аналіз класової структури су-
спільства й економічного стану окремих класів (робота-безробіття; добробут-
бідність; умови проживання). Демонстрування насильства в засобах масової ін-
формації (мультфільми, фільми, передачі) провокує розуміння насильства як 
цінності та прийнятної поведінки. 

Крім сказаного вище, необхідно враховувати специфічні для кожного су-
спільства установки щодо насильства, зокрема, стосовно дітей у сім’ї, відноси-
ни між поколіннями й статями, ролі батьків і дітей, формальні й неформальні 
тощо. Наприклад, у культурі існує взаємозв’язок між насильницькими формами 
поведінки й уявленнями про мужність, які формують у «сильної статі» установ-
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ку на панування над іншими людьми (над жінкою й дітьми). Реалізацію цього 
прагнення за допомогою насильства визнають здебільшого як «легітимну». Та-
ка ситуація може бути причиною «успадкування» моделі жорстокого поводжен-
ня з дітьми в сім’ї з боку чоловіків, а також поширення в суспільстві уявлень 
про методи виховання. До сьогодні фізичні покарання розглядають як припу-
стимий і дієвий спосіб педагогічного впливу [9]. 

Є сенс згадати поняття авторитарної особистості, яке було введене в 1950 
році Т.Адорно [1]. Зокрема, він вважав, що існують люди, які використовують 
«зміщену агресію», тобто мають так звану «мотиваційну тенденцію». Адорно 
дав подібним людям таку характеристику: «Вони схильні твердо дотримуватися 
своїх переконань та поділяти «конвенційні» схильності; вони нетерпимі до 
проявів слабкості (у себе й в інших); вони схильні до того, щоб карати; вони 
підозрілі; вони безмежно поважають владу» [1, с.338]. Оскільки в дитинстві 
такі особистості відчували велику невпевненість і надзвичайну залежність від 
батьків, страх перед ними та неусвідомлювану ворожість до них, це створювало 
передумови для появи в них схильності до гніву, який, унаслідок їхнього страху 
та невпевненості, набуває форми зміщеної агресії, спрямованої проти 
безвладних груп, дозволяючи зберегти зовнішню пошану до влади. Цей страх, 
на думку Т.Адорно, – проекція їхніх власних ворожих проявів. Наявність 
зв’язку вказаного характерологічного синдрому з агресивністю та ворожістю не 
однозначна та потребує більш детального вивчення. 

У роботах Р.Берона [3], Д.Зілманна, Дж.Карсліта, Ч.Мюллера та інших по-
дана ідея про те, що агресія ніколи не виникає у вакуумі, що її існування багато 
в чому зумовлене певними аспектами навколишнього середовища. Між тим дея-
кі дослідники доходять висновку, що наявність стресору, як середовищного, так 
і міжособистісного, ще не є достатньою підставою для виникнення агресивної 
поведінки. Р.Берон і Д.Річардсон [3] указують на роль установки в агресивній 
поведінці. При цьому установка включає три основні компоненти: 

1) оціночний, тобто любов чи ненависть до об’єктів; 
2) компонент віри – людина впевнена, що об’єкти є такими, якими вона їх 

сприймає; 
3) поведінковий, тобто готовність діяти певним чином щодо об’єктів [3, 

с.216]. 
Загалом виокремлюють фізичне, сексуальне, психологічне насильство [6]. 

Більшість дослідників цієї проблеми вважають, що психологічні особливості 
жертв фізичного й сексуального насильства зумовлені не стільки фізичними 
травмами, скільки насильством над особистістю. Як самостійна форма жорстоко-
го поводження з людиною психологічне насильство стало братися до уваги в кін-
ці 70-х – на початку 80-х років. Сьогодні практично всі фахівці, що займаються 
цією проблемою, підкреслюють, що психологічне насильство зустрічається наба-
гато частіше, ніж вважається, і його вплив більш руйнівний для особистості по-
страждалого в порівнянні з фізичним і навіть сексуальним насильством. 

Розглянемо цей вид насильства на прикладі поведінки з дитиною. Емоцій-
не (психологічне) насильство – це періодичний або постійний психологічний 

Оксана Лютак. Насильство як соціально-психологічний феномен 
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вплив на дитину чи відторгнення її батьками або іншими дорослими, що при-
зводить до формування в дитини патологічних рис характеру або порушення 
психічного розвитку. 

Виділяють 5 основних типів руйнівної поведінки батьків чи інших доро-
слих, значущих для дитини, які заважають її здоровому розвитку, руйнують віру 
в себе, сприяють появі різних емоційних і поведінкових проблем, а саме: відтор-
гнення, погрози (або тероризування), ігнорування психологічних потреб дити-
ни, ізоляція й розбещення [6].  

Вплив психологічного насильства на особистість має серйозні травмуючі 
наслідки для дитини. У дошкільному й молодшому шкільному віці наслідки емо-
ційного насильства можуть проявлятися в затримці фізичного, розумового роз-
витку, росту дитини; у формуванні таких особистісних особливостей, як імпуль-
сивність, вибуховість, ворожість, агресивність; у виробленні шкідливих звичок 
(смоктання пальців, виривання волосся). У психологічній літературі зустрічаєть-
ся поняття «психологічна карликовість» – коли дитина, що росте в несприятли-
вих для неї психологічних умовах, сильно відстає в рості від однолітків і має за-
тримку психічного розвитку. Виявляється, що патофізіологічним механізмом цьо-
го є порушення синтезу соматотропного гормону (гормону росту), від якого зале-
жить не тільки зростання дитини, а і її інтелектуальний розвиток [9]. 

Фізичне насильство – навмисне або необережне нанесення дитині батька-
ми чи особами, що їх замінюють, вихователями або іншими особами фізичних 
травм, різних тілесних ушкоджень, які заподіюють шкоду здоров’ю дитини, по-
рушують її розвиток і позбавляють життя [6]. 

Сексуальне насильство, або розбещення – залучення дитини за її згодою 
або без такої в сексуальні дії з дорослим (чи з людиною, старшою за неї не 
менш ніж на 3 роки) з метою отримання останнім сексуального задоволення або 
вигоди. Згода дитини на сексуальний контакт не дає підстав вважати його нена-
сильницьким, оскільки дитина [8]:  

- не володіє свободою волі, будучи залежною від дорослого; 
- може не усвідомлювати значення дій дорослого з огляду на функціо-

нальну незрілість;  
- не може повною мірою передбачити всі негативні для себе наслідки 

цих дій. 
Сексуальне насильство над дітьми (сексуальне зловживання дітьми) – це 

залучення дитини до дії із сексуальним забарвленням з метою отримання доро-
слими сексуального задоволення або матеріальної вигоди.  

Насильство над людиною та його наслідки можуть проявити себе негайно 
або в далекому майбутньому. 

До негайних наслідків належать фізичні травми, пошкодження, блювота, го-
ловний біль, зомління, характерні для маленьких дітей, яких хапають за плечі й 
сильно трясуть. Під час цього синдрому відбуваються крововиливи в очні яблука. 
Окрім того, це психічні порушення у відповідь на будь-який вид агресії, особливо 
на сексуальну. Такі реакції можуть проявлятися в прагненні кудись тікати, 
сховатися чи глибокій загальмованості, зовнішній байдужості. У будь-якому разі 
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дитина охоплена надзвичайним страхом, тривогою та гнівом. У старшому віці 
можливий розвиток депресії з почуттям власної нікчемності, неповноцінності. 

Віддалені наслідки – це порушення фізичного та психічного розвитку, сома-
тичні захворювання, особистісні й емоційні порушення, соціальна невлаштованість. 

Висновки. Таким чином, насильство має як біологічну, так і соціальну 
природу. Соціально-психологічна сутність цього феномену проявляється як на 
індивідуальному (насильство над самим собою), так і на соціальному рівні (на-
сильство над іншою людиною). Незважаючи на свої різновиди, форми прояву в 
різних культурах, насильство особливо згубно впливає на розвиток і соціаліза-
цію дитини. Тому законодавчо в розвинених країнах покарання за нього є най-
суворішим. Найбільш цікавим і недостатньо дослідженим залишається психоло-
гічне насильство, яке стрімко модифікується в сучасних умовах. Його глибше 
дослідження щодо впливу на шкільну й студентську молодь вважаємо перспек-
тивою нашої роботи.  
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The article deals with coping strategies of behavior in stressful situations. The author 
reveals the psychological essence of the concept of «coping strategies». In psychology, coping 
behavior is of greater significance is the problem of studying resources that allow the individual 
purposefully acquire, operate, outperform ( predict ) life situations, events, and results of their own 
actions. The author suggests the content of the training program for overcoming stress. 

Keywords: stress, adaptation syndrome, mental tension, coping strategies to overcome stress 
and training program. 

  
Постійні зміни в економічній, політичній, соціальній сферах так чи інак-

ше позначаються на фізичному й психічному здоров’ї особистості. Кризові яви-
ща призводять до того, що особистість зазнає великого психологічного наванта-
ження, яке стосується як професійної діяльності, так й особистісної сфери. Як 
наслідок, у значної кількості спостерігаються ознаки професійного й особисті-
сного стресу. Не завжди особистість самостійно може вибрати стратегію подо-
лання стресової ситуації. 

Мета статті – висвітлити психологічну сутність копінг-стратегій поведін-
ки особистості в стресових ситуаціях і запропонувати способи їх подолання. 

Сам термін «стрес» об’єднує широке коло явищ, досліджуваних у фізіоло-
гії, медицині, психології. Узагальнені визначення терміна подані в табл. 1.  

 
Таблиця 1  

Узагальнені значення використання терміна «стрес» 
 
 
 
Стрес 

1. Якісно відмінний відносно гомеостазу фізіологічний стан, викликаний негатив-
ним впливом довкілля 
2. Будь-які зовнішні або внутрішні стимули, які викликають збудження чи напру-
ження («стрес-фактори» або «стресори») 
3. Комбінація стресора та фізіологічних змін (стресова реактивність в організмі під 
дією цього стресора) 
4. Комплекс емоційних станів як наслідок дії негативних факторів 
5. Суб’єктивна реакція, що відображає стан напруги й збудження 

 
Велика кількість причин виникнення стресу та багатоаспектність його 

проявів зумовили появу багатьох теорій і моделей стресу. Першу теорію стресу 
запропонував канадський фізіолог Г.Сельє [5]. Дослідник увів термін до науково-
го вжитку й означив стрес, або загальний адаптаційний синдром як фізіологічну 
реакцію організму, яка виникає під впливом фізичних, хімічних та органічних 
чинників. Зміст цієї теорії можна звести до чотирьох основних положень:  

1. Усі біологічні організми володіють вродженими механізмами підтримки 
рівноваги функціонування своїх систем. Підтримка стану внутрішнього балансу 
є життєво важливим завданням організму. 

2. Сильні зовнішні подразники, або стресори порушують внутрішню рівно-
вагу. На будь-який вплив, позитивний чи негативний, організм реагує специфічним 
фізіологічним збудженням. Ця реакція має пристосувально-захисний характер. 

3. Розвиток і пристосування до такої адаптивної реакції відбувається в де-
кілька стадій. Час перебігу й переходу на кожну стадію залежить від рівня стій-
кості організму, інтенсивності й тривалості дії стресора. 
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4. Організм має обмежені резерви адаптаційних можливостей попере-
дження й подолання стресу – їх виснаження може призвести до захворювання й 
смерті. 

За результатами своїх досліджень Г.Сельє обґрунтовано довів існування 
трьох стадій тривалості загального адаптаційного синдрому: стадії тривоги, 
стадії резистентності (опору), стадії виснаження. Стресорами для людини 
можуть бути як фізичні, так і соціальні подразники, як реально діючі, так і віро-
гідні. Причому людина реагує не лише на дійсну фізичну небезпеку, а й на за-
грозу або нагадування про неї. Завжди підвищену цікавість серед науковців ви-
кликали способи подолання стресових ситуацій. Теорія опанування особисті-
стю скрутними життєвими ситуаціями (копінгу) виникла в психології в другій 
половині XX століття. Термін був запроваджений американським психологом 
А.Маслоу [2]. Під копінгом розуміють когнітивні та поведінкові спроби подола-
ти специфічні зовнішні або внутрішні перешкоди, що постійно змінюються й 
оцінюються як напруження або перевищують можливості людини впоратися з 
ними [2; 8; 9]. 

Копінг-поведінка [2; 10] – форма поведінки, що визначає готовність інди-
віда вирішувати життєві проблеми. Ця поведінка спрямована на пристосування 
до обставин і передбачає наявність сформованого вміння використовувати певні 
засоби для подолання негативного емоційного стану. При виборі активних дій 
підвищується ймовірність усунення впливу стресорів на особистість. Особливо-
сті цього вміння пов’язані з Я-концепцією, локусом контролю, емпатією, умова-
ми середовища. За визначенням А.Маслоу [2], копінг-поведінка протиставляєть-
ся експресивній поведінці. Виділяються такі способи опанувальної поведінки: 
розв’язання проблем, пошук соціальної підтримки, уникання. 

Таким чином, поведінка, яка допомагає в боротьбі зі стресом, реалізується 
за допомогою застосування різних копінг-стратегій на основі ресурсів особи-
стості й середовища. Одним з найважливіших ресурсів середовища є соціальна 
підтримка. До особистісних ресурсів належать адекватна «Я-концепція», пози-
тивна самооцінка, низький рівень нейротизму, висока нервово-психічна стій-
кість, інтернальний локус контролю, оптимістичний світогляд, емпатичний по-
тенціал, афіліативна тенденція й інші психологічні конструкти. 

А.Орєхов [1], вивчаючи поведінку людей у складних життєвих ситуаціях, 
умовно ділить їх на дві категорії: особи, які мобілізуються, та які демобілізують-
ся. Ті, які мобілізуються, починають діяти в складних життєвих ситуаціях істотно 
більш енергійно, ініціативно, активно. Ті, які демобілізуються, навпаки, зменшу-
ють активність, їхня діяльність сповільнюється, а іноді навіть стопориться. 

На думку Д.Амірхана [4], вибір індивідуумом протягом усього життя пев-
них стратегій подолання є досить стабільною характеристикою й мало залежить 
від типу стресора. Ці стратегії він позначив як базисні стратегії поведінки лю-
дини й об’єднав їх у 3 групи: пов’язання проблеми (адаптивна); пошук соціаль-
ної підтримки (адаптивна); ухиляння від проблеми (неадаптивна). 

Інтелектуальний спосіб подолання проблемної ситуації полягає в мірку-
ванні. Людина синтезує інформацію про подію, аналізує подію та проблему з 
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різних боків і намагається знайти нові підходи до розв’язання проблеми. Вона 
має у своєму розпорядженні події в строгому порядку й розмірковує, що ще 
можна зробити, що можна відставити вбік і що важливо саме тепер. 

Емоційний спосіб подолання проблемної ситуації полягає в прояві емо-
ційних почуттів, наприклад, у плачі або сміхові, а також в оповіданні про пере-
житі почуття іншим людям. Людина демонструє свої почуття й розповідає про 
них, вона також може використовувати й інші невербальні засоби, такі як малю-
вання, музика або танець. 

Соціально спрямований тип подолання. У цьому випадку людина шукає 
підтримки в певної групи людей або шляхом простої участі в ній, або шляхом 
виконання будь-якої ролі. Вона може стати організатором чого-небудь. Соціаль-
но спрямований тип приймає підтримку й сам надає її іншим людям. 

Творчо спрямований тип подолання. Людина творчого типу використовує 
свою уяву, для того щоб або уникнути спогадів про те, що трапилося, або зна-
йти розв’язання проблеми. Вона намагається частіше думати про позитивні ре-
чі, інтерпретувати свої сни, довіряти інтуїції та уявляти картини, які підтриму-
ють її в подоланні проблеми. 

Духовно спрямований тип подолання. Люди такого спрямованого типу 
знаходять сенс життя, наприклад, у релігії, соціальній відповідальності, системі 
цінностей чи ідеології. 

Фізіологічно спрямований тип подолання. Людина такого типу діє фізич-
но, намагається розслабитися, багато їсть і спить. Для таких людей також дуже 
важливе перебування або рух на свіжому повітрі. 

Індивідуально-типологічні особливості, які впливають на вибір стратегій 
поведінки, є однією зі складових копінг-ресурсів, розробка й систематизація 
яких представлена в дослідженнях Д.Амірхана, Р.Лазаруса та С.Фолкмана. Ко-
пінг-ресурси, відповідно до визначення цих авторів, розділяються на особисті-
сні й середовищні (ситуаційні). При цьому особистісні містять у собі як фізичні 
(здоров’я, витривалість і т. ін.), так і психологічні (переконання, мораль, само-
оцінка, особистісний контроль, сприйняття соціальної підтримки, локус-кон-
троль, емпатія, афіляція тощо) складові. У свою чергу середовищні ресурси 
представлені соціальними (індивідуальна соціальна мережа, соціально підтри-
муючі системи) і матеріальними (гроші, устаткування) параметрами. 

Сучасні дослідження В.Моросанової [3] спрямовані на вивчення індивіду-
ального стилю саморегуляції мимовільної активності людини. Феномен стилю 
саморегуляції проявляється в тому, яким чином людина планує та програмує до-
сягнення життєвих цілей, ураховує значущі зовнішні та внутрішні умови, оцінює 
результати й коригує власну активність для досягнення суб’єктивно прийнятних 
результатів. До регуляторів поведінки особистості також належать регуляторно-
особистісні якості людини, а саме: надійність, гнучкість, самостійність та ін. 

Залежно від обраної точки відліку, автори по-різному визначають мету ви-
вчення поведінки. Це – і аналіз проблем адаптації індивіда в навколишньому со-
ціумі, і проблеми духовного самовизначення, що дозволяє зробити вибір з ураху-
ванням особистісного потенціалу. На думку провідного фахівця в галузі вивчення 
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способів опанування Р.Лазаруса [8], незважаючи на значну індивідуальну різно-
манітність поведінки в стресі, існує два глобальні типи стилю реагування. 

Проблемно-орієнтований стиль поведінки, спрямований на раціональний 
аналіз проблеми. Цей стиль пов’язаний із створенням і виконанням плану 
пов’язання складної ситуації. Він виявляється в таких формах поведінки, як са-
мостійний аналіз того, що трапилося, звернення за допомогою до інших, пошук 
додаткової інформації. 

Суб’єктно-орієнтований стиль поведінки є наслідком емоційного реагу-
вання на ситуацію, що не супроводжується конкретними діями й виявляється у 
вигляді прагнення не думати про проблему взагалі, без спроб залучення інших у 
свої переживання, виникає бажання забутися уві сні, розчинити свої негаразди в 
алкоголі або компенсувати негативні емоції їжею. Ці форми поведінки харак-
теризуються наївною, інфантильною оцінкою. 

У сучасних психологічних дослідженнях поняття «подолання», або «ко-
пінг» (coping behavior), охоплює широкий спектр активності людини, починаю-
чи від неусвідомлених психологічних захистів і завершуючи цілеспрямованими 
способами подолання проблемних ситуацій. Аналізуючи різні способи розв’я-
зання проблем, психологи та психотерапевти використовують різні поняття: «за-
хист», «подолання», «стан напруги» і «редукція стресу». Відомо, що більш ран-
ні дослідження копінгу здійснювалися в межах вивчення захисних механізмів. 
Дотепер у літературі з копінгу та психологічного захисту деякі дослідники про-
довжують використовувати термін «копінг» у значенні психологічних захистів. 

Фундатор психодинамічної теорії в Україні Т.Яценко [6] вважає, що пред-
метне буття людини іманентно властиве свідомості. Інваріантні форми поведінки 
людини зумовлюються певною схильністю до типової активності на основі ди-
спозицій, установок і тенденцій. Вона сформувала засади психодинамічної тео-
рії, що базується на припущенні про наявність внутрішньої активності психіч-
ного. Т.Яценко [7] чітко вказує на те, що глибинно-психологічне пізнання змінює 
не реалії, а їхню значущість для особистості через розширення знань про свій 
внутрішній світ, про інфантильний характер детермінант особистісних проблем.  

У її працях «психологічний захист» розуміється як «фільтр» свідомості. 
У такому разі «витіснення» зі сфери свідомого у сферу несвідомого дає змогу 
заповнити «порожнечі», які виникли між сенсами, що суперечать уявленню осо-
бистості про себе. Зміст феномену психологічного захисту полягає в тому, що 
він є захистом особистості від усвідомлення неприємних висновків, тобто не-
приємні висновки витісняють у підсвідоме. 

Особистісні та соціальні копінг-ресурси стали предметом дослідження ба-
гатьох зарубіжних і російських психологів. Так, S.Folkman поділяє їх на особи-
стісні (ресурси когнітивної сфери; Я-концепцію; інтернальний локус контролю; 
афіліацію; ціннісну мотиваційну структуру особистості та ін.) і середовищні ко-
пінг-ресурси, представлені системою соціальної підтримки (оточення, у якому 
живе людина) і соціально підтримуючим процесом (уміння знаходити, прийма-
ти й надавати соціальну підтримку) (S.Folkman, 1984). Такі вчені, як А.Hammer 
та M.Zeinder, під копінг-ресурсами розуміють сфери або характеристики, вла-
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стивості особистості, які допомагають їй впоратися з важкою ситуацією. До них 
відносять сфери пізнання й уявлень, почуттів, стосунків з людьми, духовності 
та фізичного буття (M.Zeinder, А.Hammer, 1990). 

У психології копінг-поведінки все більшої значущості набуває проблема 
вивчення ресурсів, які дозволяють особистості цілеспрямовано опановувати, 
діяти, випереджати (прогнозувати) життєві ситуації, події та результати власних 
вчинків. У вивченні копінг-поведінки (опанувальної поведінки) пріоритет у до-
слідженні ресурсів належить зарубіжним авторам (S.Hobfoll, 1990; С.Carver, 
М.Scheier, 1989; P.Wong 1993). Автор теорії збереження ресурсів S.Hobfoll 
стверджував, що люди постійно намагаються зберегти, захистити та поповнити 
копінг-ресурси. У моделі ресурсів P.Wong особливе значення надається проак-
тивним процесам подолання стресів, коли людина не лише постійно розвиває 
власні ресурси, а й розумно уникає ризиків, прогнозує власну діяльність, тим 
самим вона знижує ймовірність стресу. 

Дослідження процесів подолання показують, що більшість (75%) людей 
вважають головним ресурсом опанування такі особистісні чинники, як: здат-
ність прогнозувати події, рефлексувати свій емоційний стан, брати ініціативу у 
свої руки, швидко реагувати на проблеми, що виникають. Ці якості люди оціню-
ють як розум, що дозволяє регулювати поведінку та ставлення до проблем у 
житті, ефективно долати труднощі чи знижувати їхню значущість. Тобто завдя-
ки власному інтелекту, когнітивним здібностям людина може поєднати свої емо-
ційні та поведінкові стратегії заради успішної життєдіяльності. 

Таким чином, згідно з останніми дослідженнями стратегій опанувальної по-
ведінки особистості, виявлено, що прогнозування майбутньої ситуації прямо ко-
релює з активним опануванням. Тобто більш точний прогноз стимулює плану-
вання власних дій, обдумування способів реагування на обставини, що виникають. 

Окрім захисних стратегій поведінки, копінг-стратегій, стереотипів пове-
дінки на випереджальні стратегії поведінки особистості, суттєвий вплив має ло-
кус контролю особистості. Ті, хто думають, що вони самі вирішують власну до-
лю, вважають, що везіння та невдачі керуються самою людиною, мають інтер-
нальний локус контролю, інші – екстернальний (події в житті, успіх чи неуспіх 
у них зумовлені зовнішніми чинниками).  

Серед інших досліджень чинників випереджальної стратегії поведінки 
особистості існує ряд даних, які прямо вказують на вплив різного емоційного 
стану на стратегію прогностичної діяльності в імовірнісних ситуаціях, коли 
зниження емоційного напруження часто призводить до стратегії ймовірнісної 
байдужості, а його підвищення – до домінування стратегії максимізації.  

Зберігати внутрішню гармонію, сприятливі міжособистісні стосунки, від-
чуття благополуччя в ситуаціях життєвих змін дозволяє нервово-психічна стій-
кість особистості. Питання нервово-психічної стійкості особистості має величе-
зне практичне значення, оскільки вона охороняє особистість від дезінтеграції й 
особистісних розладів, створює основу внутрішньої гармонії, повноцінного 
психічного здоров’я, високої працездатності. Нервово-психічна стійкість індиві-
да безпосередньо визначає його життєздатність, психічне й соматичне здоров’я.  
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Розвиваючи такі особистісні якості, як толерантність до невизначеності, 
готовність до ситуацій життєвих змін, оптимізм, упевненість у собі, нервово-
психічну стійкість, суб’єкт, імовірно, буде більш здатний долати життєві труд-
нощі. Розвиток соціально-психологічної компетентності припускає вдоскона-
лення особистісно-ситуативного, просторового та часового прогнозування в хо-
ді спеціально організованої тренінгової програми.  

Попередньо розглянемо найбільш поширені завдання, які постають перед 
психологом під час проведення розвивальних і корекційних заходів, спрямова-
них на модифікацію стратегій поведінки особистості. По-перше, це розвиток 
упевненості в собі. Це завдання вирішують вправи з розігруванням ситуацій, 
вправи, спрямовані на демонстрацію різних типів поведінки в будь-яких склад-
них ситуаціях. 

По-друге, тренування вмінь спілкування. Головною метою цих вправ є 
зниження тривожності, отримання навичок комунікативних умінь. Використо-
вуються вправи на ведення різноманітних діалогів, програвання ролей та обго-
ворення труднощів, що виникають у спілкуванні. 

По-третє, це вправи, спрямовані на боротьбу зі страхами й фобіями. Най-
частіше тут використовують розслаблення, рефлексію та релаксацію.  

Загалом тренінгові програми подолання стресових ситуацій можуть вклю-
чати когнітивний, емоційний, поведінковий блоки.  

Когнітивний блок включає лекції, які знайомлять учасників із соціально-
психологічними чинниками випереджальних стратегій поведінки та механізма-
ми регуляції психологічних процесів. Це допомагає зрозуміти, що відбувається 
з людиною під час стресу, під час будь-яких змін у житті.  

Емоційний блок. На емоційному рівні учасники отримують і засвоюють 
інформацію про причини та засоби регуляції емоцій, тривожності, навчаються 
їх розпізнавати й керувати ними. Цей блок також включає навчання засобів ре-
лаксації та саморегуляції емоційних станів. Під час тренінгу можна навчитися 
контролювати й управляти емоціями, зберігати адекватне мислення в незвичай-
них життєвих ситуаціях; прогнозувати власне майбутнє та обирати успішні мо-
делі поведінки, стратегічно мислити й контролювати ситуації; управляти зміна-
ми у своєму житті. 

Поведінковий блок включає засвоєння навичок ефективної комунікації, роз-
виток сенситивності й загальної соціально-психологічної компетентності. Для цього 
необхідним є засвоєння психологічних знань та інтенсивне їхнє використання; 
оволодіння практичними засобами й технологіями самоуправління та самокорекції; 
розвиток комунікативних навичок; розвиток емпатії та рефлексія. Після прохо-
дження тренінгу в результаті міжособистісної взаємодії розвиваються й оптимізу-
ються комунікативні здатності, люди навчаються підпорядковувати емоції меті, про-
являти ініціативу й відповідати за себе. Вони отримують навички проактивності.  

Задля досягнення цілей розвивальної програми необхідно створити умови 
для формування групи високого рівня розвитку на принципах: партнерських 
відносин у групі (визнання цінності кожного учасника); активності учасників; 
дослідницької позиції в процесі роботи; об’єктивації поведінки (зворотний зв’я-

Віктор Пілецький. Копінг-стратегії поведінки особистості в стресових ситуаціях 



Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Випуск 19. Частина 1 
 

192 

зок). Також необхідно зробити акцент на принципі самодіагностики, який вклю-
чає у зміст занять питання та вправи, де кожен з учасників може розповісти про 
власні проблеми й запропонувати шляхи їхнього розв’язання.  

Для правильного вибору вправ і методів під час проведення розвивальної 
програми обов’язковим є врахування специфіки конкретної аудиторії, тобто 
склад групи (вік), цілі, рівень мотивації та інше. Необхідним має бути також ви-
користання принципу «чергування теоретичного та практичного матеріалу». 
Корекційна робота припускає різний рівень підготовленості учасників, крім 
того, розвивальна програма відрізняється практичною спрямованістю. Це 
зумовлює потребу використання такої програми, яка б складалась із невеликих 
теоретичних блоків, підкріплених опрацюванням теорії на практичних вправах. 
Також необхідним є врахування особистого досвіду учасників. Адже 
ігнорування цього питання може стати причиною неефективності проведеної 
роботи. Важливим вважаємо також взаємний обмін досвідом між учасниками 
розвивальної програми. Необхідним є використання послідовності вправ 
розвивальної програми, а саме: застосування принципу «від простої діяльності 
до складної»; принципу «від внутрішнього самовираження до зовнішнього».  

Пропонуємо зміст тренінгового заняття, проведеного зі студентами 2-го кур-
су спеціальності «Соціальна педагогіка» Прикарпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника.  

Зміст тренінгового заняття зі зняття стресу 
Мета: допомогти учасникам виробити вміння послабити стресові пере-

живання. 
Вправа 1. Привітання. 
Мета: сприяти встановленню контакту між учасниками групи, налашту-

вати їх на роботу. 
Учасники вітаються фразою «Привіт! Ти уявляєш…» (описати будь-

який випадок, ситуацію). 
Очікування від процесу групової роботи. 
Обговорення правил роботи в групі. 
Вправа 2. Продовжити речення «Я переживаю стрес, коли …» 
«При стресі я відчуваю…», «У стресі є позитивне…» 
Підсумок-аналіз 
«Вчимося розпізнавати стрес» 
Сигнали, що попереджають про стрес: 
Робота: 
- людина не виконує роботу своєчасно або робить усе через примус; 
- припускається помилок через неуважність; 
- довго вагається, приймаючи рішення; 
- затримується за робочим столом довше ніж завжди; 
- пояснення мають плутаний, нечіткий характер; 
- можуть траплятися нещасні випадки. 
Стосунки 
- неадекватно сприймає гумор; 
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- проявляє роздратування, невдоволеність, спалахи гніву; 
- раптово відчуває ускладнення в стосунках з іншими людьми; 
- стає надмірно підозріла. 
Вправа 3. «Ваза найпотаємніших бажань» 
Ведучий пропонує на смужках паперу записати стресові ситуації й емоції 

з ними пов’язані. В одноразовий стаканчик усі учасники кладуть свої смужки, 
за кілька хвилин стакан зминають і викидають у сміття. Учасники обговорюють 
їх емоційні реакції, які виникають: що відчували, що їм захотілося робити. 

Вправа 4. Автобіографія за 45 с 
Пропонується учасникам написати автобіографію за 45 секунд, яка б дала 

можливість зрозуміти все про них як про людину. Ведучий пропонує прочитати 
й проаналізувати написане. 

Учасники діляться по троє. Кожна підгрупа має описати й презентувати 
проект за такими проблемами: 

 1) як запобігти стресу; 
2) як зберегти душевну рівновагу в стресі; 
3) як діяти в стресі.  
Вправа 5. «Щоденник стресових подій» 
1. Стресори цього дня: 
- звичні стресори, які відчуваються часто; 
- незвичні стресори, які відчуваються рідко. 
2. Реакції на кожен стресор, що з’явився: 
- фізіологічні реакції (потовиділення, м’язове напруження, підвищення 

артеріального тиску тощо); 
- психологічні реакції (страх, тривога, хвилювання та ін.). 
3. Способи адаптації до стресора. 
4. Кращі способи адаптації. 
5. Прийоми релаксації, які використовувалися вами в цей день. 
6. Ефективність прийомів релаксації. 
7. Відчуття, які були в цей день: 
 фізичні; 
 психічні. 
Спробуйте вести цей щоденник протягом 3 тижнів, а після цього проана-

лізуйте вплив стресу на ваше життя та вашу реацію на стрес за допомогою та-
ких питань: 

- які стресори виникають у вашому житті; 
- чи хочете ви й надалі відчувати вплив цих факторів; 
- якщо ні, то подумайте, яких стресорів ви можете уникнути та яким чи-

ном; 
- як звичайно реагує ваш організм на стресори; 
- чи використовуєте ви певні прийоми подолання стресу частіше, ніж ін-

ші; 
- ці прийоми працюють «на вас» чи «проти вас»; 
- чи існують інші прийоми подолання стресу, які ви використовуєте рідко. 

Віктор Пілецький. Копінг-стратегії поведінки особистості в стресових ситуаціях 
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Вправа 6. «Дзеркало» 
Ведучий пропонує по черзі взяти в руки дзеркальце і, дивлячись у нього, 

розповісти про свою любов до себе. 
Вправа 7. «Враження від тренінгу». Рефлексія проведеного заняття, 

своїх вражень, очікувань і робота з набутим соціально-психологічним досвідом. 
Висновки. Застосування тієї чи іншої копінг-стратегії подолання стресо-

вих ситуацій – непросте завдання психолога. Проте вміле поєднання когнітив-
ної, емоційної, поведінкової складових програми з подолання стресових ситуа-
цій дасть позитивні результати.  
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МОДЕЛЬ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ  
ЖОРСТОКОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ У СІМ’Ї 

 
Зростання насильства на рівні держави спричинює все глибше проникнення насиль-

ства в життя сім’ї, що призводить до руйнації моральності, утрати зв’язку поколінь і кра-
щих традицій сімейного виховання, зростання дитячої бездоглядності й безпритульності, 
формування впевненості в безкарності насильства. У статті здійснено аналіз стану розроб-
ки проблеми сімейного насильства в сучасній психологічній літературі, дана характери-
стика видів насильства та їх наслідків, окреслено модель профілактики сімейного насиль-
ства, висвітлено зміст і технології первинної профілактики.  

Ключові слова: насильство, жорстоке ставлення, примус, влада, профілактика, тех-
нології первинної профілактики. 
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The increase of violence by the state leads to deeper penetration of domestic family life, 
which leads to the destruction of morality, the loss of connection of generations and the best 
traditions of family education, the growth of child neglect and abandonment, the formation of self 
impunity of violence. The author of the article analyzes the state of the problem of domestic violence 
in contemporary psychological literature, describes the types of violence and their consequences, 
outlined a model of prevention of family violence on the basis of multifactorial approach highlights 
the content of primary prevention. 

Keywords: violence, cruelty, coercion, power, prevention, primary prevention technology.  
 
За даними Державного інституту сімейної та молодіжної політики, 43% 

опитуваних неповнолітніх вважають, що в нашій країні жорстоке ставлення до 
дітей існує. За свідченням дітей, із жорстокістю вони вперше стикаються у вла-
сній родині. Проте було б несправедливо говорити, що насильство над дітьми – 
сучасна проблема, характерна сучасному суспільству. На жаль, жорстоке став-
лення до дітей пронизує всю історію розвитку людства. Американський історик 
Ллойд Де Моз у праці «Психоісторія» відзначає, що «історія дитинства – це 
жах, від якого ми тільки тепер стали прокидатися. Чим глибше в історію, тим 
більша ймовірність у дитини бути вбитою, покинутою, побитою, тероризова-
ною й сексуально зневаженою» [1]. 

Фундаментальні основи сучасних теорій насильства були закладені ще ан-
тичними філософами Гераклітом, Емпедоклом. Арістотель розглядав силу 
(dynamis) як свого роду категорію категорій, фундаментальну категорію всього 
сущого. Зрозуміло, сила не тотожна насиллю; про останнє йде мова тільки тоді, 
коли при зіткненні суверенних сил має місце подолання однієї сили іншою. Арі-
стотель розуміє насилля як природну необхідність і фізичну закономірність: 
«Насилля та примус, а таким є те, що заважає й перешкоджає в чому-небудь, 
усупереч бажанню й власному рішенню» [2, с.151]. Якщо вільні античні філосо-
фи розкривали переважно «силовий» бік насилля, то представники середньовіч-
ної філософії виявили інший, «авторитетний» аспект насилля, пов’язаний з ком-
петентністю, здатністю розпоряджатися, умінням наполягти на своєму. У релі-
гійно-християнській традиції будь-яке вихідне від Бога насилля розглядається 
як конструктивне й легітимне. Так, блаженний Августин, Фома Аквінський на-
магалися пояснити парафіянам, як необхідно використовувати насильство, щоб 
воно не розходилося з християнськими заповідями, при цьому насильство, по-
в’язане з винищенням єретиків, таким не вважалося й було широко поширене в 
Європі в ХІІІ – ХVІІІ століттях.  

Новоєвропейська зміна філософської парадигми відбилася й на проблема-
тиці насилля, розгляд якої було перенесено зі сфери онтології й метафізики у 
сферу політичної філософії, заклавши основи правового підходу до розуміння 
насилля, що й понині займає переважне місце як у філософському, так і в пов-
сякденному мисленні (Т.Гоббс, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо). Представники німецької 
класичної філософії збагатили новоєвропейську традицію розуміння насилля 
етичними підходами, при цьому продовжуючи розробку проблематики насилля 
в політичному аспекті (І.Кант, І.Гердер та ін.). Зусиллями провідних представ-
ників культурної та політичної еліти другої половини XIX – початку XX століт-

Галина Федоришин. Модель первинної профілактики жорстокого ставлення до дітей у сім’ї 



Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Випуск 19. Частина 1 
 

196 

тя насилля було возвеличене, міфологізоване й інкорпороване в тоталітарні ідео-
логії нацизму, фашизму й комунізму (Ж.Сорель, В.Парето, В.Зомбарт, Е.Юнгер, 
Б.Брехт та ін.). Для демістифікації культу насилля європейським народам довело-
ся заплатити у XX столітті величезну ціну: багатомільйонні людські жертви, 
зруйновані міста, виснаження економіки та культури. Особливу роль у справі 
розвінчання ідеології насилля відіграли праці представників Франкфуртської 
школи: «Дослідження авторитарної особистості» Т.Адорно, «Діалектика Просві-
ти» Т.Адорно й М.Хоркхаймера, «Анатомія людської деструктивності» Е.Фром-
ма, «Одномірна людина» Г.Маркузе. У праці «Дослідження авторитарної особи-
стості» Т.Адорно порушує питання про пошук психологічних детермінантів фа-
шистської ідеології. Авторитарний характер визначається такими рисами, як кон-
венціалізм, раболіпство, агресивність, антиінтрацепція (тобто неприйняття всьо-
го суб’єктивного, сповненого фантазії, почуттєвого), забобонність і стереотипізм, 
силове мислення й культ сили, деструктивність і цинізм, проективність (тобто 
проекція неусвідомлених, інстинктивних імпульсів на зовнішній світ), надмірний 
інтерес до сексуальних ексцесів. Учений приходить до важливого висновку: 
«Слабість Я супроводжує конвенціалізм й авторитаризм» [3, с.58]. 

Основи сучасного знання про насилля над дитиною закладено Н.Кемпе в 
1961 році на щорічному зібранні Американської академії педіатрії. Науковець 
здійснив усесторонній аналіз синдрому побитої дитини. Подальший розвиток 
ця концепція отримала в працях Ж.Гарверіно й у дослідженнях Е.Тріве-Бекер. 
Важливим тут є звернення до теми психологічного насильства над дітьми в 
сім’ї та його наслідків для майбутнього дитини.  

У галузі валейнсології (науки про насильство) сьогодні працює чимало 
вітчизняних учених, серед них філософи В.Ананьїн, Д.Метілка, психологи О.Лі-
щинська, О.Лютак, Н.Максимова, В.Оржеховська, Л.Повалій, Т.Цюман, педаго-
ги О.Безпалько, Н.Заверико, І.Звєрева, В.Постовий, соціологи О.Бойко, Л.Гера-
сіна, А.Ноур, М.Юрій та ін.  

Мета повідомлення – проаналізувати стан розробки проблеми сімейного 
насильства над дітьми в сучасній психологічній літературі, висвітлити зміст і 
технології первинної профілактики жорстокого ставлення до дитини в сім’ї.  

У психологічній літературі досі немає єдиного підходу до визначення по-
няття «насильство», навпаки, є багато інших понять, що використовуються під 
час опису однієї і тієї ж проблеми. Наприклад, зловживання, примушування, 
експлуатація, управління й маніпуляція поведінкою. Здебільшого люди схильні 
відносити до насильства лише незначну частину випадків, які завдають шкоди 
здоров’ю, тобто потрапляють під дію Кримінального кодексу. 

Згідно із Законом України «Про попередження насильства в сім’ї», на-
сильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічно-
го чи економічного спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого члена сім’ї, 
якщо ці дії порушують конституційні права й свободи члена сім’ї як людини та 
громадянина й наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи пси-
хічному здоров’ю [4]. Насильство – це примус, неволя, дія соромлива, образли-
ва, незаконна. Мета насильства – панування і контроль шляхом образи, заляку-
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вання, шантажу та ін. Насильство прямо ототожнюється зі злом узагалі й прово-
кує ненависть, лицемірство тощо.  

У психологічній літературі поширеним є визначення насильства як фор-
ми примусу або перешкоджання з боку однієї групи людей (однієї особи) щодо 
іншої групи (окремої особи) для набуття або збереження певних вигод і приві-
леїв, завоювання політичної, економічної й будь-якої іншої переваги [5]. Ключо-
вими словами в цьому визначенні є: 

- примус або заохочення вчиняти дії чи вчинки, які людина здійснювати 
не хоче; залучення людини в діяльність за допомогою обману, шанта-
жу, маніпуляцій, погроз та ін.; 

- перешкоджання виконанню того, що людина хоче виконати; 
- зловживання владою, перевагою, привілеями. Причому перевага розгля-

дається широко: як перевага віку (дорослих над дітьми), перевага сили, 
статусу (учителів над учнями), популярності (лідерів над аутсайдера-
ми), належності до статі (чоловіків над жінками) тощо. Використання 
влади з метою домінування над іншими порушує права людини. 

Однією з найпоширеніших форм насильства над дітьми є фізичне насиль-
ство. Найвищий відсоток дітей, постраждалих від фізичного насильства в сім’ї, 
припадає на підлітковий вік. Дослідження ставлення дорослих до застосування 
різних видів насильства над дітьми, проведені вітчизняними й зарубіжними вче-
ними й практиками, дозволили встановити, що 60% опитаних батьків перекона-
ні у виправданості використаних заходів і вважають, що фізичне покарання є 
необхідним й ефективним засобом контролю дитячої поведінки. Багато батьків 
вдаються до нього хоча б один раз у житті в тих ситуаціях, коли, на їхнє переко-
нання, дитина порушила правила, установлені дорослими [5]. Нерідко найближ-
че оточення вважає, що «батьки мають право виховувати дитину так, як вважа-
ють за потрібне», а самі батьки таким чином допомагають дитині «набратися 
розуму». Діти, яких карають за вчинок, визнають себе винними або бояться, що 
їх звинуватять, тому «втрутитися» в життя такої родини й допомогти дитині 
стає неможливим. 

У нашій країні фізичні покарання досі є звичайною практикою й мають 
давню історію. У народній традиції виховання батьки та інші дорослі мали пра-
во застосовувати фізичне покарання. «Дитина без прута не виросте», «На крутеє 
дерево треба крутого клина», – казали в народі. Етнографічні джерела фіксують 
різні види покарань, які застосовувалися до дітей. Н.Заглада описує, як карали 
дітей, що лазять у чужі городи й сади: «Штанці спустять та висічуть колючками 
або кропивою», «одскубають добре за уші чи дубцем одшмагають», «знімали 
штани або шапку, то дитина йде додому без штанів, а це – великий сором». Ка-
рали й без усякої провини, однак малу дитину, як уважали в народі, карати не 
можна, хоч би якою була її провина. Карання застосовували, як тільки дитина 
починала виявляти свідомість. Часто матерям доводилося побивати своїх дітей, 
але ті скоро звикали до материних побоїв: «Мати однією рукою б’є, а другою 
гладить», «Рідна мати високо замахує, та помалу б’є». Деякі матері «жалували» 
бити дітей, за те словами карали: «Як ти будеш так робити, то я тобі нічого на 

  Галина Федоришин. Модель первинної профілактики жорстокого ставлення до дітей у сім’ї 



Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Випуск 19. Частина 1 
 

198 

зиму не справлю, посліднє здеру з тебе і вижену з хати, куди хоч іди, хоч іди та 
наймайсь і побачиш, як у чужих людей, коли нас не слухаєш» [6].  

Такий спосіб прояву влади над дитиною має не лише давнє ментальне ко-
ріння, а й драматичну історію дитинства самих батьків, ґрунтується на окремих 
їхніх особистісних рисах: знижений рівень самоконтролю, агресивність, дратів-
ливість, неадекватна самооцінка, прагнення до домінування, авторитарність та ін. 
У випадках, коли порушення поведінки дитини зумовлено іншими причинами 
(особливостями розвитку, наприклад, гіперактивність), насильство тільки поглиб-
лює проблему. У результаті утворюється замкнене коло: порушення поведінки 
дитини – насильство стосовно неї – посилення поведінкових порушень. 

До групи ризику фізичного насильства над дітьми відносять сім’ї [5]: 
 у яких батьки переконані, що фізичне покарання є методом вибору для 

виховання дітей; 
 де батьки (або один з них) страждають на психічне захворювання; 
 де батьки (або один з них) є алкоголіками, наркоманами, токсикоманами; 
 де порушено емоційно-психологічний клімат у сім’ї; 
 де батьки перебувають у стані стресу у зв’язку зі смертю близьких, 

хворобою, утратою роботи, економічною кризою та ін.; 
 де діти мають особливості: соматичні або психічні розлади, гіперактив-

ні, непосидющі, народилися недоношеними та ін. 
Постійно демонструючи дитині свою нестриманість, батьки не здатні на-

вчити її самовладанню, прищепити вміння керувати негативними емоціями. 
Одним із небезпечних наслідків фізичного насильства є те, що дитина починає 
вбачати в ньому спосіб виплеснути накопичений гнів і вирішити нагальну про-
блему. Цей засіб «завжди під рукою», і доки батьки його використовують, вони 
не замислюються над іншими варіантами впливу на дитину.  

Проте не лише фізичне насильство зустрічається в сучасних родинах. Ді-
ти потерпають від сексуальних знущань своїх батьків або найближчого оточен-
ня, вони зазнають психологічного (емоційного) насильства. Окремо виділимо 
ігнорування потреб дитини, спектр яких надзвичайно широкий: від потреб в 
їжі, теплі, медичному догляді, одязі тощо до потреб у прийнятті, визнанні й по-
ваги власної гідності, в отриманні освіти. Як правило, у конкретних випадках 
насильства зустрічаються якщо не всі різновиди насильства, то принаймні три з 
них. Психологічне (емоційне) завжди присутнє при зневажанні потреб дитини, 
фізичному чи сексуальному знущанні. 

Психологічне (емоційне) насильство є стрижнем усіх видів насильства й 
зневаги стосовно дітей. Багато дослідників вважають, що психологічні особли-
вості жертв фізичного й сексуального насильства зумовлені не стільки фізични-
ми травмами, скільки насильством над особистістю. Як самостійна форма жор-
стокого поводження з дітьми психологічне насильство стало братися до уваги в 
кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст. Термін «психологічне насильство» 
можна вживати в широкому розумінні як прояв будь-якого насильства щодо ди-
тини і як його різновид (табл. 1) [5; 7; 8]. 
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Таблиця 1  
Основні типи психологічного насильства над дитиною 

 
Тип Характер дій дорослого стосовно дитини 

Ігнорування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відторгнення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погрози, 
тероризування 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ізолювання 
 
 
 
 
Розбещення 

Позбавлення дитини необхідної емоційної стимуляції й емпатії; 
ігнорування її основних потреб у безпечному оточенні, необхідності 
бути ближче до батьків, спілкуватися з ними, отримувати від них під-
тримку;  
позбавлення дитини любові, ніжності, турботи й безпеки з боку бать-
ків;  
примус до самотності;  
нездатність проявляти прихильність, турботу про дитину й любов до 
неї; 
постійне невиконання своїх обіцянок з боку батьків (у результаті чого 
дитина втрачає довіру до дорослого).  
Відкрите неприйняття, постійна критика дитини, негативні порівнян-
ня; 
висування до дитини вимог, що не відповідають її віковим можливо-
стям; 
занижування успіхів, публічне приниження дитини; 
постійна або періодична словесна образа дитини; 
звинувачення на адресу дитини (лайка, крики);  
демонстрація неприязні, негативне оцінювання;  
акцентування уваги виключно на негативних рисах характеру;  
присоромлення дитини за прояви природних дитячих емоцій (страх, 
плач та ін.). 
Залякування;  
загроза покаранням, побоями або вчиненням насильства стосовно дити-
ни або до того, кого вона любить (наприклад, до домашньої тварини); 
називання образливими словами, навішування ярликів; 
образа, приниження;  
вчинення в присутності дитини насильства щодо інших (подружнього 
партнера, інших дітей); 
викрадення дитини;  
брехня, обман.  
Установлення безпідставних обмежень на соціальні контакти дитини з 
однолітками, родичами або іншими дорослими; 
повна заборона чи обмеження на вихід з дому (наприклад, не пуска-
ють до школи або переводять на домашнє навчання без достатніх на те 
підстав). 
Спонукання до розвитку асоціальної поведінки (крадіжки, проститу-
ція, порнографія); 
залучення до вживання алкоголю, наркотиків; 
заохочення самодеструктивної поведінки.  

 
Групи ризику дітей щодо емоційного насильства й ігнорування потреб ди-

тини [5]: 
- діти із сімей, де сімейне насильство є стилем життя; 
- діти із сімей з деспотичним, авторитарним, контролюючим стилем ви-

ховання і взаємин; 
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- діти від небажаної вагітності, схожі на нелюбимих родичів дружини 
або чоловіка; 

- діти раннього віку; 
- діти-інваліди, діти зі спадковими захворюваннями чи іншими особли-

востями; 
- діти, батьки (або один з батьків) яких уживають алкоголь, наркотики, 

страждають депресією та іншими психічними захворюваннями; 
- діти, у сім’ї яких багато соціально-економічних і психологічних проблем. 
О.Ліщинська вказує на можливі прояви психологічного насильства над 

дитиною в сім’ї на прикладі двох полярних ролей дитини в житті батьків: дити-
на – цінність і дитина – тягар [9]. У першому випадку доречно говорити про ар-
тефакти в системі виховання і «м’яке насилля» з боку батьків. Якщо дитина є 
для них цінністю, то вони шкодять не усвідомлено, блокуючи прояви самостій-
ності дитини й пригнічуючи її волю, копіюючи традиційні культурні схеми 
«правильного» виховання, утримуючи дистанцію в спілкуванні з нею. Більшість 
батьків прищеплюють дітям свої страхи, тривоги, неадекватні зразки взаємодії з 
оточенням. Кажучи образно, вони прагнуть прищепити дитині своєрідну «анти-
вірусну програму». Але такі «програми» мають істотну ваду: активну роль бать-
ки залишають за собою, а не за дитиною. У результаті саме цей батьківський за-
хист і стає слабким місцем у системі відносин дитини із зовнішнім світом. 

Інший крайній випадок, коли дитина не є цінністю для батьків, а швидше 
тягарем, об’єктом для розрядження нервової напруги. Це, як правило, сім’ї ал-
коголіків, наркоманів, психопатів з деспотичним характером. Атрибутами сі-
мейного виховання тут є погрози, докори; дитина стає каналом розрядки нега-
тивних емоцій та агресії, а іноді й об’єктом сексуальних домагань. Переживан-
ня амбівалентних почуттів до батьків, вимушена терпимість до їх, по суті, зради 
розмивають межі нормальних емоційних стосунків, сприяють розвиткові пато-
логії характеру, віктимності, ідентифікації з агресором, нав’язливості, емоцій-
ної неприступності. У дошкільному й молодшому шкільному віці наслідки емо-
ційного насильства можуть проявлятися в затримці фізичного, розумового роз-
витку (патофізіологічним механізмом цього є порушення синтезу соматотроп-
ного гормону – гормону росту, від якого залежить не тільки зростання дитини, 
а і її інтелектуальний розвиток), у регресивній поведінці.  

Найважчі психологічні травми завдає сексуальне насильство, скоєне що-
до дитини, – залучення дитини за її згодою або без такої в сексуальні дії з доро-
слим (або з людиною, старшою за неї не менш ніж на 3 роки) з метою отриман-
ня останнім сексуального задоволення чи вигоди. Згода дитини на сексуальний 
контакт не дає підстав вважати його ненасильницьким, оскільки дитина: не во-
лодіє свободою волі, перебуваючи в залежності від дорослого; може не усві-
домлювати значення дій дорослого з огляду на функціональну незрілість; не 
може повною мірою передбачити всі негативні для себе наслідки цих дій [10]. 

Сім’ї груп ризику стосовно внутрішньосімейного сексуального насиль-
ства над дітьми [5]: 

1. Патріархально-авторитарний тип сім’ї: блокада альтернативних шляхів 
для сексуального задоволення; влада й контроль з боку голови сім’ї; викори-
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стання фізичного покарання як виховного заходу, тому діти бояться розповіда-
ти про те, що відбувається; ставлення до потерпілого як до зіпсованої речі. 

2. Незадовільні взаємини з батьками, особливо з матір’ю: діти отримують 
недостатню сексуальну освіту; відсутність довірчих взаємин з іншими доросли-
ми; психологічне насильство з боку батьків (нещасна дитина більш вразлива 
для будь-якого виду насильства). 

3. Конфліктні взаємини між батьками: недостатній догляд за дітьми; під-
міна ролей; незадоволеність подружніми стосунками. 

4. Мати надмірно зайнята на роботі: відсутність догляду за дітьми; відсут-
ність емоційної близькості між нею й дитиною. 

5. Дитина довгий час живе без рідного батька: депривація; відсутність 
знань про статеворольові функції в сім’ї. 

6. Замість рідного батька вітчим або співмешканець матері: табу на інцест 
не так сильно виражений. 

7. Мати має хронічні захворювання, інвалідність: відсутність зовнішнього 
догляду за дитиною; відсутність емоційної близькості між нею й дітьми; соці-
альна ізоляція. 

8. Батьки або один з них є алкоголіками, наркоманами: розгальмування 
сексуальних потягів; зняття табу на сексуальні стосунки з дитиною; розрив 
емоційного зв’язку з дитиною. 

9. Несприятливі соціальні фактори: ґвалтівник є єдиним джерелом доходу 
сім’ї; родина живе ізольовано, відсутні зв’язки з іншими родичами; використан-
ня порнографічних матеріалів (відео, журнали) і легкий доступ до них дітей. 

На практиці непросто відрізнити провісників сексуального насильства від 
позитивного тілесного контакту, який буває абсолютно необхідний у спілкуван-
ні з малими дітьми. Різниця між двома ситуаціями визначається намірами люди-
ни (ситуація могла б бути нормальною, якщо б не було «прихованої» думки, і 
дитина повинна це відчувати), а також тим, чи має можливість дитина вільно 
сказати «ні». При сексуальному насильстві існують три типи примусу: фізич-
ний, емоційний, вольовий.  

Одним з ефективних інструментів організації процесу подолання пробле-
ми насильства може стати системний підхід до профілактики насильства над 
дітьми. Такий підхід базується на екологічній моделі інтерпретації насильства, 
яка допомагає краще зрозуміти його багатогранну природу, дозволяє досліджу-
вати взаємозв’язки між індивідуальними, мікро- та макрофакторами й розглядає 
насильство як продукт сукупності чинників, що впливають на поведінку лю-
дини. Уперше така модель інтерпретації насильства була запропонована фа-
хівцями в кінці 70-х років XX століття для вивчення жорстокого поводження з 
дітьми. Сьогодні вона широко використовується спеціалістами та науковцями 
для дослідження причин різних видів насильства й розробки комплексних про-
філактичних програм.  

У цій моделі вирізняють три рівні, які дозволяють визначити причини ви-
никнення насильства: особистості, її стосунків і громади. Одночасно ці рівні 
розглядаються як рівні впливу на: особистість, взаємини, громаду, суспільство в 
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цілому. Таким чином, перший рівень моделі (рівень особистості) спрямований 
на виявлення індивідуальних чинників ризику й розробку профілактичних про-
грам, які впливають на зміну поведінки особистості. Головна увага зосереджена 
на рисах особистості, які збільшують імовірність того, що вона стане або потер-
пілою від насильства, або його винуватцем. На другому рівні моделі (рівень 
взаємин) досліджується те, як соціальні зв’язки й стосунки, наприклад з одно-
літками, з партнерами або членами сім’ї, збільшують ризик потерпати від на-
сильства чи вчинити акт насильства. Розробка профілактичних програм допома-
гає спланувати вплив на міжособистісні стосунки й створення безпечної атмо-
сфери. Третій рівень моделі (рівень громадськості) досліджує найважливіші со-
ціальні чинники, які впливають на зростання кількості випадків насильства, ви-
значення й усунення причин, які викликають насильницькі дії та насильство на 
рівні суспільної свідомості. Одночасна профілактична робота на трьох рівнях 
впливу складає основу системної моделі профілактики насильства загалом і над 
дітьми зокрема з урахуванням видів профілактики: первинної, вторинної, тре-
тинної. У межах цього наукового повідомлення зупинимося на первинній про-
філактиці сімейного насильства. 

Вирішення проблеми насильства залежить, насамперед, від ступеня усві-
домлення громадськістю, безпосереднім оточенням дитини глибини цієї про-
блеми, її наслідків, які виражаються перш за все в ескалації насильства: «на-
сильство породжує насильство». Саме тому постановка проблеми насильства й 
поінформованість про цю проблему, рання діагностика випадків насильства й 
індивідуальних чинників ризику, зростання психолого-педагогічної компетент-
ності педагогів, які безпосередньо працюють з дітьми, і професійної компетен-
ції спеціалістів, які працюють з дітьми, що постраждали від насильства (участь 
у навчальних науково-дослідних проектах з питань профілактики насильства) – 
це перші кроки до її розв’язання. 

Поінформованість батьків, учителів, психологів, соціальних педагогів, са-
мих неповнолітніх стосується: 

– результатів моніторингу випадків насильства в регіоні; 
– законодавчої бази щодо попередження насильства, кримінальної відпо-

відальності за насильницькі дії;  
 прав дітей (Конвенція ООН про права дитини); 
 обов’язків дорослих щодо попередження й надання допомоги в разі 

кривдження дитини;  
 детермінації та наслідків насильства; 
 різновидів, проявів, індикаторів насильства;  
 ознак сімей груп ризику щодо здійснення насильства над дітьми; 
 психологічного портрета особи кривдника;  
 ознак віктимної поведінки жертв насильства. 
Інформаційна підтримка реалізується шляхом інформаційних кампаній 

відповідальних органів влади, освітніх програм для батьків і дітей з популяри-
зації засад гуманного усвідомленого батьківська та розширення спектра ресур-
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сів дитини щодо попередження насильницьких дій відносно неї, функціонуван-
ня «гарячої» лінії, консультування в громадських центрах, проведення тренін-
гів, супервізій, наукових досліджень, видання публікацій і буклетів. 

Наступним засобом первинної профілактики є виявлення індивідуальних 
чинників ризику й розробка індивідуальних профілактичних програм та рання 
діагностика випадків домашнього насильства. Власне, уже сама поінформова-
ність і знання індикаторів того чи іншого виду насильства, ознайомлення з ти-
повими рисами особистості кривдника, сімейною ситуацією дитини є важливим 
психодіагностичним інструментом, особливо в роботі шкільного вчителя, пси-
холога, соціального педагога. Це перші особи, які взаємодіють з дитиною безпо-
середньо поза сімейним середовищем і які можуть надати їй реальну підтримку 
й допомогу. Для виявлення ознак, які можуть свідчити про наявність надмірно-
го тиску на дитину з боку батьків, психологам рекомендовано низку психодіа-
гностичних методик [8].  

Вагомими психологічними технологіями первинної профілактики насиль-
ства є розширення меж усвідомлень дитиною власних ресурсів щодо недопу-
щення насильства нею й стосовно неї. Так, дитину змалку слід учити розмежо-
вувати потреби й бажання; висловлюватися про свої потреби та бажання, що до-
поможе їй у ситуації насильства висловити потребу в самозахисті, у допомозі. 
Важливо формувати в дитини адекватну самооцінку й упевненість у собі. Вона 
має знати свої права, уміти їх висловлювати; міру своєї відповідальності за 
скоєні вчинки, міру відповідальності своїх батьків щодо неї; про можливості то-
лерантного ставлення. Дитина повинна вміти: передбачати наслідки скоєних 
вчинків; толерантно ставитися до будь-якої особистості чи групи; застосовувати 
відповідно до ситуації різні варіанти вирішення і попередження конфліктних 
ситуацій; застосовувати навички управління собою та ситуацією (у даному разі 
дієвим кроком у роботі шкільної громади буде організація учнівського клубу 
шкільної медіації); розвивати гнучкість; необхідним є володіння навичками са-
мооборони та ін. 

Висновки. Проведений аналіз феномену насильства над дітьми в сім’ї, а 
також зростання кількості випадків жорстокого поводження з дітьми, викори-
стання некоректних методів виховання, приниження людської гідності дозволя-
ють констатувати необхідність розробки, наукового й практичного обґрунтуван-
ня концептуальної моделі профілактики насильства над дитиною в сім’ї. Цьому 
сприятиме системний підхід до профілактики насильства над дітьми, тобто си-
стемна, комплексна, скоординована діяльність, яка охоплює всі види профілак-
тики з відповідними діями та послугами, спрямована на зміну поведінки особи-
стості, обставин, у яких вона (особистість) перебуває, і передбачає прийняття 
відповідних рішень на рівнях особистості та її взаємин, громади й суспільства в 
цілому. 

Перспективу подальших досліджень убачаємо у вивченні механізмів попе-
редження кібернасильства, тобто інформаційного тиску на дитину в соціальних 
мережах, який здатний призвести до найгірших наслідків – дитячих самогубств. 
Не менш важливим є питання профілактики психологічного насильства в ди-
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стантних сім’ях. Актуальним залишається завдання змінювати ставлення грома-
ди – терпиме, споглядальне, пасивне, а іноді й байдуже – до насильства над осо-
бистістю, подолання стереотипів невтручання («моя хата скраю»), замовчування 
(«не виносити сміття з хати»), почуття безпорадності («закони не працюють»), 
страху громадського осуду («що скажуть сусіди»), осудження, клеймування та ін.  
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ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї 
 

УДК 159.922.73       Ігор Гоян, Мирослава Малкович  
 

ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РОЛЬОВОЇ АМБІВАЛЕНТНОСТІ БАТЬКІВ 

 
У статті розкрито сутність понять материнська і батьківська амбівалентність. 

Проаналізовано вплив батьківської (родительської) амбівалентності на становлення особи-
стості дітей дошкільного віку. Визначено змістові характеристики батьківської (родитель-
ської) амбівалентності. Здійснено аналіз подібності й відмінності в змістових характери-
стиках материнської і батьківської амбівалентності. Наведено результати емпіричного 
вивчення рівня материнської і батьківської амбівалентності.  

Ключові слова: амбівалентність, батьківська (родительська) амбівалентність, ма-
теринська амбівалентність, батьківська амбівалентність, сім’я. 

 
In the article the essence of concepts of maternal and paternal ambivalence. The influence 

of parental (rodytelskа) ambivalence in identity formation preschool children. Examined and 
described the characteristics of the parent (rodytelskа) ambivalence. Analysis of the similarities and 
differences in semantic characteristics of maternal and paternal ambivalence. The results of the 
experimental study of maternal and paternal ambivalence. 

Keywords: ambivalence, the parent (rodytelska) ambivalence, maternal ambivalence, 
parental ambivalence, family. 

 
Сім’я є тим найпершим і найближчим середовищем близьких людей, які 

чинять істотний вплив на формування особистості дошкільника в цілому та ген-
дерної ідентичності зокрема. Теперішні соціально-економічні умови життя 
української родини зумовлюють існування у свідомості різновекторних думок 
щодо певних виховних стратегій. Водночас батьки (родителі) поєднують вико-
нання різноманітних ролей (професійних, громадських, сімейних, політичних, 
релігійних). Як наслідок, виникає таке явище, як рольова амбівалентність бать-
ків (родителів), що характеризується надмірною суворістю, роздратованістю, 
уникненням, домінуванням, несамостійністю. Рольова амбівалентність чинить 
як конструктивний, гармонійний, так і деструктивний, розбалансований вплив 
на формування гендерної ідентичності дошкільника. Сучасна психологічна нау-
ка збагатилася великою кількістю напрацювань стосовно значення батьківсько-
го виховання для становлення особистості дитини. Однак недостатньо розкри-
тим та обґрунтованим залишається питання ролі батьківської (родительської) 
амбівалентності для формування особистості дитини. Тому метою статті є ви-
вчення змістових характеристик батьківської та материнської амбівалентності. 

Материнську амбівалентність вивчали дослідники К.Абрахам, М.Клейн, 
Р.Ковард, Г.Саліван, Е.Фромм та ін.; рольову амбівалентність батька – Д.Віткін, 
Т.Зелінська, І.Кон, О.Кононко, Ф.Парсонс, Н.Чодороу та ін., які наголошують на 
суттєвій ролі батька у становленні особистості дитини. Значення особистості 
батька у вихованні дитини вони вбачають у тому, що для сина він є еталоном 
чоловіка (Ш.Берн, В.Каган, І.Кон, Е.Форестер, З.Фрейд).  
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Значення матері для формування та розвитку особистості дошкільника є 
беззаперечним, оскільки жінка (матір) для дитини є головним об’єктом для пер-
винної ідентифікації в доедіповому періоді. Оскільки всі діти, як дівчатка, так і 
хлопчики, спочатку ототожнюють себе з матір’ю, залишаючись поряд з жінкою, 
вони засвоюють більш зрозумілі сімейні ролі, стан жіночності, а не чоловічі ро-
лі та мужність [6].  

Зарубіжні й вітчизняні психологи (Д.Віткін, І.Кон, О.Кононко, Ф.Парсонс, 
Н.Чодороу та ін.) підкреслюють значну роль батька у становленні особистості 
дитини. Велике значення особистості батька насамперед у тому, що для сина він 
є еталоном чоловіка. За А.Адлером, роль батька полягає у формуванні в дитини 
соціального інтересу, ідеальний батько ставиться до своїх дітей, як до рівноправ-
них, і бере активну участь поряд з матір’ю в їх вихованні. Взірці поведінки бать-
ка формують моральне обличчя, способи поведінки хлопчика. Від батька він пе-
реймає чоловічі риси. Якщо батько висловлює своє невдоволення агресивно, його 
син буде намагатися поводитися подібним чином. Якщо батько приховує своє 
роздратування під маскою мовчання, син буде вважати це нормою чоловічої пове-
дінки [7, с.28]. Як зазначає Т.Зелінська, незалежно від статевої належності, дити-
на ідентифікується на ранніх етапах розвитку саме з матір’ю. Функція батька – 
допомогти здійснити розрив між матір’ю та сином. Цей розрив є життєво необ-
хідний, оскільки занадто ніжна й одночасно владна материнська любов робить 
хлопчика не тільки емоційно залежним, а й надзалежним від неї. Таке відділення, 
хоч і болісне, проте сутнісно важливе для дорослішання [2]. 

Отже, хороший, люблячий, турботливий батько, який з повагою ставиться 
до представниць жіночої статі, формує відчуття захищеності у власних дітей, а 
також є позитивною моделлю для наслідування й має вагомий вплив на форму-
вання гендерної ідентичності хлопчика дошкільного віку. Як зазначає І.Кон, па-
сивні, відсторонені батьки мало впливають на формування власне чоловічих 
рис у своїх синів. Негативною тенденцією у вихованні є гіперопіка, яку прояв-
ляють батьки, особливо до хлопчиків. І.Кон вважає, що потрібно виховувати ма-
терів так, «щоб вони не застосовували надмірну опіку до своїх синів» [1, с.248]. 
На думку Т.Андреєвої, батько повинен уникати таких помилок: емоційної від-
стороненості й батьківського авторитаризму, які мають однакові наслідки [1, 
с.239]. Тому авторитарний батько пригнічує сина, це не його вина, а проблема. 
«Слабкий син потрібен йому для самоствердження, а сильний рано чи пізно 
піде від нього» [3]. У сім’ях, де батько відсутній, основні чоловічі риси у синів 
формуються повільніше, і хлопчики менш агресивні, але більш залежні. Відсут-
ність батька до 4-річного віку впливає на становлення статево-рольової орієнта-
ції сильніше, ніж у більш пізньому віці [4]. Р.Кемпбелл вважає, «що у добрих 
татів виростають мужні хлопчики, в той час як у черствих, гіпермаскулінних – 
фемінні» [1, с.244]. Незважаючи на різноманітну кількість теорій і думок про 
роль батька у формуванні особистості дитини, спільним у них є те, що значення 
тата є визначальним, особливо в ранні та дошкільні роки.  

Перш ніж означити рольову амбівалентність батьків, слід зупинитися на 
визначенні категорії амбівалентність. «Амбівалентність» (із грец. amphi – навко-
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ло, біля, з обох сторін, двоїсте та лат. valentica – сила) – складне поєднання про-
тилежних почуттів, думок, бажань [2]. Амбівалентність особистості є важливою 
складовою її внутрішнього світу. Л.Лук’янченко визначає «амбівалентність як 
особистісну рису, що проявляється у співіснуванні рівних за силою взаємовик-
лючних протилежностей у мотивації, когніціях, афектах та поведінці щодо зов-
нішнього чи внутрішнього світу» [2]. Незважаючи на те, що амбівалентність – 
явище поширене, кожна людина заслуговує на те, щоб бути щасливою матір’ю, 
батьком. Усі без винятку діти мають право зростати в гармонійній сім’ї, де па-
нує турбота один про одного, любов і взаєморозуміння. Проте дуже часто сто-
сунки в сім’ї є далекими від гармонії. Варто зрозуміти суперечності, які пере-
шкоджають стати хорошою матір’ю чи батьком, і намагатись їх збалансувати. 
Оскільки ми всі, чоловіки і жінки, є носіями певних ролей: дружини, чоловіка, 
батька, матері, сестри, дочки, подруги, працівника, колеги тощо. Ролі, які стосу-
ються сімейного середовища, є дуже важливими для людини, оскільки саме там 
ми забезпечуємо свою потребу в повазі, любові, розумінні, турботі.  

Виходячи зі значення понять «амбівалентність», «материнство», «батьків-
ство», ми означили такі категорії: материнська амбівалентність, батьківська ам-
бівалентність. 

Материнська амбівалентність – існування у свідомості матері взаємовик-
лючних виховних тенденцій, суперечливих ставлень до дитини чи психологіч-
них характеристик матері, які впливають на гармонійний розвиток дитини. 

Батьківська амбівалентність – існування у свідомості батька взаємовик-
лючних виховних тенденцій, суперечливих ставлень до дитини чи психологіч-
них характеристик матері, які впливають на гармонійний розвиток дитини. 

Відповідно, рольова амбівалентність батьків (родителів) – це існування у 
психіці матері або батька, або обох батьків взаємовиключних тенденцій у вихо-
ванні дітей, ставлень, особливостей. Іншими словами, рольова амбівалентність 
– материнська і батьківська амбівалентність батьків (родителів). 

Слід зазначити, що амбівалентність у різних людей досягає різної інтен-
сивності. Т.Зелінська виокремлює такі її рівні:  

1. Високий дезінтегрований рівень амбівалентності, який характеризуєть-
ся наявністю суперечностей високої інтенсивності.  

2. Середній незбалансований рівень амбівалентності, що означає часткове 
збалансування суперечливих тенденцій щодо позиції батька чи матері. 

3. Низький збалансований рівень амбівалентності, який виявляє збалансу-
вання протилежних тенденцій. 

У нашому дослідженні ми припускаємо, що незбалансована рольова амбі-
валентність батьків негативно впливає на формування особистості дитини, зо-
крема дошкільного віку.  

Розглянемо особливості формування батьківської амбівалентності. Амбі-
валентність батьків часто пояснюється специфікою формування їх гендерної ро-
лі стереотипом, що вони повинні завойовувати статус і повагу інших; нормою 
«непохитності», яка вимагає від них розумової, емоційної та фізичної упевнено-
сті; стереотипом, що кожен чоловік повинен уникати жіночих занять і видів 

Ігор Гоян, Мирослава Малкович. Змістові характеристики рольової амбівалентності … 



Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Випуск 19. Частина 1 
 

208 

діяльності [5, с.85–110]. На думку Т.Зелінської, «амбівалентність батька – ре-
зультат його прагнення заробити гроші для родини й усвідомлення гіркоти того, 
що сім’я сприймає його тільки як годувальника» [2, с.97]. Заробляючи гроші, 
чоловіки перекладають функцію виховання на своїх дружин, тим самим утра-
чаючи час для взаємодії з власними дітьми. Проте набагато складнішою є ситуа-
ція, коли мати змушена заробляти гроші та виховувати дітей, а батько від цього 
процесу відсторонений. У такого батька амбівалентність буде набагато біль-
шою, оскільки нереалізованість у сім’ї підкріплюється нереалізованістю в 
кар’єрі. Такі чоловіки «доводять свою гендерну належність за допомогою ком-
пульсивної поведінки, спрямованої на компенсацію почуття неспроможності у 
професійній та економічній сферах шляхом емоційної та фізичної жорстокості, 
підпорядкування своїй волі всіх членів родини, а їхні вчинки балансують між 
життям і смертю» [2, с.97]. Такого батька в дитинстві бояться, а згодом і ненави-
дять діти. Проте є ризик, що в дорослому житті діти можуть повторити таку ж 
компульсивну поведінку в утвердженні гендерної рольової тематики, оскільки 
дуже часто ми повторюємо, дублюємо невирішені проблеми, які були в нашій 
батьківській сім’ї. 

Проте слід зазначити, що існують усе ж чоловіки, які не налякані батьків-
ством, не бояться бути суперечливими (добрими й водночас вимогливими), не-
послідовними у взаєминах з дітьми за різних обставин. Важливим є усвідомлен-
ня власних суперечностей, їх розуміння та прийняття. 

Необхідно зазначити, що дуже багато сучасних чоловіків не відповідають 
нормі успішності, і, як наслідок, демонструють перебільшену, здебільшого де-
монстративну мужність в інших сферах, у такий спосіб компенсуючи свою не-
спроможність [2, с.97]. Така гіпермаскулінність є негативним фактором у вихо-
ванні як хлопчиків, так і дівчаток дошкільного віку. 

Узагальнюючи вищесказане, можна виокремити основні причини амбіва-
лентності батька:  

1. Завищена маскулінність (гіпермаскулінність). Чоловік витрачає надто 
багато енергії на забезпечення власної маскулінності, якої не вистачає на спіл-
кування з власними дітьми. Як наслідок, у батька виникає відчуття провини пе-
ред власними дітьми. 

2. Занижена маскулінність (статева нейтральність, фемінність). Невідпо-
відність гендерній ролі викликає в чоловіка відчуття власної некомпетентності, 
меншовартості. 

3. Гендерні стереотипи суспільства, які перешкоджають оптимальній взає-
модії в системі дитина – батько. Стереотип маскулінності засуджує чуйність, 
ніжність, опіку в стосунках із власними дітьми. Головне завдання батька із цієї 
позиції – забезпечення матеріального благополуччя. 

Проаналізувавши специфіку й причини виникнення амбівалентності бать-
ка, можна виокремити змістові характеристики батьківської амбівалентності: 

1. Агресивність – доброзичливість. 
2. Ніжність – брутальність. 
3. Любов – ненависть. 



Larysa Zahrai. Constructing of model of the world of personality as a continuum concepts system 

209 

4. Турбота, емоційна підтримка – відстороненість. 
5. Дратівливість – внутрішній спокій. 
6. Надмірна суворість – побоювання образити. 
7. Конфліктність – ухиляння від конфлікту. 
8. Байдужість – активна позиція у вихованні. 
9. Залежність від сім’ї – автономність. 
Слід наголосити на тому, що амбівалентні прояви є також важливим 

аспектом материнства. Напевно, немає на світі матері, яка б не зазнала цих по-
лярних почуттів. Як вважає Т.Зелінська, “материнство – це передусім зв’язок 
поколінь, тому материнська амбівалентність – проблема завжди актуальна, а 
сім’я виявляється однією з найголовніших людських цінностей, де формуються 
міжособистісні взаємини «мати – дитина», «жінка – чоловік»” [2, с.112].  

Отже, материнська амбівалентність – існування у свідомості суперечли-
вих думок, бажань, відчуттів щодо власного материнства. Материнство, на дум-
ку Т.Зелінської, це – «психосоціальний феномен, який доцільно розглядати з 
двох позицій: материнська любов як забезпечення умов для розвитку дитини і 
материнська любов як частина особистісної сфери жінки» [2, с.131]. Материн-
ство є важливим аспектом особистісного становлення жінки. Матір нерозривно 
пов’язана з дитиною, вона розділяє з нею усе: турботу, любов, радощі. Проте це 
не означає, що мати жертвує чимось заради дитини, а навпаки, це новий етап 
становлення її як жінки. 

Представник психоаналітичної концепції Г.Салліван пов’язував амбіва-
лентність із тривожністю. Він вважає, що спочатку дитина розрізняє у світі не 
світло й темряву, не батька і матір, а страх і його відсутність.  

М.Балтон та О.Воклей, представники феміністичного напряму, присвяти-
ли свої праці жінкам-домогосподаркам, у яких вони дослідили природу амбіва-
лентності. Результати їх досліджень свідчать, що «2/3 жінок-домогосподарок 
мають задоволення від піклування про дітей, оскільки вони наповнюють сенсом 
їхнє життя і мають велику емоційну наснагу, з іншого – незадоволення і навіть 
роздратування від щоденної праці, яка перевантажує та ізолює жінку-матір від 
суспільного життя» [2, с.116]. Вони справедливо критикують психоаналіз, який 
розвиток матері не вивчав взагалі, а розглядав матір тільки у взаємостосунках 
«мати – дитина». Амбівалентність як рух до досконалості розглядає інший 
представник цього напряму Р.Паркер: «Материнська амбівалентність, незва-
жаючи на страждання, або навіть завдяки їм, здатна викликати в матерів транс-
формувально-позитивний вплив, і як наслідок, сприяє ефективному виконанню 
будь-якої роботи» [5]. Д.Віннікот досліджував амбівалентність як основу взає-
мин матері й дитини. Він розглядає матір як найважливішу постать для розвит-
ку особистості дитини, а також зауважує, якщо мати – досконала, то дитина стає 
залежною. [2, с.116]. На думку дослідника, усе ж таки потрібно робити регуляр-
ні, але нетривалі перерви в материнському піклуванні. Тобто чим досконалішою 
є мати, тим важче дитині подолати залежність від неї. Г.Клауд, Д.Таунсенд у 
книзі «Фактор матері» довели, що залежна любов спотворює потребу в при-
йнятті, близькості. Доросла людина, яку виховували в таких умовах, уникає 
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близьких стосунків з людьми, прагне до самоізоляції, не здатна будувати без ма-
тері свою кар’єру, родину [2]. 

Т.Зелінська стверджує, «що жінки часто намагаються виконувати свої ма-
теринські функції, коли їхні психологічні потреби залишаються незадоволени-
ми. Материнство зовсім не виключає ні автономності жінки, ні потреби в її до-
сягненні, хоча піклування про дитину може утруднити індивідуалізацію жінки» 
[2, с.118]. Більшість жінок переживає конфлікт між зовнішніми обов’язками та 
своїми потребами. Жінка не буде мати амбівалентних почуттів, якщо «одна по-
ловина спрямована на зовнішній світ, а інша – заспокоює внутрішні конфлікти, 
підсилюючи соціальну бажаність материнства» [2, с.111]. Отже, материнство не 
повинно обривати соціальні зв’язки матері. Важливо, щоб оточуючі, а особливо 
батько, підтримували соціальний інтерес матері, прагнення до особистісної са-
мореалізації, інколи давали можливість їй зайнятись улюбленою справою.  

Багато жінок переживає конфлікт між зовнішніми обов’язками та власни-
ми потребами, відповідно, у них формується агресія, яка має негативний вплив 
на стосунки з дитиною. «Якщо б чоловіки зрозуміли труднощі, пов’язані з тур-
ботою про дітей, та повірили, що страх, імпульсивність, вагання – це цілком 
нормальні явища в такій ситуації, то вони б прийняли суперечливі болісні пере-
живання своїх дружин, взявши на себе певні їхні обов’язки, і тим самим змен-
шили їхні негативні вияви» [2]. Проте, зважаючи на стереотипність мислення, 
чоловіки вважають, що домашня праця та виховання дітей повинні приносити 
задоволення самі по собі, і виконувати їх повинні жінки.  

Принципово іншою є позиція російського психолога А.Некрасова щодо ма-
теринської любові. У проблемах материнства він звинувачує жінку, зазначаючи, 
що «ні народження дітей, ні материнство не є головним завданням жінки на Землі, 
а розкриття своєї суті, найвищих якостей жіночості й звідси – створення Простору 
Любові! Усе решта – це вже наслідки» [1, с.31]. Важливу роль автор відводить 
особистісному зростанню матері: «Неможливо дати дітям те, чого не маєш сама. 
Не поставивши в центр власне життя, не вибудувавши свою систему цінностей, не 
зможеш стати щасливою» [1]. Отже, порушена система цінностей передається 
власним дітям, відповідно наші діти мають ті ж проблеми, які мали ми самі. Дочка 
не зможе перейняти в матері феміністичну модель поведінки, якщо в матері вона 
не сформована. Проте, ґрунтуючись на засадах патріархального суспільства, автор 
визнає жінку як єдиного й головного вихователя для дитини [1, с.31]. 

Родина, а часто й сама жінка, не може усвідомити, що можна одночасно і 
любити, і ненавидіти своїх дітей. Любов до дитини сприймається як нормаль-
ний вияв, негативні ж прояви не сприймаються. Відповідно, у матері формуєть-
ся почуття провини за амбівалентні прояви. К.Ізард пише: «Поки ви не подо-
лаєте провини, поки не виправите ситуацію і не відновите колишню довіру в 
стосунках, ви будете відчувати це і як особисту біду, і як крах ваших взаємин з 
іншими людьми» [2, с.124]. 

«Материнська амбівалентність – явище нормальне, вічне, як динамічний до-
свід конфлікту в ролі матері. Заборона на природний вияв позитивних і негативних 
переживань матері до дитини зумовлює їхнє посилення та завершується інтоле-
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рантністю, агресією, установкою на негатив міжособистісних взаємин. Ідеалізація 
материнства, “неподільність” матері та дитини в реальному житті приводить як 
матір, так і дитину до негармонійності їхніх особистостей» [2, с.126].  

Таким чином, основними причинами амбівалентності матері є: 
1. Гендерна нерівність суспільства, яка містить негативний вплив на роз-

виток матері – з одного боку, вона повинна, на рівні з чоловіком, реалізувати се-
бе в професійному плані, з іншого – самостійно винонувати всі побутово-вихов-
ні функції. 

2. Гендерні стереотипи материнства. Відхилення від сформованого ідеалу 
матері викликає негативні переживання щодо власної досконалості. 

3. Гіперавторитет батьків. Виховні ідеали потребують суттєвої рекон-
струкції, особливо в умовах сьогодення. 

Проаналізувавши специфіку та причини виникнення материнської амбіва-
лентності, можна окреслити модель материнської амбівалентності, яка включає 
такі особливості: 

1. Залежність – автономність. 
2. Дратівливість – внутрішній спокій. 
3. Надмірна турбота – байдужість. 
4. Відчуття самопожертви – самодостатність. 
5. Побоювання образити – надмірна суворість. 
6. Домінування матері – несамостійність матері. 
7. Конфліктність – ухиляння від конфліктів. 
8. Тривожність – емоційна стабільність. 
Слід зазначити, що чоловікам притаманні відкриті форми прояву власних 

емоцій, а жінкам – більш приховані. 
Як ми вже зазначали, існує три рівні рольової амбівалентності батьків (ро-

дителів): високий дезінтегрований, середній незбалансований і низький збалан-
сований. На наш погляд, доцільним буде представити емпіричне вивчення рольо-
вої амбівалентності батьків (родителів), які виховують дітей дошкільного віку. 

Дослідження проводилося в м. Івано-Франківськ, у ньому брали участь 
110 осіб: 60 матерів і 50 батьків, які виховують дітей дошкільного віку. Для ви-
вчення рольової амбівалентності батьків ми обрали опитувальник Т.Зелінської 
«Материнська/батьківська амбівалентність». 

Проаналізувавши вибірку в цілому, можна стверджувати, що дисгармо-
нійний рівень амбівалентності притаманний як батькам, так і матерям (табл. 1). 
Незалежно від статевої належності, амбівалентність у системі стосунків дитина 
– батьки (родителі) переживається достатньо гостро, про що свідчить різниця у 
відсотках (1%). Високий дисгармонійний рівень амбівалентності притаманний 
майже половині батьків і матерів. Високий рівень амбівалентності батьків (ро-
дителів) має негативний вплив на стосунки в сім’ї, оскільки вони характеризу-
ються конфліктністю чи емоційною знехтуваністю, авторитарним чи лібераль-
ним впливом. Більш помітною є різниця результатів середнього (незбалансова-
ного) рівня амбівалентності (у жінок цей показник на 8% вищий). Такий рівень 
характеризується неузгодженістю суперечностей між авторитаризмом і лібе-
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ральністю, емоційним нехтуванням та емоційним прийняттям. Як батьківська, 
так і материнська вибірка характеризуються низькими показниками збалансова-
ного (низького) рівня амбівалентності – у батьків 13%, у матерів –10%.  

 
Таблиця 1 

Особливості рольової амбівалентності батьків (родителів) 
№ Рівень батьківської, 

материнської амбівалентності 
Матері Батьки 

1 Низький, гармонійний (збалансова-
ний) 

10% 13% 

2 Середній, негармонійний (незба-
лансований) 

34% 26% 

3 Високий, дисгармонійний (дезінте-
грований) 

49% 46% 

4 Відмовилися від опитувальника 7% 15% 
 
Таким чином, результати дослідження засвідчують існування значного 

відсотка респондентів, які мають незбалансований рівень рольової амбівалент-
ності батьків (родителів). Різниця в показниках між вибірками батьків і матерів 
є незначною, тому психокорекційної роботи, спрямованої на зниження рівня 
рольової (материнської та батьківської) амбівалентності, потребують обидві 
групи, що є предметом нашого подальшого дослідження. 

Висновки. Рольова амбівалентність батьків (родителів) визначає внутріш-
ні суперечності сімейної сфери батька чи матері. Іншими словами, рольова ам-
бівалентність – це материнська і батьківська амбівалентність. Рольова амбіва-
лентність має як деструктивний (різні виховні деформації), так і конструктив-
ний (рух до гармонії, досконалості) вплив на особистість дошкільника. Вио-
кремлено такі змістові характеристики материнської амбівалентності: залеж-
ність – автономність; дратівливість – внутрішній спокій; надмірна турбота – 
байдужість; відчуття самопожертви – самодостатність; побоювання образити – 
надмірна суворість; домінування матері – несамостійність матері; конфліктність 
– ухиляння від конфліктів; тривожність – емоційна стабільність.  

Визначено також такі змістові характеристики батьківської амбівалентно-
сті: агресивність – доброзичливість; ніжність – брутальність; любов – нена-
висть; турбота, емоційна підтримка – відстороненість; дратівливість – внутріш-
ній спокій; надмірна суворість – побоювання образити; конфліктність – ухилян-
ня від конфлікту; байдужість – активна позиція у вихованні; залежність від сім’ї 
– автономність. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ГЕНДЕРНИХ 
ВІДМІННОСТЕЙ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 
У статті здійснено теоретичний аналіз соціально-психологічних параметрів гендер-

них відмінностей стилів сімейного спілкування. 
Ключові слова: сімейні взаємини, гендерні відмінності, стиль спілкування. 
 
The article presents a theoretical analysis of the socio-psychological parameters of gender 

differences of family communication styles. 
Keywords:  family relationships, gender differences, communication style. 
 
Вступаючи в шлюб і створюючи сім’ю, люди розраховують здобути не ли-

ше певний соціальний статус, задовольнити фізіологічні й соціальні потреби, 
здобути опору й стабільність у завтрашньому дні, а й, як стверджують сучасні 
соціологічні, демографічні та психологічні дослідження, досягнути особистого 
щастя, задовольнити власні духовні потреби, серед яких потреба в довірливому 
спілкуванні, розумінні, співпереживанні, співучасті. Іншими словами, шлюб і 
сім’я сьогодні набувають нового значення, стають своєрідним інститутом ща-
стя, комфорту, саморозвитку, рівноваги й благополуччя. 

На фоні таких трансформацій не зникають і давно відомі психологічні 
проблеми, які перешкоджають утілювати їх прагнення, заважають ефективно 
взаємодіяти задля спільної мети й часто призводять до негативних наслідків. 
Мова йде про взаємодію різних моделей сімейного укладу, засвоєних у бать-
ківській родині, сімейних сценаріїв і стилів виховання, унаслідок чого виника-
ють труднощі розподілу сімейних ролей, функцій, комунікативні проблеми й 
конфлікти, причиною яких часто стають особливості спілкування людей, зу-
мовлені їх гендерною належністю. 

У процесі спілкування відображаються не лише фізичні, психологічні, со-
ціальні відмінності між партнерами, а й їхні статево-рольові особливості, які 
значним чином можуть перешкоджати процесу комунікації, взаємодії, спри-
ймання та розуміння один одного. Що, зрозуміло, чинить негативний вплив на 
всю систему сімейної комунікації,  взаємодію між різними підсистемами, вико-
нання сім’єю необхідних функцій.  

Дослідження відмінностей у спілкуванні представників різних статей, які  
проводили такі зарубіжні науковці, як А.Монтаорі, В.Джонсон, Дж.Вуд, Р.Лей-
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кофф, Е.Іглі та М.Краулі, А.Бодальов, В.Погольша, В.Куніцина, Н.Казарінова 
та ін., свідчать про наявність суттєвих розбіжностей між чоловіками та жінками 
й у сфері комунікації, взаємодії, сприймання інформації та особливостей подачі 
й прийому зворотного зв’язку, що й підтверджує існування своєрідних стилів 
взаємодії, зумовлених насамперед гендерною належністю. 

 Теоретичні напрацювання основних тенденцій гендерних відмінностей  
спілкування здійснені в галузі соціальної психології та психології сім’ї такими 
вітчизняними вченими, як О.Бондарчук, В.Кравець, Т.Гурлєва, Л.Орбан-Лем-
брик, В.Поліщук, Л.Заграй, Г.Федоришин, О.Лютак та ін. Проте цікавим та ак-
туальним, на наш погляд, є визначення основних соціально-психологічних па-
раметрів гендерних відмінностей стилів сімейного спілкування.   

Мета дослідження – на основі теоретичного аналізу наукової літератури 
визначити основні соціально-психологічні параметри гендерних відмінностей 
стилів сімейного спілкування.  

З точки зору представників комунікативного підходу в сімейній терапії 
(Д.Джексон, П.Вацлавік, Дж.Бівін, Дж.Хейлі) сім’я є системою інтеракцій, у 
якій  поведінка-комунікація кожного її члена розглядається залежно від поведін-
ки всіх інших членів сім’ї, відповідно, вона зумовлює й зумовлена впливом ін-
ших людей. Учені визначають сім’ю чи подружжя як своєрідну взаємодіючу си-
стему, де двоє або більше людей визначають природу своїх взаємин. На думку 
Дж.Хейлі, людям, включеним у процес взаємодії (такими є члени сім’ї або сі-
мейної підсистеми), необхідно заключити ряд угод та визначити правила взає-
модії, які стануть своєрідним метарівнем стосовно рівня їх комунікацій [7; 2]. 

Чимало сімейних терапевтів стверджують, що на взаємовідносини в сім’ї 
найбільший вплив мають саме різновиди метакомунікацій, ніж щось інше. Най-
поширенішою формою метакомунікації є невербальна, яка здійснюється у ви-
гляді посмішки, дотику, тону голосу та ін.  

Те, яким способом чоловік і жінка спілкуватимуться в інтимних стосун-
ках, зумовлено впливом ранньої соціалізації, засвоєнням визначених гендерних 
стереотипів, комунікативних норм щодо сімейних взаємин та особистісних фак-
торів. У сучасних умовах функціонування сім’ї зміною акценту в сімейних ро-
лях і функціях сформовані роками стереотипи сильного мовчазного чоловіка й 
закритої покірної жінки стають незручними для наслідування та неефективни-
ми для використання в умовах сімейної взаємодії. Сьогоднішнє життя вимагає 
від людей, незважаючи на їх гендерну належність, сили та м’якості, експресив-
ності, компетентності та навичок міжособистісної взаємодії [4]. 

Як стверджує В.Лисова, люди научуються тому, чого від них чекають у 
спілкуванні та інтимних взаєминах посередництвом культурних норм. Так, для 
традиційних західних суспільств характерним було чітке визначення взаємин 
чоловіка та дружини, за яких кожен чітко знав, чого від нього очікує інший. Та-
ка «абсолютна структурованість» (за Брикманом) соціальних ролей партнерів 
знімає необхідність їх узгодження, оскільки в цілком структурованих взаємовід-
носинах інтереси дружини повністю підпорядковані інтересам чоловіка. Суча-
сна сім’я змінює систему функціонально-рольової взаємодії, з «абсолютно 
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структурованої» вона стає «частково структурованою», у якій частина соціаль-
них норм є чітко означеною, а інша частина – ні. Такі зрушення зумовлені, що-
найменше, змінами комунікаційних патернів [4]. 

Аналізуючи чоловічий і жіночий стилі спілкування, В.Погольша [3] 
стверджує, що формуються вони переважно під впливом історично сформова-
них статево-рольових стереотипів, хоча й не заперечує ролі в цьому процесі 
психофізіологічних особливостей. 

Відмінності у використанні вербальної комунікації чоловіками та жінка-
ми Дж.Вуд пояснює наявністю різних психологічних установок, набутих ними 
в процесі дорослішання. Відповідно, у жінок формується статева ідентифікація 
схожості з матір’ю, тому вони вчаться використовувати комунікацію як важли-
вий спосіб установлення й підтримання взаємин із протилежною статтю. Фор-
мування статевої ідентифікації чоловіків відбувається під впливом розуміння 
своєї несхожості з матір’ю, відокремленості від неї, тому вони використовують 
мову як засіб контролю, збереження власної незалежності та підвищення стату-
су [6]. 

При цьому не можна не врахувати той факт, що жінки від природи є більш 
емоційними, відповідно, у них набагато сильніше виражена потреба в розрядці 
емоційного напруження, у той час як вияв емоцій чоловіками не заохочується, а 
той, хто не дотримується цієї установки, стає «маминим синком».  Отож чолові-
ки стають більшою мірою емоційно стриманими, а відтак більш схильними до 
раціональних способів взаємодії. Жінки більше за чоловіків потребують інтим-
них (довірливих) взаємин із представниками протилежної статі (чоловіком, си-
ном чи коханцем). Саме завдяки встановленню інтимних взаємин жінка набуває 
усвідомлення власної значущості, на відміну від чоловіка, який такого усвідом-
лення набуває за рахунок успіхів у роботі, а інтимні стосунки знаходяться в ньо-
го на другому плані [3; 5]. 

Ці та інші поведінкові особливості гендерної взаємодії скоріше за все слід 
розглядати як своєрідне поєднання вродженого та набутого в процесі статево-
рольової соціалізації  в певному культурному середовищі. 

А.Монтаорі виокремлює чотири основні відмінності в психології жінок і 
чоловіків, які визначають стиль їхньої взаємодії із партнером. По-перше, чоло-
вікам властиве прагнення до незалежності, а жінки акцентуються на залежності. 
Жінки більше соціально орієнтовані, чіткіше усвідомлюють слабкість зв’язків, 
які об’єднують людей і спричиняють довірливе спілкування. По-друге, чолові-
чому ставленню до навколишнього світу властиві наполегливість, самовпевне-
ність, орієнтація на контроль. Для того, щоб відокремити себе від оточення, 
йому необхідно кимось маніпулювати, підкреслюючи цим свою незалежність. 
У силу цього вони концентруються на ситуаціях, у яких завжди є переможець і 
переможений. Більшість чоловіків упевнена, що перебування на вершині ситуа-
ції є умовою виживання. Відповідно,  така настанова не визнає альтернативи 
партнерського стилю спілкування. По-третє, чоловіки схильні до абстрагування 
навколишнього світу, в той час як жінки прагнуть до спілкування, розвитку сто-
сунків і прихильності, що пояснює їх більшу емпатійність. Отже, у жінок роз-
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винена партнерська система взаємодії, а у чоловіків – система домінування. На 
думку чоловіків, існують непорушні й постійні абстрактні правила та межі. 
Жінки більш ситуативні, схильні інтерпретувати ситуацію на власний розсуд. 
По-четверте, чоловіки вважають, що недоречно втручатися в чуже життя, в той 
час як жінки думають навпаки, що це добре, адже хтось може потребувати твоєї 
допомоги. Загалом жінки вважають аморальною поведінку, яка характеризуєть-
ся байдужістю, безвідповідальністю та егоїзмом [5, с.113]. 

За даними В.Погольші існують також відмінності між жіночим і чолові-
чим особистим впливом, психологічний потенціал якого реалізується ефектив-
ніше й повніше, тоді як чоловіки проявляють такі фемінні риси, як мотивація 
допомоги й розуміння співрозмовника, а жінки – такі маскулінні риси, як 
агресивність, сила волі та володіння собою [3, с.443]. 

Жінкам із низьким рівнем особистого впливу у спілкуванні притаманний 
високий показник задоволеності стосунками з близькими людьми, задоволено-
сті життям і самоповаги, водночас такий рівень впливу поєднується з низьким 
рівнем агресивності, фрустрованості, сенситивності, що виявляється в слабкій 
мотивації досягнень, афіліації та допомоги. Водночас вони можуть відчувати 
проблеми із самодостатністю. Якщо показники низького рівня особистого впли-
ву в процесі спілкування спостерігаються в чоловіків, то вони виявляються 
менш задоволеними життям і стосунками з близькими й володіють низькими 
показниками самоповаги, мотивації досягнень та допомоги. Їм притаманна по-
ступливість, альтруїзм, виснаженість, сенситивність і невротизм.  Суспільні 
статево-рольові стереотипи, згідно з якими чоловіки повинні бути незалежни-
ми, мати ширше за жінок коло впливу, високий статус у діловій взаємодії, під-
вищують їхню невдоволеність [5, с.114]. 

Слід зазначити, що оптимальний стиль сімейного спілкування повинен 
обов’язково базуватися на зовнішніх манерах поведінки, психологічній культу-
рі, комунікативних уміннях, виразності засобів спілкування, доброзичливості, 
дружелюбності, щирому інтересі до ближнього, достатньому рівні саморегуля-
ції. Лише за таких умов спілкування в сім’ї, навіть під впливом різних статево-
рольових параметрів взаємодії та взаємовпливу партнерів, буде характеризува-
тись ефективністю, доцільністю, повноцінністю, приноситиме задоволення всім 
сторонам цього процесу.  

У науковій літературі [1; 3; 6] наведено також чимало комунікативних па-
раметрів стилів спілкування, що різняться своїми проявами в чоловіків і жінок і 
характеризують особливості їх взаємодії в сім’ї саме з позицій гендерної належ-
ності й засвоєних ними статево-рольових стереотипів.  
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Таблиця 1 
Комунікативні параметри стилів сімейного  

спілкування за гендерною ознакою 
№ Комунікативні 

параметри Чоловіки Жінки 

1 Готовність до спілку-
вання (О.Тирнова, Л.Са-
пожникова, С.Петрова) 

Частіше використовують ша-
блонні типи взаємодії, мен-
шою мірою володіють при-
йомами та способами спілку-
вання 

Більш готові до спілкування, 
достатньо варіативні, гнучкі, 
часто діють «за ситуацією». 
На перше місце ставлять 
взаємини між людьми, що 
робить спілкування для них 
більш значущим 

2 Потреба у спілкуванні 
(В.Буланова) 

Характерне прагнення зайня-
ти своє місце в колективі, ба-
жання домогтися визнання 
ровесників. Характерна по-
треба у спілкуванні з жінка-
ми та спілкуванні «на рів-
них» зі старшими 

Виражена потреба у спілку-
ванні з подругою, тяжіння 
до спілкування з чоловіка-
ми, старшими за себе, орі-
єнтація на авторитет доро-
слих 

3 Тематика спілкування 
(Д.Таннен) 

Орієнтовані на практичне вирі-
шення проблеми, пропонують 
раціональні варіанти виходу із 
ситуації, що склалась. Очіку-
ють від спілкування з жінками 
порад і рішень, а отримують 
співчуття та співпереживання 

Люблять «сповідальні» бе-
сіди, особливо у взаємодії з 
близькими людьми. Нала-
штовані на співчуття та 
співпереживання й саме 
його очікують отримати у 
спілкуванні з чоловіками 

4 Стиль вербальної кому-
нікації (Л.Карлі, Р.Ла-
кофф, А.Кириліна) 
 
 
 
 

У мові спостерігається більше 
агресивності та розкутості. Го-
ворять з натиском, самовпев-
нено, часто перебивають спів-
бесідника. Розмова має «звіт-
ний» характер. Під час спілку-
вання ставлять за мету досяг-
нення певного статус-кво 

Говорять «безвладною» мо-
вою, що виражає відсут-
ність авторитету. У спілку-
ванні характерна установка 
на рівність позицій та коо-
перативність. Спілкування 
має на меті утвердження 
згоди й інтимності 

  використання у мові 
підсилень та загальних 
понять (Мулак) 
 
 
 
 використання запи-
тань (Мулак) 
 
 
 
 
 
 
 
 особливості звертання 
(А.Кириліна) 

 Удвічі більше використову-
ють мовні підсилювачі на 
зразок «жахливо», «це так 
важливо», «абсолютно», а 
також загальні поняття типу: 
«можливо», «може бути». 
Частіше включають у мову 
запитання на зразок: «Ви так 
думаєте?», «Ви впевнені?». 
Використовують запитальну 
форму мовлення для отри-
мання інформації та числен-
них подробиць, а також ви-
значення того, як інші сприй-
мають цю інформацію.  
Частіше використовують 
зменшувальні та ласкаві 
форми звертання 
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Продовж. табл. 1 
5 Використання невер-

бальної комунікації  
 
 погляд  (Дж.Хелл) 
 
 
 
 
 
 
 
 посмішка (Бартол, 
Мартін, Карлі, Медсон, 
Хелл) 
 
 дотик (Персон, Вест, 
Турнер, Хелл) 

Не спостерігаються такі осо-
бливості 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посмішка зазвичай означає 
наявність позитивних почут-
тів. 
 
Частіше використовують до-
тики до інших. 
Розглядають дотик як інстру-
ментальну поведінку. Нада-
ють перевагу дотику до кисті 
руки 

Частіше дивляться на спів-
бесідника під час слухання, 
ніж під час говоріння. У 
розмові підтримують зоро-
вий контакт частіше, не за-
лежно від статі співбесідни-
ка. 
Для жінок пильний погляд 
є вираженням агресії чи не-
вербальним сексуальним 
посланням 
Частіше посміхаються. По-
смішкою засвідчують вдяч-
ність і дружелюбність. 
Надають перевагу дотикам 
до себе. Частіше притиска-
ють руки до тіла, доторка-
ються до волосся, поправ-
ляють одяг та плескають 
долонею, значно менше на-
хиляються всім тілом упе-
ред. 
Розглядають дотик як ек-
спресивну поведінку, що 
виражає тепло й прихиль-
ність. 
Надають перевагу дотику 
до самої руки 

6 Відстань між партнера-
ми по спілкуванню 
(Хелл, Якобсон) 

Спілкуються на значній від-
стані, менш поширені обійми 
й поцілунки 
 

У розмові надають перевагу 
невеликій  відстані, схильні 
залишати для себе набагато 
менше особистого простору 

7 Ситуації вияву просоці-
альної поведінки (Е.Іг-
лі, М.Краулі) 

Частіше допомагають у си-
туаціях, у яких необхідний 
вияв короткотривалих геро-
їчних та «лицарських» дій 

Схильні до надання допо-
моги в ситуаціях тривалої 
взаємодії, які передбачають 
невисокий рівень небезпе-
ки, а вимагають більше обо-
в’язків 

8 Стиль лідерства (Е.Іглі, 
М.Краулі) 

Частіше виступають жорст-
кими авторитарними лідера-
ми макіавеллівського типу, 
які не надають важливого 
значення почуттям оточую-
чих людей та значно менше 
піклуються про взаємини з 
іншими 

Зазвичай практикують де-
мократичну манеру керів-
ництва, що пояснюється 
наявністю ефективних на-
вичок спілкування й дозво-
ляє приймати рішення, ви-
користовуючи потенціал 
членів групи 

 

Висновки. Узагальнюючи вищесказане, можемо зазначити, що здійснене 
нами дослідження дозволило визначити основні соціально-психологічні пара-
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метри гендерних відмінностей у стилях сімейного спілкування, до яких відно-
симо соціальні й культурні норми суспільного середовища, засвоєні статево-ро-
льові стереотипи, модель сімейної системи, психофізіологічні особливості, пси-
хологічні якості та властивості особистості, її комунікативний потенціал, рівень 
комунікативних знань, умінь і навичок та ін. Окреслена в цій статті проблема-
тика потребує детальнішого емпіричного вивчення, що й вважаємо перспекти-
вою подальшого дослідження цього питання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ В ПОДРУЖНІЙ ПАРІ 

 
У статті представлено аналіз відомих зарубіжних досліджень опанувальної поведін-

ки в сім’ї. Дається визначення поняттям копінг-поведінка, копінг-стратегії, діадичний та 
сімейний копінг. Описуються форми сімейного опанування, розвиток і динаміка опанувальної 
поведінки в сім’ї, оцінка ефективності опанування. Формулюються основні положення, кон-
цепції сімейного опанування. Проаналізовано дослідження, присвячені інтегральному вивчен-
ню опанувальної поведінки в сім’ї в ситуації нормативних сімейних криз, визначено форми 
опанувальної поведінки, використовувані в ситуаціях стресу в близьких відносинах. 

Ключові слова: копінг, сімейне опанування, діадичний і сімейний копінг, стрес, ефек-
тивність опанування, динаміка опанування, життєвий цикл сім’ї. 

 
The analysis of well-known foreign studies of family coping as a collective phenomenon is 

given in the article. The definition of: coping-behavior, coping-strategies, family and dyad coping is 
given in the article. Different forms of family coping, development and dynamics of coping-
behavior, the valuation of the efficiency of coping is reviewed. The basic concept of family coping is 
formulated. In series of studies dedicated to the integral study of coping behavior in family 
situations of normative family crises (during main stages of life cycles) different forms of behavior 
that are used in situations of stress in close relationships are defined. 

Keywords: the concept of coping, family coping, dyadic coping and family, the dynamics of 
coping, family life cycle. 
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Копінг-стратегії – широке поняття з довгою й складною історією. Поняття 
«копінг» уперше було введено Р.Лазарусом і С.Фолкманом у рамках транзактної 
моделі стресу [5]. Відповідно до цієї моделі, стрес і пережиті емоції є результатом 
взаємодії середовищних процесів і людини. Відносний сенс емоції (загроза, утрата, 
кинутий виклик) залежить як від контексту, так і від оцінки ситуації людиною і 
взаємодії цих двох факторів, так званого «потоку дій і реакцій». Під копінгом тра-
диційно розуміють «постійно змінні когнітивні й поведінкові способи подолання 
специфічних зовнішніх і внутрішніх вимог, які оцінюються людиною як значимі 
або як такі, що перевершують його можливості, тобто копінг – це завжди довільні й 
свідомі дії, хоча деякі дослідники у віковій психології дотримуються більш широ-
кого визначення [3, c.57]. В останньому випадку до копінгу відносяться всі прояви 
регуляції емоційного стану, включаючи ті мимовільні процеси, які зумовлені від-
мінностями в темпераменті та звичній поведінці. Поняття «опанувальна поведінка» 
є синонімом до поняття «копінг» і використовується для позначення поведінки осо-
бистості в будь-яких ситуаціях, що є для людини як критичні або ж важкі. 

Стійкі патерни копінгу формують копінг-стратегії особистості. За резуль-
татами факторного аналізу було виділено два базові види копінгу: проблемно-
орієнтований (спрямований на подолання самого джерела стресу) і емоційно-
орієнтований (спрямований на подолання емоційного збудження, викликаного 
стресором). Останнім часом обидва види копінгу частіше розглядаються в кон-
тексті емоційної регуляції: пусковим механізмом активних дій завжди слугує 
емоційне збудження, викликане стресором. 

Опанувальна поведінка в кризових ситуаціях сім’єю – новий напрям у 
психології, який інтегрує сімейний системний підхід (розгляд сім’ї як цілісної 
системи) і концепції стрес-копінгу. У світовій психології з початку 90-х років 
минулого сторіччя ведеться дослідження сімейного стресу й копінгу в здорових 
сім’ях, сім’ях людей груп ризику й осіб з хронічними захворюваннями [5; 6]. 
Незважаючи на спроби зрозуміти й оцінити механізми опанувальної поведінки 
в сім’ях, що перебувають під впливом стресу, функція опанування кризовими 
ситуаціями як складовими сімейного життя донині глибоко та всебічно не роз-
глядалася. Саме тому теоретичний аналіз концепцій діадичного стресу й ко-
пінгу в подружній парі і є головною метою нашої статті. Визначення вказа-
них концепцій дасть можливість надалі добирати психологічний інстру-
ментарій для емпіричного вивчення цього феномену. 

Проблема опанувальної поведінки в стресі інтенсивно розробляється в за-
рубіжній психологічній науці. За цією темою опубліковано безліч робіт таких 
зарубіжних дослідників, як R.Lazarus, R.Moos, N.Endler, Y.Parker, M.Perrez, 
M.Reicherts, M.Haan, S.Folkman [3; 4]. 

Поняття «опанування в сім’ї» використовується в медичній психології то-
ді, коли копінг-реакції більш ніж одного члена сім’ї є відповідями на порушен-
ня душевної рівноваги в одного або кількох членів сім’ї. H.I.McCubbin, P.Boss, 
C.Wilson визначили структуру опанувальної поведінки з кризовими, стресови-
ми ситуаціями в сім’ї:  

- поява таких змін у сім’ї, які вимагають адаптації; 
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- соціальні та психологічні фактори, які сім’я використовує в управлінні 
стресовою ситуацією; 

- сімейні ресурси, які сім’я активізує для досягнення результатів опану-
вання в стресових ситуаціях; 

- результат опанувальних зусиль сім’ї. 
Численні психологічні дослідження показують, що всі сім’ї по-різному 

протистоять сімейним проблемам і труднощам. Для одних наслідком труднощів 
буде наростання сімейних проблем, погіршення взаємин між членами сім’ї, інші 
ж під впливом стресу мобілізують і множать спільні зусилля для їх подолання. 

У зарубіжній психології поширений термін «спільний (колективний) ко-
пінг» (communal coping), що позначає соціальний контекст копінг-поведінки [1]. 
Теоретичні та прикладні дослідження зарубіжних психологів свідчать про те, що 
копінг-поведінка не є окремим, незалежним явищем, це – невід’ємна частина 
складного, динамічного процесу особистості, соціального оточення та їх взає-
мин.  

Аналіз публікацій іноземних авторів дозволив нам виділити три підходи 
до розуміння колективного копінгу на рівні сім’ї. Перший підхід розвивається в 
рамках моделі багатоосьового копінгу С.Хобфолл і фіксується на усвідомленні 
впливу соціального оточення на копінг-поведінку людини, виділення групового 
рівня копінгу [7]. Це означає, що люди справляються із ситуацією, поєднуючи 
власні та соціальні ресурси як індивідуально, так й у відносинах з іншими. Дру-
гий підхід, що поєднує дослідження копінгу сімейних пар, фокусується на ви-
борі специфічних стратегій опанування партнерами по шлюбу залежно від рів-
ня стресу, що й визначає вибір стратегій опанування подружжям. Дж.Койн і 
Д.Сміт у дослідженні подружніх пар, у яких чоловіки перенесли інфаркт міо-
карда, виділили два головних типи копінгу, сфокусованого на взаєминах: пер-
ший тип – активна взаємодія, включає в себе активні дискусії партнерів, турбо-
ту про самопочуття пацієнта й рішення проблем спільно, другий – захисна бу-
феризація, являє собою спроби закрити партнера від стресу, приховуючи від 
нього тривоги й занепокоєння та поступаючись у всьому, щоб уникнути кон-
фліктів. Активна взаємодія показала наявність дуже слабкого зв’язку або його 
відсутність із змінами в стані здоров’я пацієнта, а використання дружинами за-
хисної буферизації співвідноситься з підвищенням працездатності та самооцін-
ки в чоловіків. Вивчаючи зв’язок між адаптивністю копінг-поведінки подружжя 
й рівнем його задоволеності шлюбом, Т.О’Брайєн і А.де Лонгіс установили, що 
в сім’ях, де рівень задоволеності був низький, чоловіки, включаючись у захисну 
буферизацію, підвищували рівень стресу в дружин. Серед пар, задоволених 
шлюбом, подібна стратегія не чинила негативного впливу на дружин. 

Третій підхід, що базується на концепціях діадичного копінгу, акцентує 
свою увагу на діадичності стресу, описі видів діадичного копінгу, вивченні 
його впливу на взаємини в шлюбних парах і розробці методичного інструмен-
тарію для його вивчення. Діадичний копінг співвідноситься з рівнем якості под-
ружніх відносин, стабільністю відносин і комунікативною поведінкою. Страте-
гії спільного (діадичного) копінгу мають як негативний, так і позитивний вплив 
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на якість стосунків у парі. Ефективний діадичний копінг не тільки скорочує 
стрес і зміцнює сімейне благополуччя, а й підсилює почуття єдності партнерів. 

За даними численних досліджень відомо, що стійкі замкнуті групи (якою 
є сім’я) виробляють безліч механізмів для підтримки власної цілісності. Групо-
ві психологічні захисні механізми – система процесів і механізмів, спрямованих 
на збереження психологічної цілісності сім’ї як колективного суб’єкта (під-
тримка позитивного суб’єктивного стану, відповідного цілісності) [1, 2]. 

Сім’я – цілісність, яка відчуває на собі вплив криз, пов’язаних з особливо-
стями проходження життєвих циклів сім’ї, а також вплив ненормативних криз, 
пов’язаних з поняттям життєвого шляху сім’ї. Загроза для цілісності сім’ї поро-
джує її психологічну захисну активність. Психологічна захисна активність 
сім’ї, у нашому розумінні, означає систему процесів і механізмів, спрямованих 
на підтримку й відновлення сім’ї при порушенні цілісності, стабільності сімей-
ної системи. Сімейне опанування виступає провідним механізмом у психологіч-
ній захисній активності сім’ї та розуміється як усвідомлена організація для по-
долання труднощів. Опанування ми визначаємо як реакцію на пережите вну-
трішнє напруження одного або кількох членів сім’ї чи сімейну дисфункціональ-
ність, коли сім’ї доводиться проявляти незвичайні зусилля: спостерігати, отри-
мувати новий досвід, визначати та вживати спеціальні дії, щоб повернутися до 
звичної життєдіяльності. Сімейне опанування, як процес, підтримує безліч па-
раметрів сімейного життя. Копінг є породженням елементів сімейної системи, 
тобто її складових. Отже, його можна розглядати як механізм породження та 
надалі як підтримку або непідтрмку сімейної цілісності. 

Спостереження за сімейним копінгом показують, що сімейні копінг- стра-
тегії не є поодинокими діями, а включають у себе одночасно організацію різних 
дій членів сім’ї, багато сфер сімейного життя, зміцнюють внутрішньосімейну 
єдність і згуртованість. Додержуючись такого трактування сімейного опануван-
ня, важливо відзначити, що в сучасній психологічній науці опанувальна пове-
дінка сім’ї як системи вивчена вкрай мало, найчастіше діагностуються стратегії 
подолання окремих членів сім’ї. 

У зарубіжній психологічній літературі ми зустріли вивчення сімейного 
копінгу з точки зору діадичних відносин у подружній парі. Так, S.Coyne, 
T.Smith запропонували новий термін у концепції сімейного опанування – «ко-
пінг фокусований на відносинах», який, на їх думку, охоплює дві стратегії: ак-
тивну підтримку й протекцію захисту [4, с.43]. Використовуючи стратегію ак-
тивної підтримки, автори говорять про такі дії людини, які спрямовані на те, 
щоб стимулювати партнера на обговорення проблеми, з’ясувати його почуття і 
знаходити спільні конструктивні рішення у важкій ситуації. За допомогою стра-
тегії протекції захисту людина емоційно «розвантажує» іншого, наприклад, 
тим, що не обговорює хвилюючу тему, проявляє турботу, пригнічує негативні 
почуття й поступається партнерові, щоб уникнути сварок.  

A.DeLongis і D.O’Brien говорять про «емпатичний копінг» у сімейному 
опануванні з труднощами, розуміючи під цим «здатність і спробу зрозуміти в 
стресовій ситуації афективний світ партнера і це афективне розуміння розділи-



Larysa Zahrai. Constructing of model of the world of personality as a continuum concepts system 

223 

ти» [4]. Як форму вираження емпатичного копінгу вони називають демонстрацію 
симпатії, доброзичливість, розуміння виразу обличчя, теплу інтонацію тощо.  

О.Воdenmann запропонував свою концепцію діадичного стресу й копінгу 
в подружній парі, у рамках якої стрес і копінг у сім’ї розуміються як системна 
подія. При цьому діадичний стрес він визначає як вимоги до одного або обох 
членів подружжя, що вносять дестабілізацію в загальну систему. Діадичний ко-
пінг розуміється як спільна форма подолання навантажень. Ми проаналізували 
зазаначену концепцію діадичного копінгу й пропонуємо під цим розуміти такий 
стиль подолання важких ситуацій, коли відбувається активне співробітництво й 
узгодження копінг-стратегій у подружній парі, у процесі якого: 

- ураховуються сигнали про виникнення важкої ситуації від одного з 
партнерів і відповідна реакція другого з подружжя на ці прояви; 

- на підставі зворотного зв’язку оцінюються важливість і можливі наслід-
ки даної ситуації для сім’ї, можливості подружжя для опанування її; 

- відбувається узгоджений вибір стратегій опанування важкою ситуацією 
в подружжя, які переважно націлені на один результат і поєднуються в 
загальному процесі подолання труднощів. 

Причому такий діадичний копінг у подружній парі ми пропонуємо розді-
лити на два види діадичного опанування. По-перше, спільний діадичний копінг, 
який характеризується узгодженим вибором подружжя схожих, таких, що не 
суперечать один одному, найбільш наближених способів і стратегій опанування 
(конгруентність копінг-стратегій). Тобто в цьому випадку, вирішуючи важкі си-
туації, подружжя використовують переважно однаковий стиль і схожі стратегії 
опанування труднощами (наприклад, чоловік і дружина разом планують шляхи 
вирішення проблеми й потім направляють проблемно-орієнтовані зусилля на 
успішне її вирішення), що дозволяє найбільш швидко й продуктивно досягти 
бажаного результату опанування. 

По-друге, підтримуючий діадичний копінг у подружжя, який відзначаєть-
ся поділом зусиль на вирішення важких ситуацій з партнером, коли кожен з 
подружжя виділяє для себе у важкій ситуації завдання і сфери опанування ін-
шого з подружжя, які він готовий взяти на себе. При цьому головним чинником 
є здатність і готовність кожного з подружжя взяти на себе ту функцію і роль у 
загальному опануванні, яка найкраще доповнювала б зусилля іншого з подруж-
жя (наприклад, при більшому використанні дружиною пошуку допомоги та під-
тримки в соціального оточення, стратегічного планування вирішення проблеми, 
чоловік приймає на себе активнішу роль в опануванні, демонструючи більший 
самоконтроль і дієве вирішення проблеми), що гарантує вирішення важкої си-
туації в сім’ї навіть у тому разі, коли в одного з подружжя сил і можливостей 
для дієвого, активного опанування недостатньо. Німецькі дослідники відзнача-
ють, що наявність і використання діадичного копінгу в подружжя в сім’ї має 
позитивне значення не тільки для успішного й ефективного опанування у важ-
ких ситуаціях, а й позитивно впливає на якість подружніх відносин.  

Як функції і значення діадичного копінгу для подружніх відносин 
О.Воdenmann виділив такі: 
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- стрес-орієнтовані (зменшення навантаження через спільне дійсне вирі-
шення проблеми, емоційна регуляція, соціальна регуляція); 

- орієнтовані на подружні стосунки (побудова й зміцнення почуття «ми», по-
будова та зміцнення довіри партнерів, когнітивне усвідомлення подружніх 
відносин як таких, що допомагають, підтримують і мають цінність). 

Отже, спільне сімейне опанування виступає не тільки як спосіб, необхідна 
умова подолання важких, стресових ситуацій у сім’ї, а і як найважливіший ре-
сурс, завдяки якому сім’я залишається життєздатною і здоровою, може характе-
ризуватися кращим психологічним і фізичним самопочуттям подружжя, висо-
кою задоволеністю життям і сімейними відносинами, кращою соціальною адап-
тацією й стабільністю відносин. 

Дослідження психологічних закономірностей сімейного опанування веде 
нас до розуміння сімейного опанування як процесу або явища, яке постійно змі-
нюється. Члени сім’ї та їх ставлення один до одного, стосунки сім’ї з навко-
лишнім світом постійно динамічні, що вимагає їх переоцінки й відбивається, у 
тому числі, на способах опанування та їх мінливості [7, c.231]. 

Нині, розглядаючи процесуальний аспект сімейного опанування, беруться 
до уваги такі параметри: стадії сімейного опанування з урахуванням конкретної 
ситуації; фази опанування; сімейне опанування на різних етапах життєвого цик-
лу; опанування з різними стресорами. У процесі сімейного опанування дослід-
ники виділяють три стадії регуляції стресової ситуації: очікування (рівень анти-
ципації), вплив і пост-вплив [1; 4]. На стадії очікування сім’ї доводиться на ког-
нітивному рівні працювати над такими питаннями, як: «Як цьому можна запо-
бігти? Що можна зробити, щоб підготуватися до стресу або зменшити його 
дію? Якщо цього не можна уникнути, то чи можна це витримати?» На цій стадії 
сім’я може використовувати стратегії подолання, починаючи з уникнення й за-
кінчуючи вирішенням проблем. 

На стадії впливу деякі думки й дії, присутні на попередній стадії, утрача-
ють актуальність. Для того щоб упоратися з невідповідностями між очікуван-
нями й дійсністю, сім’я змушена знаходити та використовувати нові стратегії 
подолання в ситуації, яка вже активно розвивається. 

У міру просування сім’ї до стадії пост-впливу з’являються нові роздуми 
на тему: «А що тепер? Чи може і/або хоче сім’я повернутися до стану, що існу-
вав раніше?» Сім’я стикається з наслідками ситуації, що знаходиться в стадії за-
вершення. Реакції подружжя, у свою чергу, можуть привести до нового рівня 
очікування. 

Д.Рейсс і М.Олів’єрі в процесі сімейного опанування виділяють три фази, 
що випливають з концептуальної моделі вирішення проблем: визначення про-
блеми, вплив і впевненість у прийнятому рішенні. Вони вважають, що саме ці 
три фази виступають концептуальними пунктами дослідження реакції сім’ї на 
стресову ситуацію [3]. Так, у межах кожної із цих фаз сім’ї використовують 
стратегії, засновані на власних ресурсах. 

Іншої точки зору на фази сімейного опанування дотримуються Г.Макка-
бін і Дж.Паттерсон у запропонованій ними моделі реагування сім’ї на пристосу-
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вання та адаптацію [7, c.181]. Ці автори виділяють три фази: опору, зміни 
структури та зміцнення, у процесі яких сім’ї застосовують різні адаптивні стра-
тегії сімейного опанування. Кожна фаза описує здатність сім’ї впоратися зі 
стресовою подією, вплив стресорів на стійкість й опір сім’ї, ресурси й здібності 
опанування/вирішення проблем. Передбачається, що фазі зміни структури пере-
дує фаза опору. Однак сім’ї не обов’язково безпосередньо рухаються від кризи 
до адаптації. Сім’я може застрягти в одній з фаз або слідувати циклічним шля-
хом у міру того, як вона (сім’я) розбирається в ситуації. 

Відомо, що деякі стресові ситуації є короткостроковими, інші – вимагають 
від сім’ї опанування протягом тривалого часу, як, наприклад, у ситуації про-
лонгованого характеру стресу (хронічна хвороба, утрата одного із членів сім’ї). 

Сім’я як «організм, що розвивається в часі», має свій цикл розвитку. Ди-
намічний аспект життєвого циклу вносить необхідність пристосування страте-
гій опанування до конкретних подій і ситуацій. 

У дослідженні [3], присвяченому інтегральному вивченню особливостей 
опанувальної поведінки на різних етапах життєвого циклу, були отримані дока-
зи динамічного порядку вибору стратегій опанування в сім’ї. Було виявлено, що 
найбільш часто на початку стресового епізоду подружжям використовувався 
тільки індивідуальний копінг, за яким слідували спільні копінг-зусилля партне-
рів, лише після (уже в ситуації неможливості самостійно подолати стресову си-
туацію) партнери здійснювали пошук соціальної підтримки. Більше того, було 
встановлено, що чим жорсткішим і/або пролонгованішим був стресор, тим біль-
ше копінгових дій було здійснено: від індивідуальних копінг-стратегій до спіль-
них копінгових зусиль партнерів. 

Були отримані переконливі докази специфіки опанування (вибір стратегій 
опанування, подружнього та діадичного копінгу) у подружніх парах на чоти-
рьох етапах життєвого циклу сім’ї та її динаміки (з урахуванням двох факторів: 
етапу життєвого циклу сім’ї та статі). У молодій сім’ї (без дітей) подружжя, 
стикаючись із труднощами опанування, частіше орієнтується на емоційно-пози-
тивний бік подружніх відносин, воліючи зосереджуватися на проблемі. У си-
туації очікування й появи дитини в сім’ї емоційне реагування жінки компенсу-
ється орієнтованістю чоловіка на вирішення проблем, вибором останнім пози-
тивної стратегії. Для етапу сім’ї, яка виховує дошкільника, що відзначається сі-
мейними психологами як критичний період (стаж сімейного життя від трьох до 
семи років характеризується зіткненням індивідуальних і сімейних цінностей, 
пов’язаний з особистісним розвитком, наростанням незадоволеності шлюбом), 
типове вичікування під час вирішення проблем, здійснення самостійного вирі-
шення проблем подружжям, що є найбільш безболісним варіантом подолання 
існуючих труднощів. На зрілому етапі розвитку сім’ї – сім’ї з підлітком – при 
зіткненні з неминучими труднощами підліткової кризи частіше вибирають кон-
структивне відволікання уваги, чоловіки вказують на підтримуючий діадичний 
копінг їх подружжя. 

У динаміці розвитку сім’ї подружжя частіше вибирають конструктивне 
відволікання уваги, зростає звернення жінок до проблемно-орієнтованого ко-
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пінгу, позитивний й емоційно-орієнтований стиль з переходом до зрілості сім’ї 
вибирається рідше. 

Отже, визначено, що динамічний розвиток сім’ї та копінг-стратегій пов’я-
заний з її розвитком як цілісної системи. Проаналізовано теоретичні концепції 
діадичного стресу й копінгу в подружній парі, динаміку опанування сім’ї, яка 
йде від індивідуального до спільного опанування, і ця динаміка характерна для 
розвитку сім’ї як цілісної системи: від простої діади, у якій існує два, поки ще 
звикаючі один до одного індивіди, до єдиного організму, що включає міжпоко-
лінні взаємодії. Сімейне опанування розуміється як процес безперервного регу-
лювання й підтримки балансу між внутрішніми та зовнішніми вимогами. Отож 
сім’ї на всіх етапах життєвого циклу стикаються з новими потребами й можли-
востями, якими потрібно управляти в умовах постійної динаміки. Репертуар ко-
пінг-поведінки подружжя є одним з базових факторів, що визначають задоволе-
ність шлюбом і стійкість сім’ї як системного суспільного утворення, тому по-
кращення репертуару опанування має позитивно вплинути на життєдіяльність 
сім’ї загалом. 
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УДК 159: 923                Ольга Літвінова  
 

ПРОЯВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В УЯВЛЕННЯХ  
МОЛОДІ ПРО СОЦІАЛЬНІ РОЛІ ПРАБАТЬКІВ 

 
У статті представлений аналіз проблеми відображення у свідомості молоді уявлень 

про старше покоління в родині, про ті соціальні ролі та функції, які молодь пов’язує з бабуся-
ми та дідусями. Обґрунтовано необхідність більш глибокого наукового вивчення проблеми 
міжпоколінної родинної взаємодії, проблеми прабатьківства як соціально-психологічного фе-
номену. Подано результати емпіричного вивчення гендерного аспекту соціальних уявлень мо-
лоді щодо соціальних ролей бабусі та дідуся.  

Ключові слова: прабатьківство, соціальні уявлення, міжпоколінна взаємодія, гендерні 
стереотипи, асоціації, покоління.  

 
Analysis of the problem of reflection in the minds of young people representations about 

elder generation in the family, those social roles and functions which young people connect with 
grandparent is shown in the article. The need for more scientific study of the problem of 
intergenerational family interaction, the problem of grandparenthood as a socio-psychological 
phenomenon is substantiated. Results of an empirical study of the gender dimension of social 
representations of youth about the social roles of grandparents in the family are shown.  

Keywords: grandparenthood, social perceptions, intergenerational interaction, gender 
stereotypes, associations, generation. 

 
Коли молодь стурбована проблемами працевлаштування, знаходженням 

матеріальних благ для виживання в умовах тривалої соціально-економічної, а 
тепер уже й політичної кризи, ставлення до старшого покоління іноді зводиться 
до тяжкого усвідомлення деякого тягаря. Розрив між поколіннями являє собою 
значущу проблему для нинішнього суспільства: він ізолює людей похилого віку 
та збіднює людський досвід. Міжпоколінні відносини в сучасному суспільстві 
відзначаються конфліктністю з елементами ейджизму, тобто дискримінацією за 
віком, аж до розриву міжпоколінних зв’язків. Французький соціолог Кюблер-
Росс наголошує на тому, що парадокс сьогоднішньої цивілізації в тому, що вона 
примножує кількість людей старшого покоління, які відтворюють культуру ми-
нулого, у той час як знання та культурні цінності еволюціонують з небаченою 
швидкістю [2]. 

Сучасні дослідження показують, що одними з головних факторів у кон-
флікті поколінь є: зниження соціального статусу людей похилого віку; зміна ха-
рактеру праці в індустріальному суспільстві в результаті прискорення темпів 
науково-технічного прогресу; знецінення молоддю накопиченого досвіду стар-
ших поколінь; розповсюдження негласної політики відсторонення від роботи 
людей похилого віку, які досягли пенсійного віку. Ці тенденції сприяють знеці-
ненню старості у свідомості молоді та посиленню геронтофобної (страх перед 
віком) установки в масовій свідомості. 

Ще на ранніх етапах розвитку цивілізації люди похилого віку користува-
лися повагою як найбільш багаті особистим досвідом люди, історики роду, хра-
нителі давніх традицій, вихователі людей, посередники між живими та помер-
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лими, майстри церемоній. Давні греки асоціювали старість з мудрістю, що ро-
било старих значущою фігурою суспільства, старійшиною. У його функції вхо-
дило управління державою та керівництво вихованням дітей і молоді. Сократ 
цінував бесіди зі старими людьми – із цих бесід можна було дізнатися про 
життєвий шлях людини, який молоді ще належало пройти.  

Формування майбутнього ставлення до людей похилого віку починається 
в родині. Саме в ній через систему міфів, образів, цінностей, культуру стосунків 
закладається базисна структура особистості, відбувається становлення її сми-
слів, мотивів, прагнень, формуються суб’єктні позиції взаємодії з іншими [7]. 
Від ставлення до своїх прабатьків у молодих людей формуються установки на 
повагу до старшого покоління в цілому, на позитивну чи негативну оцінку їхніх 
висловлювань, умінь, на бажання проявляти турботу та допомогу, толерантно 
ставитися до особливостей віку. Знання історії своєї родини є духовною осно-
вою спадкоємності поколінь і дбайливого ставлення до культурної спадщини. 
Забуття предків неминуче призводить до аморальності, приниження достоїн-
ства, варварського ставлення до історичних і культурних цінностей. 

Проблема відносин між поколіннями в родині недостатньо розкрита в су-
часній науці, деякі її аспекти досліджувалися у філософії, соціології, психології, 
лінгвістиці (А.Я.Варга, Є.В.Добровольська, І.С.Кон, О.В.Краснова, К.Манн-
гейм, М.Мід, А.С.Співаковська та ін.). 

Проблема, яка заявлена в темі статті, зачіпає такі феномени, як «прабать-
ківство», «гендерні стереотипи», «соціальні уявлення» і «родинну взаємодію». 
Що стосується феномену «прабатьківство», то його вивчення знаходиться ще в 
процесі й торкається таких галузей знань, як психологія старіння, соціальна 
психологія та психологія сім’ї. Хоча, що стосується психології старіння, то тут 
виникає проблема, пов’язана з тим, що сьогодні велика кількість людей 45–50 
років стають бабусями й дідусями, а цей вік ніяк не підпадає під категорію «ста-
рість». Такі люди поєднують велику кількість соціальних ролей: вони ще на пі-
ку своєї кар’єри, професійного, особистісного зростання, а разом з тим вони 
отримують і таку фундаментальну життєву роль, як «прабатьки», яка накладає 
на них нові вимоги, нове усвідомлення себе, своїх стосунків з дітьми, онуками 
тощо. Як відбувається цей процес, з якими труднощами він пов’язаний, чи від-
різняються прабатьки зрілого віку від прабатьків, які входять у вікову категорію 
«старість»? Дуже велику кількість завдань необхідно ще розв’язати науковцям, 
які вивчають цю проблему. Дійсно, проблема прабатьківства не нова й знайшла 
своє відображення в роботах А.Галичанської, А.Варги, О.Васильченко, С.Дуді-
ної, О.Краснової, Л.Лідерса, М.Сапоровської, Л.Шнейдер, Е.Ейдеміллера та ін. 
Зарубіжні дослідники значну увагу приділяють вивченню типології взаємодії 
прабатьків та онуків, що розкрито в роботах Б.Білл, Р.Барнел.  

Що стосується поняття «родинної взаємодії», то ця проблема також вивче-
на парциально й представлена в основному дослідженнями дитячо-батьківських 
стосунків, проблеми «батьків та дітей», сімейних стосунків і психотерапії сім’ї 
(В.Агєєв, Ю.Альошина, В.Дружинін, С.Ковальов, А.Співаковська, В.Столін, 
Е.Ейдеміллер та ін.), тоді як проблема взаємодії між поколіннями «прабатьків», 
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«батьків» та «онуків» залишається частково вивченою. Відмінною рисою між-
поколінної родинної взаємодії є особливе значення когнітивного компонента в 
їхній структурі, що включає сукупність уявлень, об’єднаних в єдине ціле, якісно 
відмінне від елементів, які її складають. Ця система уявлень формується на 
основі когнітивного процесу соціальної категоризації, яка передбачає виокрем-
лення найбільш істотних ознак (категорій), що вказують на належність суб’єкта 
до того чи іншого покоління (покоління «старших» і «молоді», покоління «пра-
батьків» та «онуків», покоління «батьків» та «дітей»). 

Базою для вивчення уявлень молоді про соціальні ролі прабатьків можуть 
виступати: 1) теорія соціальних уявлень С.Московічі, відповідно до якої уявлен-
ня містять когнітивний, емоційно-оцінний та організаційний рівні; 2) дослі-
дження Д.Жоделе, згідно з яким соціальні уявлення виступають якістю повсяк-
денного практичного мислення, що спрямоване на засвоєння й усвідомлення со-
ціального, матеріального й ідеального оточення; 3) структура соціальних уяв-
лень, що складається з трьох елементів: інформації, поля уявлення й установки 
(Г.М.Андреєва, П.Н.Шихирев, Є.В.Шморіна) [3]. 

Сімейні ролі відображають певною мірою гендерні ролі особистості. Від 
гендерних відмінностей не втекти, вони закладені в природі людини та підтриму-
ються існуючими соціальними нормами, стереотипами, установками. Гендерні 
ознаки – це сутнісні прояви пізнання світу крізь призму чоловічої та жіночої сві-
домості, що виявляють особливості номінативної та комунікативної діяльності 
чоловіків і жінок, особливості мовної діяльності, яка визначається статтю [4].  

Гендерні стереотипи є одним з різновидів соціальних стереотипів. У них, 
як і в інших видах соціальних стереотипів, відбиваються особливості сприйнят-
тя людьми представників власної й іншої гендерної групи. Уперше термін «со-
ціальний стереотип» вжив У.Ліппман, який визначив стереотипи як образи світу, 
які заощаджують зусилля людини під час сприйняття складних соціальних 
об’єктів і захищають його цінності, права й позиції. У своїй концепції він виді-
ляє два види знань, на які людина опирається у своєму пізнанні явищ соціаль-
ного життя [11]: 

1) знання й інформація, що здобуваються в ході власного життя; 
2) знання й інформація, що черпаються з різних джерел людської культури. 
У.Ліппман зазначає, що стереотипи недостатньо повно відображають дій-

сність, оскільки містять у собі уявлення лише про деякі сторони явищ суспіль-
ного життя й часто некритично запозичуються від авторитетних людей.  

Уперше запроваджене У.Ліппманом поняття «соціальний стереотип» для 
позначення образного емоційного уявлення про соціальний об’єкт («картинка в 
голові») в американській соціальній психології стало використовуватися в 
більш вузькому значенні – як образ, «картинка» члена тієї чи іншої соціальної 
групи. При цьому мова йшла про негативний образ представника тих, хто інак-
ше думає, виглядає, діє та інших подібних груп.  

Як зазначає П.М.Шихирев, у механізм формування стереотипу включені 
не тільки схематизація, категоризація, а й інші когнітивні процеси, насамперед, 
каузальна атрибуція чи пояснення людиною своєї й чужої поведінки [10].  

Ольга Літвінова. Прояв гендерних стереотипів в уявленнях молоді про соціальні ролі … 
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Гендерні стереотипи, як продукт культури, являють собою існуючі у сві-
домості людей нормативні моделі щодо поведінки й психологічних характери-
стик чоловіків і жінок. Ці моделі спрощені й схематичні, вони допомагають лю-
дині систематизувати інформацію про чоловіків і жінок не як про індивідуаль-
ності, а як про представників великих соціальних груп.  

Другий ракурс аналізу пов’язаний з акцентом на гендерних стереотипах 
як індивідуальному когнітивному конструкті особистості, що є наслідком 
сприйняття чоловіків і жінок як представників гендерних груп. Гендерні сте-
реотипи – інструмент класифікації оточення на підставі статевої належності; 
крім того, вони виступають як орієнтири очікувань відносно поведінки чолові-
ків або жінок, з якими людина взаємодіє.  

Гендерні уявлення мають особливості, які властиві будь-яким іншим соці-
альним уявленням. По-перше, кожне соціальне уявлення – це образ, у якому по-
чуттєвий і раціональний компоненти взаємозалежні. По-друге, у кожному соці-
альному уявленні присутній елемент символізму. По-третє, соціальні уявлення 
здатні конструювати реальність. По-четверте, соціальні уявлення нерозривно 
пов’язані з мовою й культурою. 

На думку Г.М.Андреєвої, соціальні уявлення виконують три основні 
функції. Вони є [1]: 

1) інструментом пізнання соціального світу – їхня роль у цьому разі ана-
логічна до ролі тих категорій, завдяки яким індивід описує, класифікує, поя-
снює події; 

2) засобом опосередкування поведінки – сприяють спрямованості комуні-
кації в групі, позначенню цінностей, які регулюють поведінку; 

3) засобом адаптації тих подій, які відбуваються, до тих, які вже були здій-
снені, тобто сприяють збереженню тієї картини світу, яка вже склалася протягом 
певного часу. 

Усі ці функції притаманні й гендерним уявленням: вони, виступаючи як 
засіб осмислення соціального світу людиною як представником певної гендер-
ної групи, орієнтують її поведінку в соціальних ситуаціях, які постійно зміню-
ються. Гендерні уявлення допомагають індивіду усвідомити зміст гендерних ро-
лей, визначити свою позицію щодо системи існуючих нормативних приписів 
про стиль поведінки чоловіків і жінок у соціумі, створити свій стиль поведінки 
в міжстатевій взаємодії, конкретизувати орієнтири життєвого шляху на основі 
прийнятого засобу виконання гендерної ролі. 

Мета статті – представити теоретичне й емпіричне вивчення уявлень мо-
лоді про соціальні ролі прабатьків і знайти прояв гендерних стереотипів у цих 
уявленнях. 

Для вивчення уявлень молоді про старше покоління в родині ми провели 
асоціативний експеримент, у ході якого молодим людям потрібно було надати 
асоціації на слова «бабуся» і «дідусь». Асоціативний тест використовується в 
психології для вивчення організації психіки з особливим акцентом на когнітивні 
зв’язки, що лежать в основі сприйняття смислу, пам’яті, мови, мотивації. У те-
сті вільних асоціацій респондент отримує інструкцію навести перше слово, яке 



Larysa Zahrai. Constructing of model of the world of personality as a continuum concepts system 

231 

спадає на думку, у відповідь на слово-стимул. Асоціація – це одне з головних 
понять асоціативної психології, яке означає виникаючий у досвіді індивіда зако-
номірний зв’язок між двома змістами свідомості (уявленнями, думками, почут-
тями та ін.), який виражається в тому, що поява у свідомості одного зі змістів 
тягне за собою появу іншого [6]. 

У дослідженні З.Мержоєвої бабуся в носіїв інгуської та російської мов 
асоціюється з добротою, теплотою, селом і пиріжками. Дідусь для носіїв ро-
сійської мови – це, насамперед, стара людина. Для носіїв інгуської мови на пер-
ший план виходить така якість дідуся, як мудрість, дідусь – це голова роду, як і 
батько [5]. Тобто можна говорити ще й про культурне опосередкування соціаль-
них уявлень щодо рольової поведінки прабатьків. 

У рамках теми статті було проведено пілотажне дослідження серед сту-
дентів Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. У досліджен-
ні взяли участь 124 студенти (74 дівчат та 50 юнаків). На слово «бабуся» було 
надано 57 слів-описів, які було узагальнено з урахуванням змісту, що був укла-
дений у цю асоціацію. На слово «дідусь» надано 52 конотації, також об’єднаних 
нами в змістовні категорії (табл. 1–2). 

З проведеного аналізу асоціацій на слово «бабуся» нам удалося система-
тизувати їх у п’ять змістовних категорій: досвід, експресія, захист, стать і смак. 
Найбільша кількість респондентів асоціюють прабатьків, а саме – бабусь, з ка-
тегорією «досвіду», з прийняттям того факту, що вік сприяє накопиченню жит-
тєвої мудрості, навичок прийняття справедливих рішень, досвіду та можливості 
його передачі молоді. Серед функцій міжпоколінної взаємодії особливе місце 
займає виховна функція. Сумісна активність членів родини, пов’язана з наро-
дженням і вихованням дітей, є основною, ефективність виконання якої значною 
мірою впливає на реалізацію сімейною групою інших її функцій.  

 
Таблиця 1 

Результати дослідження уявлень студентів про соціальні ролі прабатьків 
(категорія «бабуся»), % 

№ п/п Змістовна категорія Приклад слів-асоціацій % асоціацій 
1. Категорія «досвід» «Мудрість», «вчитель», «порад-

ник», «мудрець», «справедли-
вість», «сила волі». 

30,4 

2. Категорія «експресія» «Ніжність», «ласкавість», «добро-
та», «щирість», «любима», «по-
смішка», «товариськість», «друг», 
«красота». 

26,1 

3. Категорія «захист» «Турбота», «підтримка», «зати-
шок», «опора», «відпочинок», 
«дім», «помічник». 

26,1 

4. Категорія «стать» «Ідеал жінки», «жіночність», «ста-
рушечка», «друга мама». 

12,7 

5. Категорія «смак» «Пиріжки», «смачний тортик», 
«шеф-кухар». 

4,7 
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Категорія «експресія», а якраз так ми об’єднали ті асоціації, у яких при-
сутній опис експресивних ролей, пов’язаних із турботою, устроєм внутрішнього 
балансу в родині. Згідно зі структурно-функціональним підходом Т.Парсонса, 
саме жінка відповідальна за експресивну функцію, спрямовану на підтримку ін-
теграції членів родини, установлення моделей стосунків і регулювання рівня на-
пруженості членів родинного союзу, передбачає м’якість і вміння загасити кон-
фліктні ситуації. Розподілення чоловічих і жіночих ролей, згідно з Т.Парсонсом, 
є, по-перше, механізмом, що забезпечує стабільне функціонування будь-якої со-
ціальної системи, у тому числі й родини. Як ми констатували з аналізу асоціа-
цій, власне бабусі молоді люди віддають функції ніжності, ласкавості, доброти, 
посмішки, тобто всьому тому, що створює затишок і позитивний внутрішній ба-
ланс у родині. У цій категорії простежується вплив гендерних стереотипів, 
пов’язаний з перекладанням відповідальності за все те, що відбувається в ро-
дині, на жінку.  

Як не парадоксально, але категорія «захист» обійшла за кількісними пока-
зниками категорію «стать»: бабуся – це, насамперед, турбота, підтримка, люди-
на, якій можна розповісти будь-що, яка захистить тебе не тільки від зовнішніх 
погроз, а й навіть від батьків. І лише після всього найбільш значущого було на-
дано описи, пов’язані зі статевими характеристиками, з віком і гендерно-марко-
ваними функціями (наприклад, «гарна хазяйка», «яка смачно готує та годує»). 

 
Таблиця 2 

Результати дослідження уявлень студентів про соціальні ролі прабатьків 
(категорія «дідусь»), % 

№ п/п Змістовна категорія Приклад слів-асоціацій % асоціацій 
1. Категорія «досвід» «Мудрість», «знання», «настав-

ник», «викладач», «порадник», 
«майстер на всі руки», «талант», 
«ветеран», «працьовитість». 

35 

2. Категорія «захист» «Турбота», «опора», «той, хто то-
бою гордиться». 

26,7 

3. Категорія «експресія» «Посмішка», «смішні історії», 
«вправить мозок», «товарись-
кість», «доброта», «люблячий». 

19,1 

4. Категорія 
«верховенство» 

«Голова родини», «командир», 
«керівник», «хазяїн дому». 

12,8 

5. Категорія «стать» «Мужність». 6,4 
 

Можна помітити, що категорія «досвід» займає першу позицію й при опи-
сі дідуся, що може бути охарактеризовано як визнання за старшим поколінням, 
незалежно від статі, мудрості, знань, досвіду та можливості його передачі поко-
лінню молодих. Передача досвіду можлива тільки при безпосередньому живому 
спілкуванні старших членів родини з молодшими, оскільки в процесі обміну 
впорядкованої інформації в родині відбувається безперервне навчання дітей так 
само впорядковувати й аналізувати особисті життєві переживання, логічно їх 
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вибудовувати, сумісно долати труднощі та розширювати рамки свого культурно-
го досвіду. 

Міжпоколінна взаємодія реалізується й проявляється на поведінковому 
рівні, тобто в процесі зовнішнього динамічного прояву відносин, це – форма, у 
рамках якої розгортаються змістовні процеси. Виступаючи практико-діяльні-
сною стороною спілкування, взаємодія є однією з найважливіших складових 
життєдіяльності родини як малої соціальної групи. Відносини реалізуються, 
об’єктивуються при взаємодії членів родини як представників різних поколінь, 
одночасно виступаючи і результатом, і передумовою міжпоколінних відносин. 
Складний характер взаємозв’язків, безперервність змін, що відбуваються, ви-
значають необхідність вивчення не тільки специфіки феномену міжпоколінної 
взаємодії, а і його ролі в процесі розвитку міжпоколінних відносин у родині. Як 
указує М.В.Сапоровська, міжпоколінна взаємодія виступає особливим типом 
соціальної взаємодії і передбачає процес безпосереднього чи опосередкованого 
впливу один на одного представників різних поколінь у родині, що забезпечує 
інтенсивність і спрямованість зв’язків між поколіннями [3].  

Трансляція соціально й культурно значущого досвіду від старшого поко-
ління до своїх дітей та онуків у різних її формах дозволяє підтримувати родині 
як малій соціальній групі стійкість у часі, внутрішню впорядкованість, культур-
ну та родинну ідентичність. Окрім трансляції соціального й культурного досві-
ду від одного члена родини до інших, відбувається і його освоєння. Тому важли-
вою складовою передачі досвіду є експресія – вербальні та невербальні засоби 
передачі цього досвіду. Як видно з дослідження, між бабусею та дідусем у за-
значеному контексті відмінності існують: якщо бабуся асоціюється з ласкою, 
ніжністю, добротою, то дідусь – більше з посмішкою, смішними історіями, лю-
диною, яка вміє «вправити мозок» жорсткішим засобом, але справедливим, що 
потім дає йому можливість пишатися своїми онуками. 

На відміну від асоціативного ряду, що описує бабусю, категорія «експре-
сія» отримала більше відсотків, ніж при описі дідуся, для опису якого після ка-
тегорії «досвід» слідує категорія «захист». Ця функція є традиційною при ви-
знанні чоловічої ролі, хоча кількісні відмінності в указаній категорії незначні. 

Таким чином, можна говорити про те, що прабатьки виступають для мо-
лоді захисниками, і скоріше всього, від батьків, які висувають вимоги, ставлять 
завдання, перевіряють їх виконання, а бабусі та дідусі, беручи на себе частину 
обов’язків, захищають їх. 

Описуючи дідуся, ми виокремили категорію «верховенство», яка відсутня 
під час опису бабусі. У цьому ми простежуємо прояв гендерних стереотипів, ко-
ли роль командира, хазяїна дому, керівника номінально віддається чоловікові, а 
жінці віддається верховенство на кухні (категорія, що пов’язана з обслуговуван-
ням – «пиріжки», «тортик», що зустрічалося під час опису бабусі й зовсім від-
сутнє під час опису дідуся). 

Викладене вище означає, що, описуючи своїх прабатьків, молоді люди 
слідували основним групам гендерних стереотипів – це і наявність рис маску-
лінності – фемінності, якими були наділені дідусі та бабусі; це й відмінності в 
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розподілі сфер, які закріплюються за чоловіком і жінкою; і, нарешті, це відмін-
ності в змісті праці – у жінок цей зміст має більш обслуговуючий характер, у 
чоловіків – керівний.  

Висновки. Проведене дослідження підтвердило нашу гіпотезу про те, що 
у свідомості молоді все ж таки існують уявлення відносно соціальних ролей чо-
ловіків і жінок, опосередковані існуючими в суспільстві гендерними стереоти-
пами. Але важливим стало те, що головними характеристиками під час опису 
прабатьків стала категорія досвіду, мудрості, поради, тобто визнання необхідно-
сті руху назустріч старшому поколінню до взаємодії, до відкритого спілкування. 
Потрібно зрозуміти, що характер міжпоколінних зв’язків має певний вплив як 
на людину, визначаючи її ідеали, особливості взаємодії з оточенням, вибір засо-
бів подолання труднощів, так і на родину в цілому, включаючи її структуру, цін-
ності, норми, стосунки й правила, що зумовлює її функціональність. Спілкуван-
ня всіх членів родини, прагнення до взаємодії стають основою для емоційної 
стабільності особистості, усвідомлення своєї приналежності до родини, що 
створює базу для формування родинної ідентичності, і це важливо не тільки для 
молоді, а й для людей похилого віку.  
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ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 
УДК 159.9              Наталія Назарук 

 
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми проектування інноваційного роз-

витку школи, виділено напрями психологічного супроводу інноваційного розвитку закладу, 
виокремлено показники інноваційного розвитку, які складають основу для психологічного мо-
ніторингу інноваційного розвитку школи. 

Ключові слова: інновація, управління інноваціями, інноваційний розвиток, інноваційна 
культура, інноваційність. 

 
The article presents a theoretical analysis of the problem of designing innovative schools 

selected areas of psychological support innovative development institution, determined indicators of 
innovative development, which form the basis for monitoring the psychological development of 
innovative school.  

Keywords: innovation, innovation management, innovation development, innovation culture, 
innovation.  

 
У сучасних складних умовах розвитку суспільства й освіти актуальною є 

проблема змін через реалізацію різних нововведень. Керівники вітчизняних за-
кладів освіти в режимі свого функціонування й розвитку здійснюють управлін-
ня інноваційною діяльністю. Як зазначає О.Власова, «інноваційний процес сто-
сується, як правило, мети, структури, задач, технологій і людських ресурсів ор-
ганізації, що є її внутрішніми взаємопов’язаними змінними. Саме вони стають 
предметом уваги керівника, менеджера, організаційного психолога, які працю-
ють у галузі впровадження нововведень в організаціях» [1, с.293]. 

Метою статті є аналіз психологічних проблем проектування інноваційно-
го розвитку загальноосвітнього навчального закладу. 

Наукову основу дослідження проблеми психологічного аналізу проектуван-
ня інноваційного розвитку вітчизняних загальноосвітніх закладів складають тео-
ретико-емпіричні розвідки вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків: тео-
ретико-методологічні аспекти організаційної психології та психології управ-
ління: психологічні концепти управління організаціями (Л.Орбан-Лембрик, 
О.Власова, Ю.Никоненко), основні парадигми дослідження та опису організацій 
(А.Богданов, Д.Гвішіані, А.Пригожин, С.Рощин), структурно-функціональні осо-
бливості організації (Ю.Морозов, С.Паповян, Р.Акофф, А.Свєнціцький, О.Ві-
ханський, Г.Кунц, С.О’Доннел, І.Волков, А.Журавльов, А.Філіппов, Б.Паригін), 
організаційне проектування й планування (В.Зінченко, В.Муніпов, У.Мастенбрук, 
А.Лебедєв), організаційна поведінка та взаємодія (В.Богданов, К.Платонов, А.Да-
тунашвілі, І.Кокуріна, Ю.Крилова, Дж.О’Шонессі, О.Зотова, І.Кряжева, С.Ши-
ряєв, В.Толочек, Н.Скок), організаційний розвиток (В.Соснін, А.Єршов, Н.Гри-
шина, Н.Тічі, М.Деванна, О.Совєтова), клімат організації і корпоративна культура  
(А.Русалінова, Дж.Кенджемі, Дж.Райс, К.Ковальскі, Л.Чернишов, Е.Тимощук, 
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С.Ліпатов), процеси обробки інформації в управлінській діяльності (Б.Теплов, 
А.Карпов), технології роботи організаційних психологів Л.Карамушка, Т.Зайчи-
кова, О.Винославська, М.Войтович, В.Івкін, О.Ковальчук, Н.Коломінський, 
О.Креденцер, М.Малигіна, О.Тополенко, Г.Федосова, О.Філь, О.Щотка); теоре-
тико-методологічні положення інноваційного й освітнього менеджменту 
(М.Гільдінгерш, В.Потьомкін, О.Поскочинова, Л.Даниленко, Л.Карамушка), про-
ектування інноваційного розвитку вітчизняних загальноосвітніх навчальних за-
кладів (Л.Даниленко, О.Мариновська, Л.Келембет, В.Мелешко, Г.Щекатунова, 
Н.Гонтаровська); теоретико-методологічні засади психології інновацій (інно-
вативної психології): теоретичні (О.Совєтова, С.Яголковський, Н.Сербіновська, 
Л.Кизименко) і прикладні положення (В.Васильєв, В.Каган, Л.Куликов, Б.Санто) 
психології інновацій; ставлення особистості до нововведень (Г.Андреєва, В.Анто-
шок, А.Журавльов, Н.Ільїна, В.Крамник, М.Кроз, М.Лапін, А.Лебедєв, Б.Паригін, 
А.Пригожин, І.Перлакі, В.Поздняков, Б.Сазонов, А.Свєнціцький, В.Толстой, 
В.Хащенко, І.Шихірев); психологічна готовність до інноваційної діяльності 
(В.Долгова, Б.Паригін, Б.Санто, Б.Твісс, І.Дичківська, І.Гавриш, І.Ракова).  

Упродовж вивчення цієї проблеми ми зіткнулися з бісерними й епізодични-
ми згадками про психологічні проблеми інноваційного розвитку організацій у га-
лузі психології, зокрема, у психології управління та організаційній психології, тоді 
як у педагогічній інноватиці, інноваційному й освітньому менеджменті ці пробле-
ми певною мірою розглядаються, проте нерідко як другорядні. Підтвердженням 
наших спостережень є роздуми Л.Кизименка, який зазначає, що: «… соціально-
психологічна проблематика інновацій частково знаходить своє віддзеркалення в 
інших галузях знань, що вивчають нововведення і зміни в культурології, соціоло-
гії, інноватиці, педагогіці та ін. Не дивлячись на те, що психологічні проблеми ін-
новацій в цих дисциплінах певним чином вивчені, все ж таки психологічна про-
блематика залишається фрагментарною і мало помітною в загальному потоці ком-
плексних міждисциплінарних проблем реформування суспільства, що підвищує 
актуальність виділення соціально-психологічної тематики в самостійний напрям» 
[5]. Вважаємо, що виокремлення психології інновацій як окремого й самостійного 
напряму досліджень та інтенсифікація саме психологічних теоретико-прикладних 
розвідок інноваційних процесів зможуть сприяти вирішенню існуючої ситуації та 
відновити наукову пропорційність у вивченні інноваційної проблематики. 

У словнику практичного психолога подано таке визначення поняття інновація 
(нововведення) – у соціально-психологічному аспекті – створення й упровадження 
різних новацій, які породжують значимі зміни в соціальній практиці [10, с.192]. 

Там само підкреслюється, що інноваційна діяльність вимагає врахування 
людського фактора – подолання соціально-психологічних бар’єрів, які виника-
ють на всіх етапах її розгортання. Вважаємо, менеджмент інновацій повинен ті-
сно переплітатися, більше того, базуватися на психології, а саме – на соціальній 
психології організацій та управління, психології менеджменту, психології інно-
вацій (інновативній психології) та ін. У практичній діяльності управління інно-
ваційним освітнім процесом у школі, проектування інноваційного розвитку за-
гальноосвітніх навчальних закладів, створення інноваційної культури школи по-
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винні забезпечуватися психологічним супроводом цих процесів. Психологічний 
супровід управління інноваційним розвитком закладу може включати в себе: 

 аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників, які викликають необхідність 
нововведення; 

 вивчення особистісного ставлення працівників до інновацій; 
 аналіз психологічних бар’єрів працівників до впровадження інновацій 

та їх подолання; 
 діагностику психологічної готовності керівництва та персоналу до ін-

новаційної діяльності; 
 використання технологій психологічної підготовки персоналу організа-

цій до роботи в умовах змін; 
 психологічний супровід усіх етапів здійснення нововведень; 
 моніторинг динаміки розвитку особистісної й організаційної інновацій-

ності, інноваційної культури особистості й організації; 
 аналіз соціально-психологічних наслідків упровадження нововведень. 
Очікуваним кінцевим результатом управління інноваційним процесом є 

інноваційний розвиток особистості й організації, а тому перспективним є ви-
ділення психологічних критеріїв і показників особистісної та організаційної 
інноваційності.  

Л.Орбан-Лембрик процесом нововведень (змін, інновацій) називає здій-
снення цілеспрямованих заходів, спрямованих на перетворення яких-небудь 
компонентів у структурі або функціюванні організації [6, с.305]. Ключовим у 
цьому визначенні є перетворення, тобто зміна. Отже, управління інноваціями 
передбачає фактично управління змінами, а психологія управління інноваціями 
повинна порушувати питання психологічної готовності та підготовки керів-
ництва й персоналу організацій до роботи в умовах змін.  

Слід диференціювати поняття «управління операціями» та «управління 
інноваціями». 

 
Таблиця 1 

Відмінності в управлінні операціями й інноваціями (за Л.Кизименком) 
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

Створення сьогоднішніх прибутків Створення завтрашніх прибутків 
Усі кроки заздалегідь визначені Кроки невизначені 
Рух уперед є лінійним Рух уперед є нелінійним 
Один шлях й один результат Багато шляхів і багато результатів 
Лідер – функціональна команда Лідер – крос-функціональна команда 
Переробка = втрати Переробка = пізнання 
Ясні, спільні для всіх цілі Неясні цілі, що часто конфліктують між собою 
Шлях зрозумілий, цикл короткий Шлях – у тумані, цикл тривалий 
Легко виміряти Важко виміряти 
Багаті історичні дані Мало історичних даних 
Прогнозування можливе Прогнозування неможливе 
Багато спільних факторів Багато специфічних факторів 
Традиційні гравці й ролі Нові гравці й ролі 
Гасло: РОБИТИ РЕЧІ ПРАВИЛЬНО Гасло: РОБИТИ ПРАВИЛЬНІ РЕЧІ 

  Наталія Назарук. Психологічні проблеми проектування інноваційного розвитку … 
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Як бачимо з табл. 1, відмінності між управлінням операціями й управлін-
ням інноваціями є суттєвими, що, по-перше, актуалізує проблему психологічної 
готовності керівника до управління інноваційним розвитком закладу, оскільки 
старі та звичні методи управління тут виявляються неефективними. Фактично, 
щоб почати управляти змінами, потрібно змінитися самому.  

По-друге, управління інноваційним розвитком вимагає високої прогно-
стичності мислення керівника, бо управління операціями є зорієнтованим на 
стале теперішнє, тоді як управління інноваціями – на невизначене майбутнє. 

По-третє, управління інноваціями передбачає формування творчої атмо-
сфери, підтримку керівником креативних і нестандартних пропозицій персоналу. 

Проектувати інноваційний розвиток та управляти інноваційними процеса-
ми непросто, тому що більшість людей бояться змін і чинять опір різного роду 
нововведенням. Геніально це пояснив А.Тоффлер, увівши в 1965 році термін 
«футурошок», щоб описати стрес і дезорієнтацію, які виникають у людей, котрі 
піддаються надмірній кількості змін за надто короткий час. А.Тоффлер говорить 
про два важливі висновки, які він зробив: «По-перше, стало абсолютно ясно, що 
страх майбутнього є не просто можливою віддаленою небезпекою, а реальною 
хворобою, від якої страждає все більше людей. Цей психобіологічний стан мож-
на описати медичними й психіатричними термінами. Ця хвороба – страх змін. 
По-друге, я був уражений тим, що й ті, хто вимагає великих змін і створює їх, і 
ті, хто, на загальну думку, готує нас до пристосування, дуже мало знають про 
адаптацію. Переконані інтелектуали сміливо говорили про «навчання змінам» і 
про «підготовку людей до майбутнього». Але в дійсності ніхто не знає, як це 
зробити…» [14]. 

Свої рекомендації щодо ефективного управління змінами подав відомий 
фахівець з інноваційного менеджменту, директор Інституту освітніх студій Он-
таріо Університету Торонто Майкл Фуллан, запропонувавши всім інноваторам 
вісім основних уроків нової парадигми змін: 

Урок 1. Не можна керувати значущими процесами (чим складніша зміна, 
тим менше ми можемо на неї вливати). 

Урок 2. Зміна – це подорож, а не схема (зміна нелінійна, перевантажена 
непевністю й захопленням, а часом і нестерпна). 

Урок 3. Проблеми – наші друзі (проблем не уникнеш, і ми не можемо вчи-
тися без них). 

Урок 4. Бачення та стратегічне планування прийдуть згодом (спочатку ба-
чення незріле й планування здійснюється навпомацки). 

Урок 5. Індивідуалізм і колективізм повинні мати однакову силу (немає 
єдиного вибору між ізоляцією та колективним мисленням). 

Урок 6. Окремо не діє ні централізація, ані децентралізація (потрібні оби-
дві стратегії – згори донизу й знизу догори). 

Урок 7. Зв’язок із найширшим середовищем обов’язковий для досягнення 
успіху (найкращі організації вчаться зовні так само, як і всередині). 

Урок 8. Кожен є носієм змін (зміни надто важливі, щоби покладатися на ек-
спертів, особисті думки й майстерність – ось найкращий засіб досягнення успіху). 
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Л.Даниленко та Л.Карамушка основними завданнями керівника загально-
освітнього навчального закладу, що здійснює інноваційну діяльність, називають: 

 постійне переведення соціально-педагогічної системи (загальноосвіт-
нього навчального закладу) у якісно новий стан (забезпечення її посту-
пу від «закритої» до «відкритої» системи); 

 формування інноваційної культури школи; 
 постійна підтримка педагогів-новаторів за допомогою не лише соціаль-

них і психологічних методів заохочення, а й матеріальних (за рахунок 
отриманих інвестицій); 

 створення умов (соціальних, організаційних, психологічних) для здій-
снення експериментальної діяльності; 

 забезпечення участі школи в реалізації інноваційних освітніх проектів; 
 залучення інвесторів [8, с.108]. 
Окремо хочемо зупинитися на психолого-педагогічних умовах упрова-

дження освітніх інновацій у навчально-виховний процес загальноосвітнього на-
вчального закладу, які ґарантуються систематичним інформуванням працівників 
навчального закладу з науково-педагогічних питань; входженням закладу в ін-
формаційну інфраструктуру; забезпеченням систематичного зв’язку працівників 
закладу з вітчизняними та зарубіжними науковцями – психологами, педагогами, 
соціологами; науково-теоретичним ознайомленням працівників навчального за-
кладу з основами експериментально-дослідницької діяльності; інституційним 
забезпеченням процесу навчання та підвищення фахового рівня суб’єктів інно-
ваційного процесу; готовністю працівників закладів освіти працювати в іннова-
ційному режимі; формуванням у них інноваційної культури [8, с.104]. 

Як відзначає О.Власова, у період упровадження нововведень у різних ор-
ганізаціях спостерігається покращення взаємостосунків працівників, зниження 
конфліктності, зростання внутрішньогрупової згуртованості. Тобто у сфері ор-
ганізаційних взаємин виявляється своєрідна компенсація загальної напружено-
сті учасників реорганізації, поліпшується соціально-психологічний клімат ви-
робничого колективу [1, с.297]. 

Інноваційний розвиток організації розглядаємо через призму динаміки 
«інноваційної культури» та «інноваційності» персоналу організації. Ми розме-
жовуємо поняття «інноваційна культура» та «інноваційність». 

О.Власова та Ю.Никоненко подають таке визначення поняття «інновацій-
на культура» – це система суспільних цінностей, які відповідають інноваційно-
му розвитку суспільства, держави, регіонів, галузей економіки, підприємств, 
установ, організацій і відображають індивідуально-психологічні якості, інші 
найважливіші соціальні цінності людини, які сприяють формуванню та розвит-
ку інноваційно активної особистості. Така культура забезпечує окремій особи-
стості принципи інноваційної моделі поведінки [1, с.297]. 

Можна говорити про інноваційну культуру особистості й інноваційну 
культуру закладу.  

О.Ігнатович виділяє такі складові фахової інноваційної культури: фахова 
компетентність; інноваційна компетентність; інноваційне спрямування особи-
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стості; готовність до інноваційної діяльності; інноваційна активність; інновацій-
на сприйнятливість. 

Нижче наводимо змістові характеристики складових фахової інноваційної 
культури за вже згадуваним автором. Фахова компетентність відзначається су-
купністю елементарних фахових знань, а також умінь ефективно застосовувати 
їх. Інноваційна компетентність – сукупність спеціальних теоретичних знань з 
педагогічної інноватики й інноваційної педагогічної діяльності та практичних 
навиків. Інноваційне спрямування особистості – цінності, що складають вну-
трішню основу готовності до інноваційної педагогічної діяльності, система ін-
дивідуально значущих й індивідуально цінних прагнень, ідеалів, переконань, 
поглядів, позицій. Готовність до інноваційної діяльності – особистісні власти-
вості, що забезпечують виконання інноваційної педагогічної діяльності та ха-
рактеризуються вмотивованістю педагогічних працівників у створенні, засвоєн-
ні й розповсюдженні освітніх інновацій. Інноваційна активність – цілеспрямо-
вана діяльність педагогічних працівників щодо створення та реалізації іннова-
цій. Інноваційна сприйнятливість – сензитивність сприйняття педагогічних 
інновацій [4]. 

На думку С.Робінса, сутність інноваційної культури організації розкрива-
ється в таких характеристиках, як: умотивованість робітників до знань і розроб-
ки інновацій; націленість на результат; робота в команді; прагнення досягти ви-
сокого професіоналізму; можливість спілкування з колегами на семінарах, ви-
ставках, конференціях (поза роботою); свобода висловлювання думок, ідей; сво-
бода творчості. 

С.Яголковський розглядає інноваційність суб’єкта як його здатність на 
когнітивному і, якщо це необхідно, на поведінковому рівні забезпечити появу, 
сприйняття, а також можливе доопрацювання й реалізацію нових оригінальних 
ідей. Той самий автор описує три основних підходи до визначення інноваційно-
сті суб’єкта залежно від міри прийняття ним інновацій: 

1) інноваційність – це здатність суб’єкта бути першим у взаємодії з інно-
ваціями; 

2) інноваційність – це фактор, який підвищує ймовірність того, що суб’єкт 
буде інноваторам; 

3) інноваційність – це фактор, який пришвидшує прийняття суб’єктом но-
вих технологій [15, с.87].  

Можна виокремити низку особистісних факторів, які впливають на голов-
ні параметри інноваційності: потреба в стимуляції, прагнення до новизни, чут-
ливість до суперечностей, нового досвіду й оригінальних, несхожих на інші 
стимули, схильність до ризику, креативність, готовність до переробки інформа-
ції, незалежність суджень, відкритість досвіду, поінформованість [15, с.88]. 

Також можна говорити про різні види особистісної інноваційності: когні-
тивну та сенсорну інноваційність; вроджену та реалізовану інноваційність. 

С.Яголковський виокремлює параметри, які визначають рівень інновацій-
ності організації: 

 структурні характеристики; 
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 організаційний клімат; 
 стиль управління організацією; 
 рівень ризиків і невизначеності в діяльності організації; 
 менеджмент якості; 
 рівень підтримки інновацій; 
 формування систем інновацій, альянсів й об’єднань.  
Розглянуті показники інноваційної культури особистості й закладу, особи-

стісної та організаційної інноваційності можуть бути покладені в основу психо-
логічного моніторингу інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних за-
кладів.  

Висновки. Опрацювання вітчизняних і зарубіжних джерел щодо пробле-
ми психологічного аналізу психологічних проблем проектування інноваційного 
розвитку загальноосвітнього навчального закладу дає змогу зробити такі ви-
сновки: 

 аналізуючи проблему інноваційного розвитку загальноосвітніх навчаль-
них закладів, науковці та практики-психологи повинні, у першу чергу, 
опиратися на напрацювання психології, зокрема, організаційної психо-
логії, психології управління, психології менеджменту, інновативної пси-
хології; 

 проектування інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закла-
дів повинно забезпечуватися психологічним супроводом цього процесу; 

 управління інноваціями є управлінням змінами й вимагає підготовки 
керівництва та персоналу до роботи в умовах змін; 

 показники інноваційної культури особистості та закладу, особистісної й 
організаційної інноваційності є інтегральними складовими інновацій-
ного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. 
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МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ  
ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ 

 
Стаття присвячена вивченню проблеми психологічних особливостей здатності шко-

лярів до метафоризації в процесі самостійної художньо-словесної творчості. Установлено, 
що спонтанний досвід художньо-словесного самовираження учнів актуалізує їхні здібності 
до конструювання метафор. Доведено доцільність використання додатково до наявних кри-
терію метафоризації як показника рівня розвитку літературно-творчих здібностей. 

Ключові слова: самостійна художньо-словесна творчість, діяльність, критерії літе-
ратурного розвитку, літературні здібності, конструювання метафор (метафоризація). 

 
The article presents the study of the psychological features of metaphorization abilities of 

pupils, which appear in the process of the independent art-verbal creativity. It was revealed that 
spontaneous experience of the art-verbal self-expression stimulates the metaphorization abilities of 
the pupils. The author substantiates the expediency of using the criterion of metaphorization as an 
indicator of level of literary-creative abilities’ development. 

Keywords: the independent art-verbal creativity, activity, the criterions of literary 
progressing, literary-creative abilities, designing of metaphors. 

 
У шкільні роки зникає більшість дитячих ігор як таких, проте ігрове начало 

зберігає й утверджує свої повноваження в дитячій літературній творчості. Віді-
рвавшись від дитячої гри, уява, фантазія підлітка шукають опору й знаходять його 
у власних образах й уявленнях, реалізованих у переважно недосконалих творах. Ці 
образи виконують на екзистенційно-ігрових засадах словесно-художньої діяль-
ності приблизно ту саму роль предметних, подійних опор, що й дитячі іграшки. 
Отже, добровільне перенесення своїх почуттів і бажань у сферу видимості, умов-
ності власного твору є вільним і радісним самоподоланням, самообмеженням за 
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правилами творчої самореалізації, учить дитину жити в символічних світах на 
засадах опанування метафорою. Художня література, як відомо, важливий засіб 
гармонійного розвитку й збагачення духовного світу людини; митцем може стати 
не кожен, але вміти сприймати твори мистецтва, любити його, відчувати в ньому 
потребу має кожна людина; пробудження й розвиток у зростаючої особистості 
художника, творця – завдання величезної суспільної важливості. 

Сьогодні ці звичні формулювання набули характеру аксіоми й систематич-
но вживаються в багатьох методичних публікаціях. Однак повернення зі сфери 
цих «ідеальних зобов’язань», «обов’язків», програмових накреслень шкільної 
освіти в реальну площину дійсності оголює певні суперечності й ставить ряд 
проблемних питань: «Чому максимальні аудиторії читачів і глядачів збирають, 
м’яко кажучи, далеко не кращі книги та вистави, а мільйонні прихильники 
«мильних опер» уже стали «притчею во язицах»? Що спонукає велику кількість 
молодих людей охоче «споживати» недосконале за формою та змістом сурогат-
не мистецтво, тобто «попсу», а масові бібліотеки, книжкова торгівля мусять 
ураховувати ці запити? Чому навіть серед студентів і випускників філфаку вияв-
ляється відчутний відсоток тих, хто залишається непідготовленим до напру-
женої праці серця й розуму при сприйнятті істинних творів мистецтва?» 

«Воля читача» – бажання, потреби, інтереси, смаки – тобто мотивація ре-
ципієнта й утворюють визначальне підґрунтя процесу літературного розвитку 
зростаючої особистості, її літературно-творчої й читацької діяльності. Діяльності 
творчої, наполегливої, про яку М.Цвєтаєва писала: «Книга повинна бути вико-
нана читачем, як соната. Знаки – ноти. У волі читача – здійснити чи спотворити». 
Власне, конструкт «мотивація» і був уведений психологами для пошуку відпо-
відей на питання: «Чому, задля якої мети виконується певна діяльність?», «Який 
її сенс?», «Чому в одних випадках вона «здійснює», тобто допомагає читачеві 
зрозуміти підтекст художнього твору, а в інших – спотворює сутність твору?» 

Нагадаємо, що спрямованість естетичного розвитку дітей засобами мисте-
цтва слова традиційно передбачає своєрідне просування учня-читача (або реци-
пієнта) у руслі літературного розвитку: від наївного реалізму на початковій ста-
дії (5–7 класи, 10–12 років) дитина переміщується на стадію образного спри-
йняття (8–9 класи, 13–14 років), і лише після цього вона (зрозуміло, що далеко 
не завжди) оволодіває здатністю осмислити художній ідеал митця й одержати 
естетичне задоволення на стадії дистанційного сприйняття твору (10–11 класи, 
15–17 років). На кожній стадії літературної еволюції читача діють специфічні, 
притаманні тільки їй, мотиви сприйняття художнього твору, які мають інтимно-
неповторний, яскраво виражений суб’єктивний характер. 

Процес становлення учнів-читачів супроводжується прагненням, іноді 
підсвідомим, до власної літературної творчості. Це прагнення так само нездо-
ланне, як і бажання співати, танцювати, грати на сцені, малювати. Воно особли-
во активізується в підлітковому віці в період статевого дозрівання, з виникнен-
ням «почуття дорослості». 

Отже, потужний поступ нашої держави до «креатогенного» суспільства, 
процес гуманізації освіти зумовлюють необхідність з’ясування психологічних 
засад творчої самоактивності дитини у сфері художньої діяльності. 
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Однак у прагненні знайти єдиний підхід до визначення об’єктивних кри-
теріїв літературного розвитку учнів дослідники – психологи, педагоги, методи-
сти – зверталися переважно до процесу сприймання: через аналіз результатів 
відтворення сприйняття художніх текстів у письмових роботах учнів. Тобто рі-
вень розвинутості мислення художньо-словесними образами в психолого-педа-
гогічній науці традиційно визначався через репродуктивну призму еволюції 
учня-читача. Зокрема, аналіз наукових праць у галузі психолого-педагогічного 
вивчення процесу літературного розвитку школярів за показниками читацьких 
здібностей (Л.С.Виготського, Л.Г.Жабицької, Н.Д.Молдавської, Є.А.Пасічника, 
М.О.Рибнікової, Л.А.Симакової, Н.А.Станчек та ін.) дозволив зробити висновок 
про те, що вікові можливості художньо-естетичного сприйняття творів літерату-
ри передусім спричинені загальними психологічними закономірностями й інди-
відуальними параметрами розвитку особистості в онтогенезі. 

Тому літературний розвиток як тривалий віковий і навчальний процес, 
упродовж якого відбуваються складні якісні зміни здатності мислити словесно-
художніми образами, що сприяють проникненню юних читачів у сутність і роз-
маїття форм художньої умовності літератури як мистецтва слова, зумовлює ба-
гатоаспектність погляду на проблему його критеріїв. Такий погляд свідчить про 
відмову від однобічного підходу до визначення показників зрушень у літератур-
ному розвиткові учнів лише на ґрунті сприймання художніх творів. Адже здат-
ність мислити словесно-художніми образами – це свого роду структурний зв’я-
зок у динамічній системі художня творчість – художнє сприймання. Проявляєть-
ся ця здатність як у читацькому сприйманні, так і в самостійній літературній 
творчості учнів. Проте визначальні можливості показників самостійних літера-
турно-творчих здобутків учнів як критеріїв оцінки літературного розвитку пси-
хологічною наукою ще не досліджувались. 

Мета. У контексті нашої роботи цілком логічно окреслилося питання, чи 
можливо показники здатності до конструювання метафор у самостійній худож-
ньо-словесній творчості використовувати як критерії літературного розвитку уч-
нів. Тим більше, що спонтанний, природний характер словесного самовираження 
гарантує спостереження механізму метафоризації в його відносно чистому вигля-
ді як вираження органічної потреби породження нового значення, знання, як вер-
балізацію внутрішнього світу й світовідчуття особистості, що розвивається. Ін-
шими словами, нас зацікавила здатність учня на конкретному етапі вікового й лі-
тературного розвитку в словесних образах створювати інобуття дійсності шляхом 
осмислення предметів і явищ однієї категорії в термінах і явищах іншої та на за-
садах механізму домінанти смислу над значенням, за алгоритмом метафоризації. 

Дитяча літературна творчість як художньо-естетична діяльність, у якій опо-
середковано виявляється динаміка формування потенційних особистісних цінно-
стей, естетичних і етичних ідеалів, переконань і потреб у процесі вікового ста-
новлення особистості, далеко не досконала. Так, як свідчать результати нашого 
дослідження, більшість різножанрових літературних творів сучасних учнів 5–11 
класів (казки, байки, етюди, вірші, п’єси, сценарії, пейзажні замальовки тощо) не 
має художньо-естетичної цінності. Утім, гуманістичні підходи щодо ролі в онто-
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генезі художньо-творчої діяльності не замикають її креативний потенціал на 
якість кінцевих продуктів: у розвитку підростаючої особистості провідне значен-
ня має долучення до процесу емоційно насиченої, відносно вільної творчої діяль-
ності без обмежень для експериментування з можливостями уяви, гри образами, 
здатності до метафоризації її виконавця в царині художньої реальності. 

Вагомою психологічною основою літературного розвитку в контексті на-
шого дослідження є процес, у якому спонтанний досвід самостійної літератур-
ної творчості учнів актуалізує їхню здатність мислити художньо-словесними 
образами – здатність до конструювання метафор. 

Важливо було переконатися, що використання метафори як могутнього 
евристичного «знаряддя» уяви, мислення може бути критерієм літературного 
розвитку школяра в показниках розвинутості, повної відсутності або слабкої ви-
раженості здатності до самостійної художньої творчості. 

Загальна досліджувана вибірка в її віковій динаміці для з’ясування здат-
ності до конструювання метафор охоплювала 180 учнів 5, 7, 9 і 11-х класів шкіл 
м. Івано-Франківськ та області. Для застосування порівняльного аналізу їх поді-
лили на дві групи – по 90 осіб у кожній: 

Перша – учні, які систематично, упродовж певного часу (від одного до 
шести років) займалися літературно-творчою діяльністю. Більшість із них відві-
дували літературні гуртки, студії, друкували свої твори в шкільних стінних газе-
тах, рукописних журналах. Шістнадцять із них мали по декілька публікацій у 
районній та обласній пресі. Друга – учні, які не виявляли інтересу до літератур-
но-творчої діяльності. 

Ми запропонували школярам виконати дві серії спеціальних завдань, які 
розробили за алгоритмом метафоризації [1, с.11–12; 2, с.37]. 

Завдання виконувались упродовж місяця кожним досліджуваним індиві-
дуально: у позаурочний час і в зручному для них режимі. Адже відомо, що ліміт 
часу й атмосфера змагальності, які закономірно виникають під час групової ро-
боти досліджуваних, можуть блокувати потенційні творчі можливості учня.  

У результаті виконання учнями завдань з конструювання метафоричних 
образів ми отримали 900 речень і 540 творів-мініатюр. Як свідчить аналіз вико-
нання літературно-творчих завдань за показниками розподілу образів, категорія 
простих образів найчастіше використовується в процесі метафоризації учнями 
обох груп. Зокрема, це характеризує творчі роботи всіх школярів другої групи й 
більшості 5, 7-х класів першої групи. Адже ці образи доступніші, звичні та 
адекватні рівню вікового розвитку учнів. Тому в роботах другої групи тяжіння 
до використання простих образів залишається домінуючим у процесі метафо-
ризації від п’ятого (90–91% від загальної кількості образів) до одинадцятого 
(76–77%) класів. Однак для учнів першої групи, які, на відміну від однолітків 
другої групи, систематично практикують літературно-творчі вправи, властивим 
було зростання активності у зверненні до складних і складених образів у вико-
нанні літературно-творчих завдань обох серій. Так, вікова динаміка складних і 
складених образів, що виникали на ґрунті процесу метафоризації в учнів пер-
шої групи, свідчить про зростання їхньої частки в загальному обсязі з 29–34% 
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(5 клас) до 54–62% (11 клас). Відповідні показники в учнів другої групи були 
значно нижчими: від 5–10% у 5 класі до 23–24% в 11 класі. 

Вивчаючи результати виконання 5, 7, 9, 11 класами літературно-творчих 
завдань, нашу увагу привернув характер співвідношення виразності й складно-
сті метафоричних образів в їхній віковій динаміці. Зокрема, установлено, що 
специфіка взаємодії складності побудови й ступеня виразності метафоричних 
образів окреслюється так: 

1. У школярів першої групи з віком спостерігаються як наростання склад-
ності в побудові метафоричних образів, так і якісні зрушення ступеня виразно-
сті цих образів. Так, кількісні показники метафоричних образів із високим сту-
пенем виразності збільшуються з 3–5% (5 клас) до 49–54% (11 клас). При цьому 
високий ступінь виразності майже рівноцінно репрезентований як у складних, 
так і складених образах. Загалом вагома частина створених учнями цієї групи 
метафоричних образів належить до високого й середнього ступенів виразності: 
45–49% – у п’ятикласників, 79–86% – одинадцятикласників. Відносно високі 
показники учнів цієї групи пояснюються певним досвідом діяльності у сфері 
творення ними власних словесно-художніх смислів. Хоча через виняткову 
складність розв’язання цього художньо-творчого завдання, втілення високого 
ступеня виразності в простих образах не набуває значного поширення.  

2. Для всіх вікових категорій другої групи характерне різне зростання 
складності побудови метафоричних образів та їхньої виразності. Так, прості 
образи в їхніх роботах, загалом, зберігають тенденцію до низького ступеня ви-
разності й лише неістотна частка із загального обсягу складних і складених ме-
тафоричних образів досягає з віком середнього та високого ступенів виразності. 
Більше того, загальний обсяг метафоричних образів з високим ступенем вира-
зності з віком зменшується з 10–12% (5 клас) до 4–5% (11 клас); дещо зменшу-
ється й обсяг метафоричних образів із середнім ступенем виразності – з 18–21% 
(5 клас) до 11–15% (11 клас). 

Отже, на прикладі першої групи виявлено, що з віком у дітей, які постій-
но займаються літературною творчістю «для душі», поступово вдосконалюється 
механізм метафоризації. Цей механізм не так жорстко спрямовує змістовну ін-
формацію, як механізм інтелектуалізації та раціоналізації. Адже процес метафо-
ризації свідомості дитини певним чином перешкоджає утворенню стійкого 
стандартного фрейму – малорухливого контексту в сприйманні предметів та 
явищ дійсності. Новий смисловий контекст тут не дається дитині готовим, а мо-
же бути створений, відкритий в єднанні чуттєвого й логічного сприймання світу 
лише нею самою, в індивідуальному творенні нових словесних конструкцій – в 
акті конструювання метафор. 

Аналіз результатів вивчення вікових особливостей здатності школярів до 
метафоризації дозволив нам виокремити й запропонувати додатково до наявних 
критерій метафоризації як показник рівня літературно-творчих здібностей. Цей 
показник обчислюється за такою формулою:  

РМТ= ma+mb+mc
Ma+Mb+Mc × 100 ,
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де Рмт – показник здатності до метафоризації, який розраховується співвідно-
шенням суми простих (ma), складених (mb) і складних (mc) метафор, що вико-
ристовує учень у творенні художньої образності до максимально можливої суми 
означених метафор (відповідно Ma, Mb, Mc). Ця сума встановлюється експерта-
ми із числа досвідчених учителів-словесників і її максимальний показник дорів-
нює 100 відсоткам. 

З метою остаточної конкретизації та узагальнення вікових тенденцій роз-
витку асоціативного метафоричного підґрунтя уяви ми також проаналізували 
продукти літературно-творчої діяльності 450 учнів 5–11 класів навчальних 
закладів Івано-Франківської області (усього 2 511 робіт). Виявлено такі особли-
вості вікової динаміки становлення психологічного механізму формування асо-
ціативно-метафоричних утворень: 

 у творчості молодших підлітків (5–7 класи) домінують прості, звичайні 
смислові й функціональні асоціації; 

 у творчій уяві старших підлітків (8–9 класи) починають зароджуватися 
більш складні смислові асоціації, зокрема, за подібністю, суміжністю і 
контрастом; 

 для старшокласників (10–11 класи), особливо художньо обдарованих, 
притаманні спроби вживання складних, узагальнених смислових і 
функціональних асоціацій; 

 загалом у творчому доробку учнів застосовуються зорові, експресивно-
смислові, фонетичні, смакові, дотикові асоціативні утворення з наро-
станням рівня їхньої складності від 5 до 11 класу; одночасно вдоскона-
люється структура креативних дій, покращуються показники асоціатив-
ного підґрунтя уяви. Однак здатність будувати за допомогою метафор 
цілісні художньо-словесні образи опановують лише окремі, найбільш 
обдаровані учні 10–11 класів; 

 вправи навчально-розвивальної серії завдань більш ефективні, як свід-
чать результати діагностики, за умов наявності в учнів самостійного 
досвіду художньо-словесної творчості, який позитивно впливає на фор-
мування асоціативного підґрунтя уяви. 

Ми переконалися, що асоціативно-метафоричне підґрунтя процесу уяви, 
стимульоване ігровою сутністю самостійних літературно-творчих вправ, набага-
то виразніше простежується в учнів, які займаються самостійною художньо-сло-
весною творчістю. А відтак глибоке оволодіння специфікою художнього тексту, 
можливістю вільно рухатися в його семантичній тканині максимально реалізу-
ється лише за наявності практичної причетності учнів до словесного творення. 
Загалом саме за таких умов і можливий індивідуальний підхід до формування і 
розвитку креативного підґрунтя будь-яких здібностей зростаючої особистості. 

Отже, здатність мислити словесно-художніми образами не лише структу-
роутворювальний момент формування літературних здібностей, орієнтир літе-
ратурної освіти у сфері сприймання образних аналогій художніх текстів. Ми пе-
реконалися, що за критеріями здатності до метафоризації, створення образності 
мовлення і конструювання нових смислів у самостійній художньо-словесній 
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творчості також можливо оцінювати розвиток літературно-творчих здібностей 
особистості, визначати рівні її літературного розвитку: 

– низький, коли дитина може створювати переважно прості, маловиразні 
метафоричні образи й лише інколи деякі із цих образів мають незначні ознаки 
самобутності; її індивідуальний показник здатності (ІПЗ) до метафоризації не 
перевищує 20%; 

– середній, коли дитина вільно оперує простими метафоричними образа-
ми, серед яких досить виразно окреслюється частка самобутніх образів з озна-
ками оригінальності; наявні поодинокі спроби оперування складеними й склад-
ними образами; ІПЗ до метафоризації – від 20 до 70 відсотків; 

– високий, коли до набутків низького й середнього рівнів літературного 
розвитку на ґрунті метафоризації додається здатність творити складені та склад-
ні образи, спостерігається свідоме прагнення встановлювати афективно-семан-
тичні зв’язки, конструювати образно-асоціативні комплекси з ознаками цілісно-
сті; мисленнєвий процес включає не тільки операції аналізу, абстракції, порів-
няння та синтезу, а й у більшості невдалі спроби узагальнення і конкретизації, 
передусім актуалізується асоціативність як властивість мислення; ІПЗ до мета-
форизації – від 70 до 100%. 

Висновки. Отже, здатність до конструювання метафор – системоутворю-
вальний момент одночасно читацької і художньо-творчої стратегії літературного 
розвитку школярів. Самостійна художньо-словесна творчість забезпечує засоба-
ми метафоризації поступове якісне дозрівання здатності особистості до осяг-
нення форм художньої умовності різної складності, утворює єдину платформу 
для смислової синхронізації актів творчості й засвоєння їхніх продуктів. 

Визначення критеріїв літературного розвитку учнів підліткового та 
юнацького віку на ґрунті аналізу їхньої здатності до конструювання метафор до-
повнює загальновизнані та раніше апробовані шкільною практикою критерії лі-
тературного розвитку. 

Хочеться вірити, що в сучасній школі методика викладання літератури й 
психологія мистецтва вступають у новий етап співпраці. Найближчим часом 
навчальною практикою буде зреалізований увесь той потенціал творчого начала, 
художнього розвитку, яким, як ми прагнули показати, володіють діти. Адже нав-
чання, наповнене для учня особистісним смислом, цінностями, зафіксованими в 
досвіді його творчої діяльності – це і є суб’єктно значуще осягнення ідеалів ми-
стецтва взагалі й мистецтва слова зокрема. 
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