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Л.Е. Орбан-Лембрик

ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

Політико-економічні, соціально-психолоіічні зміни в країні, 
перехід наш ої економіки до ринкових відносин, суттєво 
ускладнюють соціальне управління та підвищують вимоги до тих, 
хто його здійснює. З погляду психології сучасне соціальне 
управління являє собою ж  управління людьми, гак і управління 
діловою інформацією, технологічними процесами. Управлінська 
діяльність, будучи складовою частиною всієї системи управління, 
представляє сукупі гість скоординованих дій та заходів, спрямованих 
на досягнення в рамках організації певної мсти. Вона передбачає 
урахування всіх дій і умов, котрі породжують техніко-організаційні, 
виробничі, психолого-педагогічні, соціально-психологічні та інші 
зв’язки людей. Оскільки управління це, перш за все, взаємодія 
між людьми, то управлінська діяльність знаходить своє конкретне 
втілення в діях, операціях, виконуваних людиною в процесі 
управління, здійснення управлінських функцій. Водночас це праця 
людей, що утворюют ь певні соціально-психологічні відносини, і в 
якій переплітаються наступні закономірності:

■ орі анізаніііно-т ехнічні, які відображаю ть відносини людини 
та природи, людини та техніки;

• соціально-економічні, які відтворюють широкий спектр 
відносин між класами, соціальними прошарками та групами і 
виникають у процесі суспільного виробництва в різних сферах 
суспільної свідомості та суспільної психології;

• соціально-психологічні, які походять із суспільної та 
біологічної зумовленості людської поведінки і людських ВІДНОСНІ І

міжособистісних, міжгрупових, внутрішньо-особистісних, які 
характеризую ть у сукупності ставлення людей до праці, 
наїромадженпя й використання ними свого творчого та іншого 
потенціалу [1].

Беручи участь в управлінському процесі суб’єкти та об’єкти 
управління проявляють самодіяльність та творчісп>, що передбачає у 
ході здійснення управлінських дій урахування всієї багатоманітності 
закономірност ей та зв’язків, які виникають між ними. Йдеться про
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ефективневикористання людського чиннику іі управлінні. З точки зору 
психології управління природно постає питання: до яких наслід ків може 
привести недбале ставлення до людських ресурсів в управлінському 
процесі? Доведено, що це сприяє на виробництві збільшенню кількості 
суперечностей, непорозумінь, конфлікіів, росту плш тості кадрів тощо. 
Все сказане актуалізує проблему розумного використання людського 
чиннику в управлінні: урахування індивідуальних, соціально- 
психологічних, психофізіологічних, мотиваційних особливостей 
особистості, що сприятиме отриманню значного соціального, 
економічного та морального ефекгу в організації. Водночас постає й
іі шіе запитаї шя: що спонукає людину ставиш перед собою певні цілі іі 
виконувати їх? Аналізуючи існуючі концепції щодо цього питання, Б. 
Ломов виокремив основні складові, що утворюють діяльність: мотив, 
ціль, планування діяльності, переробка поточної інформації, 
оперативніш образ (концептуальна модель), прийняття рішення, дія, 
перевірка результатів і корекція дій [2]. При цьому мотив визначається 
як стійка особистіша властивість, яка із середини спонукає людину до 
певних дій; потреби й цілі є основі шми складовими мотиваційної сфери 
особистосгі. Відносно управлінської діяльності, то загальна ціль є тим 
чинником, І цо об ’єдиує людей, стимулює їх до праці, інтегрує групу в 
єдине ціле, яким (' управління. Таким чином, як система, управління з 
позицій психології включає в себе такі структурні компоненти: ціль, 
суб’єкт, об’єкт управління, управлінська діяльність організації, 
взаємовідносини, процес, засоби й умови досягнення мети, 
соціокультурие та етнопсихологічне середовище, результат /див. рис. 
1/. Психологічна специфіка управління полягає в тому, що головним 
його завданням є забезпечення найбільш раціональї юї о функціювання 
всієї організованої системи, оптимальне з точки зору соціальних та 
психологічних потреб включення працівників у процес керованої 
діяльності шляхом акіуалізаїці внутрішньої мотивації підлеглих (за 
власною ініціативою, бажанням, волею і вмінням вирішувати 
завдання, що стоять перед орган ізац ією ), п ідвищ ення їх 
від повідальності за результат виконуваноїроботи, регулювання їхніх 
лій, експертно-консультативної та комунікативної роботи з 
персоналом. Стосовно особистосгі керівника іі структурі управління, 
то до нього також висуваються певні вимоги: більш висока
4

внутрішня мотивація, велика міра відповідальності, організація 
зворотного зв’язку, вміння прорекламувати себе і свою організацію, 
прогностичний харакгер мислення тощо.

Рис. 1. Психологічна структура управління



Щодо управлінської діяльності, то її потреба та необхідність 
зумовлена певними причинами: по-періие, якщо включення в 
діяльність може відбуватися стихійно, нецілеспрямовано або у 
небажаному для суспільства вигляді, формі, то управлінська 
діяльність—це цілеспрямований процес включення людини в різні 
види діяльності відповідно до потреб цього суспільства; по-друге, 
якщо включення людини в діяльність може здійснюватися на підставі 
г енетичних програм, то управлінська діяльність це процес, що 
зумовлений вклю ченням в суспільні процеси на підставі 
соціокультурних програм. Таким чином, людина включається в 
діяльність не генетично, а соціально, через систему планування, 
організації, керівництва та регулювання на ґрунті її сформованих 
потреб та здібностей, а механізмом їх реалізації с управлінська 
, щільність, що знаходить свій прояв у процесах розробки проірам 
керованої діяльності, вибору найбільш оптимального варіанту лій, 
налагодження зворотних зв’язків, усунення будь-яких відхилень у 
реалізації програм. Названі процеси є сполучною ланкою між 
суб’єктом та об’гкі ом, але цей зв’язок опосередкований засобами 
управління й реалізується за певних умов. Тільки за таких обставин 
виникає результат як форма виконання програми, яка задається 
суб'єктом управління й наперед визначає всі його діїта дії об’єкта 
управління.

Як свідчать наукові дослідження, соціальний різновид 
управління — це діяльність, спрям ована на забезпечення 
впорядкованості та узгодженості в діях людей і організацій з метою 
зд ійсненн я окреслен их  сусп ільно  зн ачущ и х  ц ілей  [3]. 
Характеризуючи управлінську діяльність, можна виокремити 
наступні її особливості: соціотехнічний аспект управлінської 
діяльності, що передбачає одночасно керівництво техніко- 
технічними й соціально-виробничими сист емами; творчий характер 
діяльності, пов’язаний з недостатньою інформацією в умовах 
ситуації, що часто змінюється; реалізація багатьох управлінських 
функцій в умовах гострого дефіциту часу; посилення комунікативних

функцій; велика кількість видів діяльності на різних рівнях 
управлінської ієрархії в межах виду .

Управлінська теорія та практика показує, що діяльність 
адміністративно-управлінського персоналу підприємств та 
організацій найбільш підпорядкована саме соціальному різновиду 
управління, за допомогою якого розв’язуються завдання, що 
зумовлюють суспільно необхідну' поведінку виконавців (навчання, 
виховання, спеціалізація). В цьому контексті завданням управління 
є найбільш оптимальне з точки зору соціальних і психологічних 
потреб включення індивідів у процес керованої діяльності. 
Аі іалізуючи та розкриваючи психолої ічиу природу управлїїu ія, слід 
зауважити, що керувати людьми в процесі управлінської діяльності 
та виробництва набагат о складніше, ніж фізичі шми об’єкт ами, адже 
реакції людини на зауваження чи вимогу керівника, її бажання, 
мотиви, емоції надзвичайно різноманітні. Отже, суб’єкт управління 
має чітко передбачувати поведінку і реакції своїх підлеглих, вміло 
оцінюючи їх поведінку, а не особистість та емоційне ставлення до 
них.

Активізує ефективність управлінської діяльності та актуалізує 
значення психологічного компоненту в управлінні зворотній зв’язок 
в орг анізації. Важливим чинником, який впливає на ефективність 
управлінської діяльності є факт чіткого і ясного формулювання цілі 
для підлеглих. Натомість це не означає, що підлеглі позбавлені 
ініціативи у виконанні накреслених цілей: за ними може запишатися 
пра во у виборі і іеобхідних дій в прої іесі реалізаіці цілей та завдань 
організації. Вивчення зарубіжного управлінського досвіду свідчи ть 
про можливість формування цілей з точки зору одержання 
результ атів, які в перспекшві плануються, а не тільки з точки зору 
здійснення діяльності, в яку залучений персонал. Попри це варто 
враховувати всі наявні альтернативи досягнення цілей.

Перспективною в наш час є постановка питання про конкретне 
морально-психологічне, соціокуль турне та  етнопсихологічне 
середовище системи управління, про його взаємодію із соціумом.



Мова йде про моральні, правові, культурні вимоги того суспільства, 
в якому здійснюється управлінська діяльність, в якому живу ть 
учасники управлінського процесу. Вони виявляються в градаціях, 
правилах поведінки, культурних цінностях, які в значній мірі 
визначають розвиток спрямованості особистості керівника (або 
колективних суб’єктів управління), рис його характеру, зміст знань, 
його звички й здібності. При і (ьому потрібно враховувати також той 
факт, що зовнішні умови дію ть через внутрішні. Таким чином 
реакціякожноїлюдани на впливи зовнішнього середовища будесуто 
індивідуальною і визначається вона накопиченими знаннями, 
сформованими взаємовідносинами і психічними станами індивіда. 
Тут так о ж  вр ах о ву ється  б а га т о в а р іа н т н іс т ь  р еал ізац ії 
соціокультурних програм: соціальна інформація циркулює в 
суспільстві, проходить через свідомість людей, опосередковується 
різними соціальними відносинами (економічними, екологічними або 
національними, професійними тощо) й несе на собі відбиток тих 
’пі інших потреб особистості, колективу, суспільства загалом. 
Важливими чинниками, що здійснюють вплив на суб’єктів 
управління, на процеси становлення й розвитку особистості 
керівника, є ті елементи середовища, з якими людина активно 
взаємодіє, в яких існує й функціює управління: політико-правова 
ситуація в суспільстві, багатоманітність комунікацій, ма геріалт.иі 
умови, науково-технічні розробки, стан го товності людини до 
управлінської діяльності, с тан здоров’я, національні особливості 
регіону тощо.

Соціально-психологічну спеї цтфіку управлінської діяльності 
характеризує наявність у ній певної сукупності управлінських 
ситуацій, під якими у довідковій літературі розуміється система 
зовнішніх умов стосовно суб’єкта діяльносгі (включаючи власний 
його сган як умову діяльності), які спонукаю ть чи опосередковують 
його активність. Реалізація вимог системи, якою є управління, 
створює передумови до її перетворення або подолання, а вихід за 
межі ситуації має місце в тому випадку, коли у суб’єкта формуються 
і починають реалізовуватися нові вимоги до себе, надлишкові

стосовно до первісних. Вчені звертають увагу на особливість 
управлінської ситуації, яка полягає в тому, що вона являє собою 
форму сприйняття навколишньої дійсності, спосіб розподілу цієї 
дійсності на смислові уїворення, які визначають поведінку суб’єкта 
й характеризуються відносинами складових елементів. На відміну 
від загальноприйнятого визначення ситуації, управлінська ситуація, 
на думку дослідників, є не просто сумою умов, але системою 
відносин [4]. Натомість сірукгурними складовими управлінської 
ситуації є не тільки предмет и, але й люди. Таким чином ще раз 
підкреслимо, що управлінська діяльність та її відображення у 
свідомості керівників характеризую ться двома тинами відносин 
відносинами між людьми та предметними відносинами. Цей 
висновок може слугувати методологічним підґрунтям щодо аналізу 
управлінськоїдіяльносгі та системи управління в цілому .

Підводячи підсумки, узагальнюючи й систематизуючи уявлення 
про психологічну специфіку управління, слід зазначити, що воно 
полягає в наступному:

• соціальне управління є складною і багатоманітною сист емою 
і створення умов для його ефективного функціювання та прояву 
залежить від діяльності не одного керівника, а цілого апарату 
управління. Управлінська діяльність, як структурна складова системи 
управління, характеризується двома типами відносин предметними 
та між людьми;

■ управлінська діяльність грунтується на вимогах, які 
висуваються до органу управління: своєчасне й чітке виконання 
покладених па його апарат функцій; економічність апарату 
управління (покладені на нього функції повинні виконува тися з 
мінімальними витратами та меншою кількістю працівників); 
планомірність, ритмічність і надійність роботи, недопущення 
помилок і порушень ритму в роботі всіх структурних підрозділів 
апарату угтрав:ііі шя; створення умов дія ініціативноїта творчої праці, 
виховання відповідальності за виконання дорученої роботи; 
обґрунтування значення розвіптсу людських ресурсів; оптимізація 
організаційних відносин з навколишнім середовищем; підвищення
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ефективності діяльності через вияв здібних і обдарованих 
працівників; розвиток здібностей усіх працівників та ефективне їх 
використання на всіх рівнях управління; інтегрування інтересів 
працівників організації навколо завдань і цілей установи;

• сутність управлінської діяльності полягає у перетворенні 
зовнішнього завдання організації на внутрішню мету, відтак 
перетворення цієї мети на зовнішні завдання для інших (підлеглих). 
Отже, з психологічного боку будь-яка діяльність, у тому числі й 
управлінська, постає ж  реалізація суб'єктивного ставлення до різних 
сфер об’єктивного світу;

• професіоналізм управління одна з головних умов його 
ефективності. Су гнісгь професіоналізації управління з точки зору 
психології полягає в опануванн і керівниками секретами 
майстерності, формуванні у них психологічної готовності 
здійснювати управлінську діяльність ефективно і результативно, 
баченні іі розум інні кер івн и кам и  ш ляхів, що ведуть до 
професіоналізму. При цьому в системі психологічних якост ей, які 
визначають рівень майстерності, дедалі більш значущими стають 
інтелектуальні га соціально-психологічні якості людини. Отже, 
актуалізується вивчення проблем, пов’язаних з виявленням 
залежностей між особливостями професіоналізму зрілої людини га 
іншими її проявами поза сферою професійної діяльності, з 
самовихованням і самовдосконаленням особистості, розвитком у неї 
комуніка і піших вмінь і навичок, формуванням у неї відповідних 
спеїііаііьі шх здібностей оі шпова га свою в. іасі іу дія. іьігісі ь , визначати 
перспективи росту. Щодо психологічної компетентності як ознаки 
професіоналізму, то вона стає важливою рисою сучасного 
управління;

• соціокультурне, морально-психологічне, етнопсихологічне 
середовище, економічні відносини, формуючи управлінську 
діяльність, обумовлюють тип і спрямованість особистості керівника. 
Вони можуть прискорювати чи за гримувати прояв і розвиток 
особистісних особливостей, здійснювати вплив на мотиваційну 
сферу суб’єктів і об’єктів управління, способи включення умінь,

знань та  навичок в управлінську діяльність, але не можуть 
виключати їх з наявності. Соціокультурні та  етнопсихологічні 
детермінанти в значній мірі визначають ставлення керівника до себе, 
людей, управлінської діяльності.
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JI. П. Овсинецька

ТВОРЧІСТЬ ЯК “ЕКСТЕНСІОНАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ" 
ОСОБИСТОСТІ: ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА

З точки зору гуманістичної психології, сама сутність людини 
постійно рухає її у напрямку особистішого росту, творчості і 
самодостатності. Гуманісгичні персонологи розглядають людей як 
активних творців власного життя, які володіють свободою вибору і 
розвивають власний стиль життя.Визнання пріоритету творчої 
сторони в людині є, можливо, найбільш значущою концепцією 
гуманістичної психолога.

Одним із вихідних положень гуманістичної психології А.Маслоу 
виступає проблема творчості як складова процесу самоак іуа. гізації 
особі істосіі. А.Масиоу нфіітай наголосив, що творчість ( найбільш 
універсальна функція людини, яка веде до всіх форм самовираження. 
Це не орто; юкечльний. тра;цщіинийпогляд ла творчу особиет. 
піл кутом -;opv її “творчої продукції” , але в першу чергу на ..ату 
особистість, здатну по творчого акту: вид ояльності; процес; 
установка. Мова йде про творчість, як спонтанну креатчвність, 
пріггамаїшу кожному індивіду. Беручи до уваги соціокулі.турний 
запит на тлі сучасності, вчений звертає увагу на важливість 
формування людини, здатної жити в безперервно гміїтому св* гі, 
до ’--іти ф уднощ і, прийма ги ріш ення, здійсмюва ги вибір. 
Сусдільегво, яке, па думку А.Маслоу, виховає таку “Г еракліт-.и?у 
лю. щ н у м ати м е перспективу . Творчість розі латається як глибоко 
ін ціві дуальний процес, в якому особистість творця перебуває сам- 
на-сам із процесом творення. Гру пова робота часто перешкоджає 
акгу творення, як глибинному особистішому процесу.

Головна умова будь-якоїкреативносгі, за А.Маслоу, - це вміння 
перебувати в ситуації “тут-і-тепер” , яке характери п'ється 
адекваппетю у сприйнятті жит гєвого часу, хронологічно вираженої о 
минулим-тепфітнім-майбугнім. Уміння перебувати в потоці часу 

це вміння “розчинитись” у ньому/теперішньому/. Творчий акт 
дає вихід індивіду іга рівень само грансцендепції, де відбувається 
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втрата власного “Я ” і вишткнення феномену “піковихпфеживань”(1; 
64).

Розвиток уміння перебувати у кожний даний момент часу полягає 
за А.Маслоу у дотриманні таких важливих положать:

- відмова від минулого ("рубрикація проблеми”) ;
- відмова від майбутньог о ;
- відкритість у сприйнятті ситуації (відсутність апріорних 

очікувань);
- розвит ок автентичного “Я ” ( шляхом уникнення групового 

тиску);
- сгагг самозабуття (ст ан переживаючого “Я”, спрямування на 

інтеїрованісгь і цілісність особистості);
- гальмівна сила свідомості (необхідний факт ор для “вт оринної 

креативносгі”; самоспосгфеження, самокритика);
- позбавлення страхів (невротичних проявів) шляхом 

заглиблення у предмет діяльності;
- зняття захистів (можливіст ь вільної о протікання творчої 

енергії);
-сила і мужність (вмішгя працювати з натхненням, не давлячись 

на пфеш коди);
- позитивна установка на прийняття (відсутність гіфешкоду 

відношенні до предмету уваги; віра у власні сили т а можливості);
- довіра (вмішгя довірят и своїй внутрішній природі);
- емоційно-позитивний фон сприйнята я дійсності (об“єкту 

творення; самосприйняття);
- інтеграція суб“єкта в пізнанні буття (цілеспрямованість у 

творчому процесі);
- естетичне сприйняття (багатству образу віддаст ься перевага 

пф ед схематизацією);
- м акси м ал ьн о  п о вн а  експ реси вність  (у н ікал ьн ість , 

спонтанність);
- злиття особистості зі світом (ізоморфізм, взаємоприсгосування,
- взаємодоповнення) (Там само; 70-72).



Креативність, на думку А.Маслоу, -  аспект будь-якої поведінки, 
діяльності, що включає в себе: перцептивну, вольову, когнітивну, 
афективну сторони.Вона допомагає особистості виразиш  себе в 
будь-якій діяльності. Чим би не займалась творча людина,кожнии 
її акг стає актом творчості.Самоактуалізовані люди відрізняються 
більш точним і правдивим баченням світу і власне тому вони 
креативні (2; 246-247). Творчість розглядається А.Маслоу як умова 
самоакту алізації особистості, здатної до “відкритості відчуттів” 
(К.Роджсрс), спонтанності, експресії. ’’Ідеально функціонуюча 
особистість” (К.Роджерс), часто виступає нонконформістом по 
відношенню  до суспільства, з його чіткою  нормативною  
системою.Крім того, така особистість в меншій мірі піддасться 
впливу культури; заборони якої не стають для неї абсолютними, не 
переходять в розряд внутрішніх заборон і обмежень.Позбавитись 
стереотипів і су спільних кліше для середньоста тнстичної людини 
не леї ко. Саме тут, на j іумку А. Маслоу, і виника є розмежування між 
поняттями “норма” і “патологія” (здоров я і хвороба).Творчі 
особистості, як інтегратори, долають бар'єр дихотомії (3; 178). Мова 
йде про здатність взаємодіяти між інтеграцією всередині індивіда 
і його здібністю іїггегрувати те, до чого він покликаний. Творчість 
стає синтезуючим, конструктивним, об єднуючим процесом завдяки 
внутрішній інтеграції особистості.Саме на цій основі і даються 
“пікові переживання”, пізнаються глибини творчості (Там само ; 
179-180).

За А .М аслоу, креативність поділяється на первинну і 
вторинну.Первинна відповідає фазі на тхнення, а вторинна фазі 
розробки.Джерела креативності, як генерування нових ідей, вчений 
бачи ть в глибинах несвідомого (первинна креативність). 1 Іервш п п 
процеси він відносить до розряду пізнавальних.Чим багатше 
суспільство, тим менший спротив первинним психічним процесам. 
“Первинну творчість” А.Маслоу пов язує зі станом спонтанності, 
свободи, що можливе тільки у випадку прийняття особистістю 
власного внутрішнього “Я ” (сутності). Творчість заснована на

вторинних процесах (вторинна) охоплена значною частиною 
світських справ, породжена труповим процесом ( науково-технічна, 
літературна творчість і ін.), як “консолідація” і “розвиток ідей "інших 
людей.Використання двох типів процесів дає за А.М аслоу 
“іїггегровану творчість”, продукт якої - великі твори митців (3; 182). 
“Творчість самоактуалізації” як феномен виникає на основі злиття 
первинних і вторинних процесів. У “ творчості самоактуалізаціГ’на 
перше місце виступає особистість, а не її досягнення, які 
розглядаються як епіфеномен, породжені особистістю і тому 
вторинні по відношенню до неї.

Феноменологічний напрямок теорії особист ості, який в науці 
представляє К. Роджерс, постулює, що в своєму розвитку люди 
природньо і неминуче рухаються у напрямку диференціації, 
автономнос ті і зрілості; всі вони прагнуть досконалості (4: 529). 
Концепція росту, сконцентрована на процесі реалізації внутрішніх 
можливостей і особистішого потенціалу людини, відображає і 
розроблену вчешім концепцію творчості.

К.Роджерс наголошує на необхідності творчої адаптації 
особистості до нових соціальних умов ( науково- іехнічішй проїрес), 
що, на йоі о думку, стане вирішалміим фактором у проблемі самої о 
виживання людсгва.Як і А.Маслоу, К.Роджерс творчіст ь розглядає 
в більш широкому спектрі, не просто як вузько-спеціалізований 
аспект мист ецького плану, але і як природну данність, іманентно 
притаманну людині. Творчий процес за К.Роджерсом полягає у 
створенні з допомогою дії нового продук ту , з однієї сторони, з 
унікальнос ті індивіда; з іншої зумовлений матеріалом, полями, 
людьми і обставинами життя (5; 411). Головним спонукальним 
мотивом творчості є, за К.Роджерсом - прагнення людини 
реалізувати себе, проявити свої можливості.Під цим прагненням 
розуміється спрямовуюче начало, яке виявляє себе у всіх формах 
лю дського  ж иття: п рагн ен ня до розвитку , розш ирення, 
вдосконалення, зрілості; тенденція до вираження і прояву всіх 
здібностей організму і “Я ”.



Не менш важливе питання, яке піднімає К.Роджерс це питання 
про соціальну значущість творчості.Відповідно, він виділяє 
продуктивну і руйнівну творчість.В основу такого поділу вчений 
кладе суспільний критерій часу (епоха), а також етнокультурні норми 
співж иття лю дей.П роте він заперечує на категоричном у 
розмежуванні даних понять, досліджуючи тільки сам продукт 
творчості. Беру чи до уваги суспільний запит і його прояв до ідей 
реформаторсгва, К.Роджерс наголошує: “.. .ні один із сучасників не 
може правильно оцінити продукт творчості в той час, коли він 
створювався, і це твердження тим справедливіше, чим більша 
новизна цього творіння.Для того щоб продукт розглядався в 
історичному аспекті як результат творчості, він повинен отримати 
визнання деякої ірупи людей у відповідний момент часу (Там само; 
412).

К.Роджерс солідарний із А.Маслоу і в поглядах на творчісгь ж  
необхідний і обов'язковий елемент самого процесу самоактуалізації 
особистості.Вчений постулює, що відкритість індивіда власному 
досвіду є перманентною основою продуктивної творчості. “У тій 
самій мірі, в якій індивід відмовляється усвідомити значну частину 
свого досвіду, продукти його творчості можуть бути соціально 
шкідливі (патологічні). 1 відповідно, якщо індивід відкритий 
власному досвіду, а всі різні почуття і відчуття його організму 
доступні його усвідомленню, нові продукти його взаємодії з 
навколишнім світом будуть швидше продуктивними і для нього 
самого, і для оточення. (Там само; 414).

К.Роджерс виокремлює умови, найбільш пов“язані з потенційно 
творчими діями особистості, зокрема:

1. Відкритість досвіду: екстенсіональність (відсутність 
ригідності; відкритість всьому, що існує в ситуації “тут - і - тепер”);

2. Внутрішній локус оцінювання (самооцінка як власний 
критерій оцінювання продуктів своєї творчості, що домінує в 
загальній канві оцінок інших);

3. Здатність до незвичних поєднань елементів і понять 
(спонтанна гра дослідження, як основа інтуїції, творчого бачення 
нового і сутгєвого в житті).

На думку КРоджерса, тільки при досягненні даних умов, можна 
вести мову про продуктивну творчість. Творчий акт учений подає 
через характеристику таких невід “ємних його рис, як: вибірковість, 
впорядкованість, відмежованість.

У ганііевому результаті, як підсумок усьої о сказаного, К.Роджерс 
накреслю є умови, що сприяю ть продуктивній  творчості:
1 .Психологічна безпека. Вона може бути досягнена за рахунок 
наступних процесів:

а) визнання безумовної цінності індивіда (віра в потенційні 
можливості людини);

б) створення обстановки, в якій відсутнє зовнішнє оцінювання 
(зовнішнє оцінювання актуалізує психологічний захист індивіда, 
гальмує процес усвідомлення ним власного досвіду);

в)розуміння, емпаїія (прийняття іншого, співпереживання йому, 
вміння ввійти в його внутрішній стан).

2.Психологічна свобода (можливість самовираження на рівні 
думок, почуттів і станів).

Свобода творчості за К.Роджерсом, не знімає відповідальніст ь 
перед індивідом за його вчинки. Саме піп “вільноївідповідальності”, 
на думку вченої о, сприяє розви тку надійного внутрішнього джерела 
оцінок, формуванню внутрішніх умов для продуктивної творчості 
(Там само; 422). Особистість за Г.Олпортом, -це реальна, конкрет на 
частина психічного життя, що існує у виключно індивідуальних 
формах. (6; 208). Своє ставлення до творчості вчений репрезентує 
через пост ановку питання щодо прерогативи у сфері дослідження 
особистості як з боку мистецтва (художня література), гак і науки 
(психологія). І це вже не просто дихотомія науки і художньої 
літератури у погляді на саму людину, а творчий симбіоз,... 
взаємодоповнепня. * ПрикаршеиКИІі ш Ь нЯЩИНІ УНІВбрситет
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Досліджуючи природу благополуччя, Е.Фромм розглядає його 
як здатність особистості до творчості. В основі такої здатності вчений 
ставить творчий акт, який полягає в “ісганному реагуванні”, баченні 
світ>'таким, яким він є і переживання його як “власного світу”, світу 
“створеного власною творчіспо”(7; 107).

На думку Е.Фромма, особистість є продуктом динамічної 
взаємодії між вродженими потребами, з однієї сторони, і тиском 
соціальних норм та приписів, з іншої. Виділившип“ять соціальних 
типів характерів, домінуючих у сучасних спільнотах, вчений 
розділив їх на два великі класи : непродуктивні (нездорові) і 
продуктивні (здорові) типи. На противагу непродуктивній орієнтації, 
продуктивний характер являє тобою, з точки зору Е.Фромма, кінцеву 
мету у розвитку людини.Саме до цього типу він і відносить творчу 
особистість і характеризує її як незалежну, чесну, спокійну, люб.)іячу, 
яка вершить соціально корисні вчинки.

Людина, за Е.Фроммом, не тільки раціональна і соціальна істота, 
але й істота творча, здатна трансформувати доступну їй матерію за 
допомогою розуму й уяви.” Плідна орієтація” особистості передбачає 
відповідну установку, спосіб відношень у всіх сферах людського 
досвіду . Під плідною творчістю вчений розуміє здатність людини 
використовувати свої сили і реалізовувати закладені в ній потенційі гі 
можливості (8 ; 476). Вона проявляється в ментальній, емоційній, 
сенсорній реакціях на інших людей, на самого себе, світ. Коли 
людина, на думку Е.Фромма, сприймає себе як втілення власних 
сил і як творця, коли знаходиться в єдності зі своїми силами, які не 
приховані і не відчужені від неї тільки в тому випадку можна 
говорити про плідну творчість. Е.Фромм вва жає, що ознакою т акої 
творчості є спонтанність, творче самосприйняття, відкритість, 
доступні кожній ЛЮДИНІ, в якої не порушені ментальний й емоційний 
рівні.Це реалізація людиною закладених в ній можливостей, 
використання потенційшіх сит. Наявність у людини репродуктивних 
і творчих функцій є вихідною умовою плідної творчості, яка і сприяє 
розвитку власного “ Я “ (9; 237).

На думку Е.Фромма, тільки ті якості, які є результатом нашої 
творчої активності, що базується на спонтанних проявах, надають 
особистості сили і тим самим створюють основу її цілісності. 
Нездатність діяти спонтанно, висловлювати свої істинні думки і 
почуття і, відповідно, необхідність виступати перед іншими і перед 
самим собою в певній ролі - під маскою псевдоособистості - в іц>ому 
джерело почуття слабкосіі і неповноцінності.

Однією з форм плодотворної орієнтації Е.Фромм вважає любов, 
виявом якої є відношення до інших, самого себе.Людина, яка на 
думку Е.Фромма “безплідна” і “деструктивна”, все більше втрачає 
сили і виявляється всередині замкненого кола.І, відповідно, людина, 
яка усвідомила їх і плідно використовує, отримує нові сили, віру, 
творче піднесення, що характеризують її плодот ворне життя.

Е.Фромм піддає аналізу сам соціально-психологічний феномен 
плодотворної орієнтації, виокремлюючи соціальні установки 
плодотворно орієнтованої особистості, зокрема : відданість, 
авторитетність, чесність, наполеї ливісіь, які у людини, орієї гговаї юї 
неплодот ворно трансформуються в безпомічніст ь, відчуженість, 
деструктивність. Саме мста гуманістичної етики, на думку вченого, 
полягає у плідному використанні притаманних людині первинних 
потенціалів І далі Е.Фромм висловлює думку, співзвучну іншим 
представникам гуманістичного напрямку (А.Маслоу, К.Роджерс і 
ін.): важливий не кінцевий результат, а сам процес діяльності 
людини.У всіх видах продуктивної творчості людина і предмет її 
праці об“єднуються ; вона досягає злиття зі світом, знаходить 
власний смисл життя (10; 119).

Якщо людина зможе реалізувати свій внутрішній потепі цал в 
спонтанній активності і таким чином з“єднає себе зі світом, вона 
позбавить себе самотності; індивідум і навколишній його світ 
з “єднаються воєдино.

Проблема творчості особистості розвивалась і екзисгенційним 
напрямком гуманістичної психології. У числі найбільш яскраво 
виражених творців концепції творчості у філософії були: К.Ясперс,



Г.Марсель, М.Бердяєв, Л.Ш естов; у психотерапії цю традицію 
продовжили В.Франкл, Р.Мей і ін.
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The artikle touches upon the problem o f  creativity from the point o f  
view o f  the Humanistic Approach. The fundamental principles o f  the 
creative conception o f  a person offered by such noted representatives 
o f  Humanistic Psychologu as A. Mcislow, K.Rodgers, E.Fromm are 
being considered and analysed.

О. В. Федик

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОБРАНОЮ ПРОФЕСІЄЮ ЯК 
ВАЖЛИВА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ 

ЗДІБНОСТЕЙ ДО ТРЕНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У багатьох психолого-педаюгічиих дослідженнях задоволеність 
розглядається, ж  важливий показник адаптації молодого вчителя до 
обраної професії. Задоволеність пов’язується із закріпленням 
професійних кадрів, особливо молодих, на робочих місцях, із 
підвищенням творчої активності працівників, із оптимізацією 
навчально-виховног о процесу.

Значення цієї проблеми набирає особливоїваї и в даний час, через 
те, що ставлення працівників до своєї діяльності є одним із механізмів 
підвищення ролі людсь кого чиннику у суспільному житті.

Задоволеність вчителем обраного професією вивчалось
Н.В.Кузьміною. На думку вченої о, задоволеність характеризує силу 
емоційного відношення людини до своєї професії. Чим більше 
привабливих сторііі ба чи іь вчитель у своїй діяльносіі, тим сіійкініим, 
позитивним єйого сгавлеттнядо rid. Підхід до вивчення задоволеності 
вчителя своєю професією і професійною діяльністю повинно бути 
різномані тним і , перш за все, повинен вивчати чинники, що впливають 
іга задоволеність.

Перші дослідження, що визначали задоволеність вчителів своєю 
гтро(|>есієіо провеля Н.В.Кузьміна в с е р е д и н і 60-х років. Розглядаючи 
педагогічні здібності, вона виявила, що важливим чинником у 
формуваніті задоволеності працею є оволодіння майстерністю у 
навчально-виховній роботі з дітьми. За Н. В. Кузьмитою, якщо вчитель 
оволод іє педагоіічною майстертепо, то праця стає його потребою та 
джерелом радості. Якщо вчитель ие оволодіє педагогічною 
майстерністю, то ніякі принада професії ие принесуть задоволеності. 
На думку Н.В.Кузьміної велику незадоволеність вчит елів викликає 
перевантаження, 1 як наслідок його, неможливість творчо займатись 
своїм предметом і удосконалювати свою діяльність.



Вивчаючи проблему професійної підг отовки у вузі Н.В.Кузьміна 
відзначу є-, що здібні люди розчаровуються у своїй професії тільки 
том у, що вуз п о ган о  готує  їх до неї: у п ідготоц і немає 
іujіеспрямованоегі в дотриманні професійних умінь та навичок [1]

Дослідження Е.Г.Горбачова, І.В.Мушініна, були спрямовані на 
виявлення задоволеності своєю майбутньою професією у студентів 
і зроблено спроби підвищити II (задоволеність) до моменту 
закінчення вузу.

К.К.Плагонов розглядає поняття “задоволеність” як психічне 
явище, що має ієрархію видів, що співпадає з ієрархією видів потреб.

За Е.П.Ільїним, задоволеність характеризує діяльність, як 
довготрива лий процес - заняття спортом, навчальна діяльність, 
праця. Звідси, задоволеність характеризує довготривалісгь події- 
задоволеність професією, стилем ж ип я. Визначення Е.П.Ільїна, на 
наш погляд, відповідає сучасному поняттю даного соцільно- 
пс: і: ологічного явища. Е. П Їльїн, вивчачи підході і до розуміння 
суті юсгі задоволеності, поділяє їх на дві групи: психологічний та 
согцологічішй.

З позицій  психоф ізіологічного підходу задоволеність 
розглядається як стан і як мотив. Задоволеність пов’язана з 
вивченням процесу розвитку і становлення потреб людини, в тому 
числі і такою соціальною потребою як задоволеність трудовою 
діяльністю.

Розглядаючи задоволеність з позицій соціо логічного підходу 
Е.ГІ. Ільїн виокремлює три аспекти:

- соціально-фіксована установка;
- відношення особистості до чого-небуть;
- 01ЦІІКу.и>Ь!ЬИ()СЛІ,ЇЇуМ()В іїоіиігкурсзультагів цієї діяльності.
З позицій соціологічного піпходу до вивчення феномену

задоволеності, особистість розглядається як пасивний елемент. Але, 
таки й  підхід не розкр и ває  законом ірностей  виникнення 
задоволеності, тому що індивід, в дійсності, виступає не тільки ятс 
пасивний об»ект, але і як суб’єкт діяльності, як сукупність 
внутрішніх умов, через які заломлюються всі внутрішні впливи [2].

Аналіз наукової психологічної літератури дає підставу 
стверджувати, що задоволеність професією, професійною  
діяльністю в цілому є результатом складного переплетення умов і 
чинників, як внутрииніх, суб’єктивних, так і зовнішніх, пов»язаних 
з умовами діяльності.

Серед суб'єктивних чинників виокремлюються індивідуально- 
психологічні особливості, система ціннісних орієнтацій, по греби 
особистості, по греби людини у цікавій роботі, результати своєї праці.

Задоволеність своєю трудовою діяльністю розглядається у 
дослідженнях через вну грішні психологічні о ціпки і н д и в ід о м  СВОГО 

соціального стану, свого місця у професійній структурі, через 
адаптованість індивіда до соціальної реальності, через комплексну 
оцінку трудової ситуації, через інтеріоризовані соціальні норми.

Розглядаючи з різних боків задоволеність як оцінку, багатьох 
авторів об’єднує бажання відділити це поняття від розуміння 
задоволеності як стану. Аналіз психологічної літератури показує, 
що вченими використовується два поняття - «задоволеність» і 
«задовєшення» або як синоніми, або у зовсім протилежних значеннях, 
через що виникає непорозуміння про яке явище йде мова, і 
неможливо уявити специфіку поняття задоволеність.

Будучи продуктом складного переїв іеіення психолої ічі іих,соі ца. п,і шх 
і фізіологічних механізмів, що регулює діяльність, задоволеність 
npocjiedoiiaj плою діяли гісіто розглядаєлься зрізних боків, і визначення 
цього феї юмеї іу, іалеко і іео, и ю: її іачі іе.

Задоволеність діяльністю можна визначити, як оцінювальне 
відношення суб»екту до виконуючої ним діяльності, 1ІІО виникає у 
результа ті отримання неодноразового відчуття задоволеності від 
виконуючої роботи, умов іїздійснення і результатів.

Німецький соціолог Р. Щ тольбергрозглядає задоволеність 
пр()фесійною;пяльіпсгю нетільки у вузькому значенні задоволеності 
чи незадоволеності умовами місця роботи, але і як гарантію 
благополуччя у суспільстві.



У науковій літературінаводиться кількість даних, що розкривають 
чинники діяльності, котрі впливають на ’їз д о в о ; юність професією. Але 
стосовно професивчигеля таких данихмало.

Задоволеність, на думку Д.СХХееба, пов’язана із активністю, і 
і dj іеспрямоваї гіспо особистості.

Вивчаючипроблемузадоволшості, В АДдовзапропонував коїптепнію 
диспозиції особистості. У центрі увага покладені конкретні соціально- 
ncuxoj юї ічі гі проблеми задоволеності.

На думку вча юго, задовола гісгь роботою визначається як результат 
ЄДНОСТІ сист еми потреб І ДИСПОЗИЦІЙ особистості з суб’єкіивною оцінкою 
практичних можливостей їх реалізації. Проблема, з якою сгикаю гься 
доа д/ ц тики, що вивчають задоволеність, полягає в тому, що не знаходиться 
однозначного зв’язку між рівнем задоволеності роботою і реальною 
нове, щ ікою ліо, в п пгпгі чи п п моїпіхх [кхі. Можна сказан і, що ня обставина 
ст ворила кризисну ситуацпо у дослідженнях задоволеності працею і 
професією.

В А.Ядоттровів перше емпіричне дослідження задоволаюстіпрацао, 
нігтю котрого було виявлення'чинників, що впливають на відношення до 
пратті молодих людей. Задоволеність працею розглядалася, як показник 
суб’єктивного відношення до праці. У монографії «Людина і її робот а» 
прі тез та та заі альт та схема деіермії гащі умов грудовоїдіжти юсіі, а з;іруі оі о 
боку - структура мотивів трудовоїдіяльності і суб’єктивної установки 
особистості до праці, котра с о ц іа л ь н о  обумовлена.

В.Т.Лісовський, v результаті опитування, встановив, що у молоді 
отримання змістовноїі цікавоїроботи, стоїть на пері кому місі гі серед іні них 
жні гєвихпланів.

При аналізі наукової психологічної літератури виявлено, що 
задоволеність роботою впливає на стабілізацію колективу, добре 
самопочуття особистості, її саморегуляцію. Незадоволеність робо гою 
визначаєпітїбоке протиріччя між особистою орієнгаілєюлго/цпшііїміак:м 
у сусггільт юму процесі праці.

На основі досліджень Т.А.Кигвеля можна стверджувати, що 
високоефективна праця можлива тільки у випадку, коли вона приносить 
задоволення. Задоволеність працаоірезультаї праці цевзяємопов язатгі 
явища, чим вища задоволеність, тим більша акгавігість.

Задоволігістьдосяпіушмирезуїштатамиугцюфесійігійдаїьносгіможе 
залежати від багатьох чинників:

- професій тої ггі;ц о і овки;
- матеріальної бази;
-взаємові'ціотіїшь уколжгавів;
- заробішої плати тощо [3].
Аж,на думку' В. М.Журина, вчителі ним чинникам можуть надавати 

неоднакове значення. Саме тому у одних випадках ці чіп піики можуть 
буїи основними, що викликають задової іа гість, а в інших-другоряі отими. 
Цедаєзмогупфедбачши,щоівіщоіікиїяучнівлр предмету,будрзалежати 
вщзадоволшості чиї тезадово) іа юсіівчиштів аюєю діяли гіс по. Врахуват п ія 
основі піх чинників, котрі приводять) ірзадовог іа ієкті чи незадово; ісі юсгі 
вчителемсвопо профегійююдія.ііьігістю буде сприяти вдосконаленню 
змісту, методів підготовкимайбупгіх вчите)гів фізичіюїкуіп,тури, а також 
сприя ти впливу на вчителів і метою формування у них позитивного 
ставлення до своєї професій іоїдіяльї юсгі.

Вивчаючи задовола гість працею, баї ат о дос гіді шків корисгугп.ся 
двома показниками задоводагісіьпрофесієюізадоволагість дальню по. 
При ньому, у бі іьі пості випаював відіначаєп,сятогожі гісіт. і их поі ія і ь . Д  ія 
з’ясування питання про тотожність чи відміні гість між і тими поняпями 
М.В. Журином було опі паї ю 70 вчиюгів фі: $ичт юїку. п. тури: чи задовола п 
вони - з одного боку - своао профиаао, а з друг от о -діягтьі гіспо. Д  ія оі ш іки 
задоволеносгібулозапропонованрп’яіибальну шкалу (розроблатуН.В. 
Кузьміною): “дуже задоволений”, “задоволений”, “ие знаю”, “не 
задоволений”, “зовсім незадоводеііий”. Про нео;щозі іачність феномеї гів 
свідчатьтакі факти:

Професією Діяльністю
Дуже задоволені 18,0 5,5
Задоволені 69,7 58,5
Не знають 4,1 4,1
Не задоволені 8,2 30,2
Зовсім незадоволеиі - 1,4



Згодом була проведена парна кореляціє між тим і іншим видом 
за доволеності. Коефіцієнт кореляції дорівнював 0,77, при рівні 
значимості 0,01.

Звідси автор робить висновок, що задоволеність професією не 
відрізняє гьтая від задоволеності діяльністю. Отриманий тісний 
зв’язок між цими двома видами задоволеності може свідчити про 
те, що задоволеність професією залежить від задоволеності 
діяльністю. Водночас, певна кількість вчителів чітко розрізняють 
ці два феномени, враховую™, що задоволеність професією більше 
пов’язана з пристижністю вчительської праці, а задоволеність 
діяльністю - від того, в яких у мовах доводиться працювати і які 
результати при цьому досягаються.

Як видно з досліджень М .В .Ж урина відсутність збігу 
задоволеності прослідковусться майже у чверті випадків, 
задоволеність професією на 23,7° о частіше зустрічається, а ніж 
задоволеність діяльністю [4].

Дослідники підкреслюють, що задоволеність діяльністю має 
неоднозначний зміст. Одні вчителі пов’язують задоволеність з 
матеріальними чинниками, інші - за досягнутими результатами.

На думку Г.І.Хорошева, яке відношення до своєї професії і 
професійної діяльності, така і віддача. Неможливо не відзначити, 
що задоволеність своєю діяльністю впливає на форму вання норм, 
не тільки як п ро ф есіо н ал а , але як і члена сусп ільства. 
Незадоволеність своєю професійною діяльністю приводни, до 
формування «зайвої людніш» у суспільстві.

Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що між різними 
видами задоволеності вчителів фізичної культури є функціональні 
зв ’язки, тобто одна сторона діяльності впливає на іншу. Дослідження 
М.В. Журина показує ієрархію видів задоволеності вчит елями своєю 
діяльністю.

Задоволеність вчителів своєю професією ие пов’язана ні з 
задоволеністю  досягнутими резу л ьтатам и  у ро б о ті, ні з 
задоволеністю  взаємовіднош ень з колективом, ні з рівнем

професійної підготовки, ні з іншими чинниками. Очевидно, дня 
цього виду задоволеності більш значущим є здібності до 
педагогічної діяльності, престижність професії', ніж чинники, котрі 
характеризую ть і обумовлюють ефективність педагогічної 
діяльності. Але задоволеність своєю діяльністю, задоволеніст ь 
досягнутими результатами в діяльності пов’язана з багатьма видами 
задоволеності: взаємовідношенням в колективі, професійною 
підготовкою, програмою, матеріалі,пою базою. І це ие випадково, 
тому, що всі чинники впливають на ефективність вчительської 
діяльності.

На думку Ф .Н. Ільясова задоволеність своєю професією, 
діяльністю певним чином залежить від відношення оточуючих до 
тієї справи, котрою він займається. Важливим є ставлення інших 
вчителів і батьків до предмету фізичної культури. Не секрет, що і ті 
і інші розг лядаю ть цій предмет, як другорядний і навіть не 
обов’язковий. Звідси і відношення до вчит елів фізичної культури в 
більшості випадків холодне. Внаслідок цього порушуються і 
міжособистісні відношення з товаришами, у результаті чого 
егворюсться певний соціальний клімат в школі, котрий не викликає 
у вчителів фізичної культури задоволеності своєю діяльністю.

Російський фізіолог М.Е. Введенський зазначав, що однією з 
умов продуктивності праці людини є позитивне, зацікавлене 
відношення суспільства до її праї гі. Аналіз літ ерату рних джерел дає 
підставу стверджувати, що багато авторів зверт али увагу па один- 
два чині гики, котрі вплітають на задоволення. Але, Н.Л. Волошинов,
А.В. Ліхачьов підкреслюють важливість комплексного підходу до 
вивчення задоволеності, який потребує вивчення комплексу 
об’єктивних і суб'єктивних чинників, котрі супроводжу ют ь ту чи 
іншу діяльніст ь [5].

Одним із перших виокремив чинники, що обумовлюють 
зад оволен ість  працею , від чин н ик ів , що обум овлю ю ть 
незадоволеність працею Ф.Херцбері. Перші чинники він назвав



“мотиваторами”, і включив у них все, що пов’язано зі змістом робо ги
- успіх у роботі, інтерес до діяльності тощо.

Інші чинники він назвав «гігієнічними», і включив до них все, 
що пов’язано з ситуацією, у якій людина виконує діяльність: 
відношення з колективом, заробітна плата, забезпечення інвентарем 
тощо.

Тачка зору .Ф .Херцберга не отримала повного підтвердження у 
дослідженнях, але вона має значення в зв’язку з тим, що загострює 
увагу на неоднозначності чинників д ія  виникнення задоволеності 
чи незадоволеності, що обумовлюється ієрархією потреб і мотивів 
людини.

І.Г.Столяр, А.Е.Левін виокремлюють поняття загальної і 
часткової задоволеності. Якщо психологічний клімат відображає 
задоволеність емоційною стороною міжособистіних стосунків, то 
показник задоволеності працею значно об’ємніший, і, окрім цього, 
дає оцінку трудовій діяльності вцшому, всьому спектру впливів, що 
діють на особистість зі сторонимікро-і макроструктури. Часткова 
задоволеність відображує оцінку окремої ситуації у протиставленні 
з цілями особистості.

Загалом, літературні джерела дозволяють стверджувати, що 
задоволеність вчителів своєю професією склазає 90%, задоволеність 
результатами своєї діяльності -  50%.

Таким чином, задоволеність досягну тими результатами в 
;ояльності є першим інтегральним пока зником відношення вчителя 
до своєї дальності. Другим інтегральним показником відношення 
вчителя жо своєї діяльності є задоволеніст ь місцем робо ти. Цей 
показник п о в ’язаний з задоволеністю заробітною  платою , 
матеріальною базою, і особливо, взаємовідносинами з колективом.
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In the artich, the basic factors influencing the satisfaction o f  the 
prospective specialists by their fu ture profession, are considered.

The integral factor o f  the teachers attitude to the chosen profession 
is his being satisfied by achieved results o f  his activity, material base, 
salary, relationships.

It vi>as concluded, that satisfaction by the chosen profession is an 
important factor o f  effectiveness o f  the formation-process o f  trainers 
skills.



О.І. Климишин

ДО ПРОБЛЕМИ ГНОСЕОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ДУХОВНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ.

В ітчизняною  наукою  впродовж  років  здійсню валось 
різносгороннє вивчення людини її тілесної організації (анатомія, 
фізіологія, генетика), її психічних можливостей (психологія, 
психіатрія), її соціальних особливостей та проявів (соціологія, 
політолога, історія та інші). Однак, так званий “образ вивчення”, 
“образ пізнання” був далеко неповним, за горизонтом дослідження 
залишалася сутність людини як така. Цю “прогалину” можна 
пояснити існуючим в минулому ідеологічним виміром людини та її 
житія “.. .історіяпромисловості і предметне буття промисловості, 
що склалось є розкритою книгою людських сушісних сил...” (8,123).

Наприкшщ другого тисячоліття можна консгатуйати прояви 
неабиякої ;ацікавленості проблемою духовної основі і жода>кого життя, 
проблемою інтенції люд ської душі та її сутності. А дже, можливо, саме 
відсутність вивчення цієї проблеми в минулому стала причиною 
існуючих в сучасному світі економічної, політичноїта кульгурноїкриз. 
Бо ж мало хто вже сумнівається в тому, що якраз цінності та ідеали 
визначають думки, вчинки та, загалом, повед інку кожної людини. І, річ 
ясна, пізнання духовної сфери людського буття вимагає певного 
філософського підхо;!удо цього гштанш.

Нами здійснено спробу теоретичного аналізу проблеми 
духовного буття людини на основі осмислення та узагальнення 
поглядів ряду філософів (Платои, Арістотель, М.Бердж в, С.Франк, 
Г.Горак та інш .)та психологів (К.Юнг, В.Франкль, О.Киричук,
В.Москалець та ін.).

Ду ховне буття людини це сфера існування її душі, духа, сфера 
прояву її духовності. Власне, це ключове твердження визначатиме 
послідовніс ть розгляду проблеми духовного буття людини.

а) ДУША
“Душа, на противагу тілу , - це особлива нематеріальна сутність, 

це активне рушійне начало в людині, якевизначаєїї житія, здібності

та особистість” (9,131). У філософських словниках характеристика 
душі зводиться до ототожнення її з психікою зводини, тобто рогляду 
душевних переживань як психічних, фізіологічних реакцій людини. 
Така характ еристика є далеко неповною і пояснюється накладанням 
упродовжроків ідеологічного табу на проблему вивчення душі. А 
тим часом не можна не погодитись з К.Юні ом, який зазначає: 
“інтерес до npo6j іеми душі є симптомом повері ІЄНІ ія людини до себе” 
(10,110). Це “повернення” передбачатиме наближення сущої людини 
до н ал еж н о ї через сам о п ізн ан н я , сам о р о зв и то к  та 
самовдоскої іалення.

Розгляд проблеми душі у працях багатьох філософів як ось 
Б.Паскаля, М .Бердяєва, С .Ф ранка, психологів В.Ф ранкля,
В.Москальця відбувається в контексті розгляду екзистенціальної 
проблеми людства життя га смерті. “ Безсмерття душі настільки 
важливе для нас питання, стосується нас так і либоко, що байдужість 
до нього була б ознакою втрати будь-якої свідомості”, - міркував 
Б.Паскаль, одночасно зазначаючи: “Однаково незбагненним є як 
буття Бога і його небуття, перебування або відсутність душі в тілі” 
(2,146).

Душа є носієм духовного в людині, вона є так званим фоном 
прояву людського духу. Душа є “горизонтом можливостей індивіда, 
його причетності до Універсуму, витоки її ие лише у соціальних 
впливах, але у глибинах індивідноїприроди” (2,145); вона, на думку 
П.Куліша, є осереддям міжлюдського спілкування.

Душа є основою, ядром духовного світу людини, вона виступає 
джерелом духові шх переживань та ції пюстей людини Духовні цінності, 
що задаються соціумом, набувають істинного, правдивого значення 
тільки будучи особистісно прийнятими, будучи “емоційно 
пережитими”. Набуваючи особистішого змісту, вони отримують нове 
“Ду ховне, душевне звучання”, одночасно породжуючи щось нове, 
неповторне, що з часом “осідає” в суспільному дусі т а збагачує його,

б) ДУХ
Аналіз проблеми духу філософами різних епох передбачає 

уточнення змісту цього поняття. Так, Платонівська категорія духу
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пояснює надіндивідуальне існування трансцендентного світу речей; 
Гегелівська ідея абсолютного духу розкриває дух як надіндивідну 
бугтєвість, що мас форму всезагальності та внутрішні закони власної 
еволюції; “третій світ” К.Поппера виступає об’єктивізацією 
продуктів п ізнання світу; дух як всезагальна, відчужена і 
деперсоналізована форма індивіду альних проявів духовності 
(Гартман); дух як простір форму вання людини як духовної істоти 
(Г.Г орак).

У “Філософському словнику” (підред.І .Т.Фролова) знаходимо 
наступне визначення: “Дух філософське поняття, яке означає 
ідеальне, нетілесне начало на відміну від, матеріального начала; в 
вузькому розумінні -  однозначне поняттю мислення” (9,1 ЗО). На 
думку ж О.Лосєва “Дух сукупність і зосередження всіх функцій 
свідомості, що виникає як відображення дійсності і сконцентрований 
в одній індивідуальності як знаряддя свідомої орієнтації в 
навколишній дійсності д  ія впливу на неї і в кінцевому рахунку д  ія 
її перетворення” (2,123). З іншого боку, М.С.Каган ототожнює зміст 
духа з усім цілісним обсягом людської психіки, відмінної від 
тваринної соціокультурною обумовленістю І ЗМІСТОВНІСТЮ . Ці 
визначення духу передбачають розуміння його як ідеальної психічної 
су бст анції людини.

Об’єктивна буттєвість духу підтверджується його існуванням у 
формі цінностей, традицій, знань, віру вань і т.д. Про це влучно 
розмірковує Ортега-і-Гассет: “Мало-помалу наука, етика, мистецтво, 
релігійна віра, юридична норма відрива лися від суб’єкта і набу вали 
власного ущільнення, незалежну значимість, престиж, авторитет. 
Наст ає момент, коли саме творче життя схиляється перед своїми 
творіннями, підкоряється їм і служить їм. Культура об”єкта 
візувалась, протиставила себе цій суб’єктивності, яка її породила ” 
(2, 124).

Абсолютність духу пояснюється його трансісторичним 
існуванням. Вміщуючи в собі духовні умови існування людства як 
такого та вічні надбання його духовного розвитку, “дух народ у 
утворює духовну субстанцію кожного окремого громадянина...”

(3,69). Власне, в цьому контексті є актуальним Ю нгівське 
тлумачення психіки людини, яка містить глибинне психічне 
джерело духовності археїип символ високих духовних цінностей, 
символ Бога, “об’єктивуючий вираз живого процесу загального буггя 
усіх попередніх, теперішніх і майбутніх поколінь” (6,131).

Дух виступає стрижневою ланкою духовності людини, він 
визначає її спрямованіст ь та розвиток, він є “іманегггною здатністю 
людини до вільного діяння та вчинку, що випереджає і опосередковує 
біологічні і соціальні впливи...” (5, 4). То ж дуже влучно писав 
російський філософ І.Ільїн: “У кожному з нас є дві сили, які 
протест ояіь одна одній: сила інстигасту і сила духу. Інстинкт, взятий 
сам по собі і не вгнузданий духом, - є вовк в людині: він хижий, 
жорстокий і підступний. Людина голого інстинкту не володіє ні 
вірою, ні совістю, ні співчуттям, ні честю... Бездуховному інстинкт у 
протистоїть дух людини, начало серця, розумної волі, передумова 
відповідальності і совісті” (4,31). Дух, на думку І.Ільїна, є живою 
силою, енергією, яка вибирає, вирішує і діє: “Дух людини є особиста 
енергія і при цьому розумна енергія; розумна в розумінні 
предметного споглядання, зрячого вибору і дії, в силу духовно- 
достатньої основи” (4,80-81).

Цікавою безперечно є інтерпретація духу християнськими 
антропологічними концепціями, в яких дух посгає як сила людської 
душі, як вища властивість людської психіки. Власне, у Старому 
Заповіті як дух, так  і душ а о зн ач ає  єдине н ач ал о , яке 
протиставляється тілу: “Це віддаю тобі і його, тільки душу його не 
чіпай” (Іов.2:6) і “І повернеться плоть у землю, якою і була, а дух 
повернеться до Бога, котрий дав йоі о” (Екл. 12:7). У Новому Заповіті 
в окремих посланнях, зокрема апостола Павла, ми знаходимо поділ 
людини на тіло, дух, душу: “1 вдосконалений ваш дух і душа, і гіло 
непорочними в прихід Господа наш ого Ісуса Х риста хай 
збережуться” (1 Сол.5:23). Вданому випадку поняітя “дух” і “душа” 
по відношенні до природи людини озі іачаю п> не різні начала, а вищу 
і нижчу сторону одного і того ж начала т  акої думки дотримувався 
авторитет у патристиці Д.Дроздов.



При порівнянні духу і душі як філософських категорій 
прийнятним є тлумачення духу як негілесного надрозумного начала, 
яке п ізнається  безпосередньо, інтуїтивно. Дух г сферою 
раціонального буття людини і обумовлює вищі психічні акти люд ини, 
визначає її самосвідомість, волю та мислення. Душа -  сфера 
чуттєвого, емоційного буття людини, їй належить почуття, 
переживання. Розглядаючи сферу ціннісних орієнтацій людини, ми 
констатуємо факг формування духовних цінностей людини завдяки 
“прояву” її ду ху і душі, оскільки ціннісні орієнтації є знаннями 
(раціональний підхід людини до розкриття об’єктивних значень 
предметів та  явищ), “емоційно прийнятим и” (суб’єктивне 
відношення людини до цих предметів та явищ).

Проблематика порівняння духу і душі знаходить влучне 
пояснення у працях російського богословського філософа С.Франка, 
який писав: “Не існує однозначної, точно встановленої межі між 
“душею” і “духом” , перехід від одного до іншого тут, навпаки, 
неперервний (7,402). Для наочності С.Ф ранк порівнює дух з 
іруїггом, в який вкорінена душа, причому гак, що і іайглибшийкінець 
коріння ніби переходить в грунт, який, у свого чергу, теж 
ототожнюється з коренем.

в) ДУХОВНІСТЬ
Духовність це сфера існування душі і духу, форма вираження 

сутності людини, її особистішої спрямованості. Духовність це 
прояв людани як особистості (“ноосфера” В.Франкля), “несистемне 
психічне утворення і вище породження особист ості, репрезентоване 
її ціннісно-смисловою свідомістю” (5, 4). Духовність є одночасно 
якість, якою наділена людина і яка проявляється в пізнанні, 
усвідомленні та  вдосконаленні себе людиною, га спосіб буття -  
процес реалізації людиною своїх можливостей.

Індійський філософ Шрі Ауробіндо Гхош вважає, що духовність 
у своїй душі є “відображенням внутрішньої сутності нашого 
створіння, нашої ду ші, - внутрішнє прагнення пізнати, відчути і 
ототожнити себе з нею, увійти в контакт з вищою дійсністю, 
іманентною в Космосі і поза Космосом, а також у нашій іст о т і;..

об'єднатись з нею і, як наслідок цього контакту, - перетворити всю 
нашу істоту на нове, в нову особистість, нову природу”. (11,21). 
Прицьому духовність не зводитьсядо інтелектуальиосіі, ідеалізму; 
духовність, за автором, не є релігійність або емоційне піднесення 
духу, або розумова довіра, і регульованісгь на і тих основах поведінки, 
вона є вищим проявом людської сутності.

Духовність можна розглядати як форму активності людини, як 
діяльність, яка веде людину у напрямку розвитку - фізичного, 
емоційного, ментального, соціального. Вона, завдяки зусиллям 
кожної окремої собисі ості, підносить стан людства на вищий рівень 
йог о вияву.

Здебільшого поняття “духовність” пов’язують з релігійною 
спрямованістю людини: “Духовність особливий душевно- 
інтелектуальний стан окремої людини або великої групи людей, 
пов’язаний з устремлінням пізнати, відчути і ототожнити себе з 
вищою дійсністю, яка невід’ємна від усього сущого, в тому числі і 
від самої людини, алерозуміния якоїзаірудщоється недосконалістю 
її природи” (11,11). Водночас вважається, що пізнання людиною 
вищої реальності є можливим, бо між вищою реальністю та 
людиною існує загальне об’єднуюче начало.

Зокрема, філософ Г. А. Аванесова вважає, що поняття духові юсіі 
розвивалося в тих культурах та релігійних системах, в яких Вища 
реальність (Бог) розуміється як втілення Духа і в яких Богмислиться 
як абсолютне Добро, Світло, Любов, Свобода. Такий підхід до світу 
і людини найглибше розвинутий у християнській релії ійиійідеолої її 
та практ иці. На думку Аванесової, уявлення про духовність невідомі 
язгічг ттп іьким куль гурам.

У наш час, очевидао, можна стверджувати, що не лише наявність 
Ііелпійиоїспрямованості та релігійного світосприйняття визначають 
становлення людської духовності. Адже є багато людей, які не є 
релігійними, однак і їм притаманна висока моральність, чуттєвість, 
їїтакше кажучи, вони не меншою мірою є духовні особистості. Тож, 
можна говорити про дві ({юрми (на перший погляд полярні, якщо 
сприймати світ “у чорно-білому вимірі”), в яких виявляється
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духовність - сакрально-релігійну та  секулярну світську, інакше - 
науково-синтетичну (зустрічаємо цю назву у В.Платонова,
А.Косичева). Перша передбачає уявлення про Когось, Хто 
контролює та оцінює всі вчинки людини (Бог Творець, який “все 
б ач и ть  і все з н а є ”). Д руга  ф орм а в и зн ач ає  лю дину як 
само достачі іього носія свідомості, здатного відрізнити добро від зла, 
прекрасне від потворного, а отже, тут вона сама є і діючим, і 
оцінюючим чинником. Людина, духовне житія якоїмає цю форму, 
утримується від аморальних вчинків не через любов чи боязнь Бога, 
а внаслідок особисгого устремління, усвідомлення того, що вона, 
людина, стоїть па значно вищому щаблі психічного, фізіологічного 
розвитку живих істот, що в неї є гідність.

Немає сумніву в тому, що сучасна світська форма духовності 
своїм джерелом має сакрально-реііігійну і є секуляризованою, однак 
виділилась з неї певним чином і внаслідок того, що творці й 
апологети релігійної форми часто виявляли невиправдану 
суперечність між своїми словами і вчинками. А, головне - між 
людиною і Творцем, про існування якого людина формувала свій 
зд о гад , була і є, о б р азн о  каж учи , п р ір ва , зап о в н ен а  
найрізноманітнішими формами зла і фізичного, і морального.

Спільною для обидвох форм духовності залишається основа 
психологічна функціональна змістовність. На думку В.П.Мосжальця, 
в основу психологічного змісту духовності вкладена здатність і 
бажання людини, мати власне, аутентичне, особистіше, раціонально, 
морально га емоційно виважене ставлення до всього, що дієт ься 
навколо, у світі, бажання обстоювати це ставлення всупереч тиску 
соціуму га власним біологічним інстинктам.

Духовність у житгі людини виконує дві основні функції - 
пізнавальну (пізнання людиною своєї сутності) та регулятивну 
(саморегуляція поведінки відповідно до можливостей власної 
психіки). Духовність забезпечує можливість досягнення людиною 
повної психічної та психологічної гармонії.
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М.В. Субота

ЕМОЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
У ПРОЦЕСІ СПРИЙМАННЯ МУЗИКИ

Музика більше, ніж інші види мистецтва, звернена до емоційної 
сфери людини. Виникаючі під впливом музики переживання за своєю 
силою не порівнянні з переживаннями, що викликаються іншими 
видами мистецтва. У музичному пізнанні переживання мають 
визначальне значення, без них зміст музики неможливо збагнути. По 
відношенню до музики емоції є вторинні, похідні. Воші виникають у 
суб'єкта як певна післядія під впливом музичних сигналів. Емоції 
являю ть собою  безмежну б агатом ан ітн ість  відгуків, які, 
підпорядковуючись загальній спрямованості музичної структури, 
гір: ;м хлшо розгалужуються відповідно до індиві; іуаж>но-пізі іавальні їх 
особ іжюстєй слухачів /7/.

Дослідження категорії переживання на матеріалі музичної 
д о  іьі гості, -вказує Л Л  .Бочкарьов, - дає баї аз юшу інформацію для рч; іу 
розділів загальної психології : у музичній дастьносгі пізнання 
здіііснюєт ься у формі особливих емої (ійно-інтонанійі іих образів, що 
синтезуютьчуптєвіхаракифистики дійсності та ідейну позиціюмитця. 
Музика, завдяки наявності різноманітних знакових музичних систем, 
їх поєднанню з мовою вирашихзасобів музичних шструмешів,посіцає 
невичерпні можливості художньо-образного відображення дійсності і 
псгкосгата!й!ОЇрегу.ттгіі'емоііійіго-ііпелекіугШьногогшс і̂.-'іііі.і)юі(,ііі!и. 
Музика більшою мірою, ніж будь - яке інше мистецтво, надає людині 
можливість переживання процесуальної сторони емоційші орт аііЬавд 
жіптєвііх подій. Емоціїне є лише “ забарвленням “ музичного образу, 
вони утворюють його структурну складову/!/.

Елементарні носії музичного змісту мікроструктури у процесі 
баї атовіковоїмузичної комунікаї ціятсоюсь мірою персі ворилися на 
аналоги переживань людини, яким вона часто піддається у 
повсякденному житті. А  те в ж илі елемент арні почуття не прояв.)іяюгься 
розчленовано, кожне, навіть найпростіше, переживання башто «начне. 
Використовуючи багатозначну членованість інтуїтивних уявлень 
людини про елементарні емоційні ст ани, музика через різноманітні

інтонаційні поєднання вводить слухача у незнайомий йому світ 
пристраст ей і переживань /6/.

Переживання, яке виникає в процесі емоційног о сприймання 
музичного твору /музичне переживання/, є, на нашу думку, 
найіст отнішим або одним з найістотніших його результатів. Вивчаючи 
психологічні механізми музичного переживання, Л.Л.Бочкарьов 
інтерпретує його як різновид емоційного пізнаїтня, пристрасного 
художньог о пізнання, у якому немає гносеологічної позаположності 
об’єкта-суб’єкта, як специфічну констеляцію інтегрованих емоційних 
і когнітивних процесів, у структурі якої у нерозривній єдності 
функціонують “розумні “, узаі альнені емоції та перетворені емоціями 
інтелектуальні процеси/ емоційно-образне мислення, емої цйі іа уява 
тощо/, які відіт рають важливу роль у процесах музичт юї творчості і 
сприйманні.

Функціональні механізми переживання, пов’язаі іі з емоційною 
оцінкою сенсорних і образних характерист ик му зики є первинішми 
як в оитопсихолоіічному, так і в діяльністю процесуальному 
відношенні. У міру включення операціоиальних механізмів 
інтонаційно-образне узагальнення, будучи пов’язаним із предмепго 
емоційними, художніми асоціаціями, дозволяє збагнути /втілити/ 
зміст му зики, що відкривається в головній з функцій пізнавальній. 
Нарешті, на найвищому рівні музичне переживання набуває рис “ 
надситуа гивності “, залучаючи суб’єкта до музичного досвіду 
людсітт, відкриваючи нові цінні почуття й ідеаш, виражені в музиці 
/1/,/10/.

Завдяки механізмові “емоційної о резонансу “ на основі 
емоційного узагальнення і співпереживання здійснюються “ 
в ідкри ті”, осяг нення, виробництво і відтворення художнього змісту . 
В адекватному художньому відображенні та емоційному пізнанні у 
нерозривній єдності переплетені чуттєве /емоційно-слухове/ 
відображення і музичне мислення/1/.

Дещо інакше розуміє зв’язок емоційного і пізнавального 
компонентів сприймання музики Л . Кадщш : не як дві сторони 
цілісного процесу, а як два його етапи. При ньому процес



сприймання музичних творів він ототожнює ■$ процесом формування 
змістових уявлень у слухача.

У процесі формування змістових уявлень, як вважає Л.Кадцнн, 
належить виділити два якісно різішх етапи: перший етап вихідні 
уявлення, що формуються під час звучання музичної композиції' і 
зумовлені її звучанням. Це уявлення про саму музичну композицію, 
про наші переживання, викликані звучанням і витікаючі при цьому 
асоціації. Вихідні змістові уявлення сугь знаки, зафіксовані слухачем, 
значення яких ще необхідно осмислити. Другий етап концептуальні 
уявлення, що виникають в процесі інтерпретації, соціального 
осмислення значущості вихідних уявлень. На цьому етапі слухач 
повинеї і відповісти на запитання: що означаю ть особливості будови 
музичного твору та переживання, зазнані і усвідомлені нами? 
Формування концептуально змістових уявлень здійснюється в 
основному після звучаїпія музичноїкомпозшцї, але можерозпочатися 
і під час її зву чані ія, відразу після формування вихідних уявлень /41.

На наш погляд, такий підхід відображає не істотні, а до певної 
міри випадкові, ситуативні особливості процесу сприймання музики. 
Названі етапи дійсно найчастіш е виявляються в наведеній 
послідовності. Але ця їх послідовність неабсолю тна ознака. 
Наприклад, за умови створення у слухача, особливо професійно 
підготовленого, відповідної установки можна домогтися “ 
концептуального випередження “ при сприйманні му зики. Тому 
відносність поділу сприймання музики на етапи /умовно: емоційний 
та іш електу альї іий/ j іепсо долається принциповим визнаї іі іям  < дносі і 
цих двох сторін. Асам поділ на етапи слід трактувати більше як 
практичну, ніж змістовну характеристику музичного сприймання.

Завдання експеримент альної частини нашого дослідження 
полягало у виявленні емоційної спрямованості у процесі сприймання 
і художнього відображення емоційного сприймання музики 
молодшими школярами. До участі в експерименті було залучено 314 
учнів - 2-4 класів. Учні другого класу становили 28° о, третього - 
32%, четвертого - 39%; хлопчики - 47%, дівчатка - 53%; учні, які

відвідують музичну школу -14%, які не відвідують - 86%; учні, що 
навчаються переважно на “ 5” 27%, на “4”- 43%, на “3”- 30%.

Д ля п р о сл у х о ву ван н я  учням п р о п о н у в ал о ся  десять 
рекомендованих навчальною програмою творів вітчизняних і 
зарубіжних композиторів тривалістю 2-3 хвилини. Всього було 
одержано 1719 малюнків зі словесними звітами. Усіх їх було оцінено 
за десятьма показниками шляхом узгодження експертних оцінок.

Емоційна спрямованість оцінювалася на основі класифікації 
емоцій Б .І.Д одоновим  /3/: альтруїстичні, ком унікативн і, 
самоствердження, праксичні, боротьби, романтичні, гностичні, 
естетичні,гедоністичні,нагромадження /колекціонування/. Емоційна 
спрямованість визігачалася одним або двома видам.! і емоцій.

На наступному ет апі здійснювалася статистична обробка 
отриманих ясшерпшх оцінок тапорівняннязап допомогою результатів 
різних груп молодших школярів. Усього за різними основами було 
виділено 22 ! рупи учнів.

С гаїеію-вікові особливої- гіемрц»йіюї о enj)иі імаї п н му я ikhmoj ю, у і is імі і 
школярами вгоначаттея через пцявіїянш між собою результатів хлопчиків 
і дівчаток: учнів 2-х 13-х, 3-х і 4-х, 2-х і 4-х іс іасів.

Особливості емоційного сприймання музики молодшими 
школярамияк суб'’єкгами діяльностівгоиачалися на підставі порішіяі п ія 
результатів учнів, які відвідують музичну школу і тих, що і іе відвідую п> 
; учнів, яю навчаються переважно на “ 3 “ і учнів, які навчаються иа “ 4 
“, тих, що навчаю ч.ся на “ 4” і тих, що навчаються на “ 5 тих, що 
навчаються на “ 3 “ пих, що навчаються на “ 5

Особливості емоційного сприймання музики молодшими 
школярами залежно від їх характерологічних властивостей 
досліджувалися шляхом порівняння між собою результатів учнів, 
віднесених до і руп екстравертів та інтровертів, активних і пасивних, 
емоційно неврівноважених і емоційно врівноважених, агресивних і 
доброзичливих, а також включених до “проміжної “ групи закожною 
з названих якостей.

Таким чином, усього було здійснено 20 порівнянь групових 
результатів за кожним твором і показником.



Висновокпро наявність або про відсутність статистично значущих 
відмінностей між результатами ;цшх і руп і їжолярів робився на підст ав) 
порівняння середніх арифметичних за t критерієм Ст’юдента га на 
підставі порівняння часток у сукупності за z -кррггсрісм /8/.

Емоційна спрямованість сприймання музики молодшими 
школярами оцінюваласякількісію.

Як видао з таблиці 1, у процесі сприймання та відображення музики 
в молодших школярів найчастіше актуалізуються емоції естетичні, 
альтруїстичні, романтичні, комунікативні та гедоністичні. Емоції інших 
видів проявляються рідко /боротьби, самостведжеіії га, праксичні /або 
зовсім не проявляються/ гностичні, нагромадження Дальший 
теорегачііиі і аналіз здійснювався за трьома напрямками: аналізувалися 
статево-вікові, суб’єктнвні та релятивні особливості емоційного 
сприіімаї п ія музики молодшими школярами.

Таблиця І
Емоційна спрямованість малюнків

'і вір т Б м о ц і

А
ль

тр
уї

ст
ич

ні

Г ІК
ом

ун
ік

ат
ігв

кі
t' |С

ам
ос

тв
ер

дж
еи

ня

П
ра

кс
ич

ні

Г 
1 

Бо
ро

ть
бі

!

Ро
ма

нт
ич

ні '£у
Іо

£

1 Ге
до

ні
ст

ич
ні

 
■

К
X
|

1
жп > 0.24 0,02 0,02 0,03 0,16 0,33 0,0 0.18 0,03 0.0

ЬЛ 0.1 к 0.02 0,04 0,02 0J 0 19і 0.0 03 і 0 ,2 0,0
Ш 0,28 0.06 0,04 0,03 0,05 0.1 1 О О 0J6 0.09 0.0
ОС 029 0.05 0.02 0.01 0,01 0.01 0,0 0.55 0.07 0.0
АД 021 0,05 0,07 0.02 Г" 0,11 0.07 0,0 0.33 0.08 0.0
НГІ 020 0.11 0.05 0,03 0.08 0.12 0,0 0,34 0,06 0,0
кл 0,15 020 0,03 0.01 0.07 0.13 0.0 0,30 0.12 0.0
ID 0.13 020 0.05 0.01 0.01 0.06 0,0 0.38 0,16 0,0
од 0.11 0,15 0.09 0.05 0,06 0,09 0,0 0.34 0,12 0.0
ПІ і 0,09 0.20 0,05 0,04 0,06 0.05 0,0 0,31 020 0,0

Статеві відмінності емоційного сприймання музики молодшими 
школярами виявишся не такими відчутними, як цього можна було 
сподіватися. Зафіксовані ж нами відмінності здебільшого легко 
вписуються в традиційний зміст ста ісворольових стереотипів /габл.2/

Таблиця 2
Результати, у яких виявлено значущі відмінності між

експертними оцінками малюнків хлопчиків і дівчаток

Твір Показник Експертна оцінка Статистична 
значущість / 1, /. /

хлопчики дівчатка

ГР Спрямованість на
альтруїстичні
емоції

0.19 0.29 2,40*

БА Спрямованість на
альтруїстичні
емоції

0.10 0.24 2,57*

СХ' ( 'прямованісп. на
комунікативні
емоції

0.01 0.09 2,64**

ви Спрямованість на 
емої аі
самостверджеі її ія

0.08 0,01 2.04*

од Спрямованість на 
праксичні емоції

0.08 0,02 1.99*

ГР Спрямованість на 
емоції боротьби

0.22 0.09 3.40***

од Спрямованість на 
романтичні емоції

0,13 0.05 2.04*

п в Спрямованість на
гедоністичні
емоції

0.03 0.13 2,64**

Примітка: * - відмінності значущі при Р менше 0,05 ;
** - при Р менше 0,01 ;
*** - при Р менше 0,001



Традиційні статеворольові особливості спостерігаються в 
емоційній спрямованості малюнків. У хлопчиків відзначається чітка 
спрямованість на емоції самоствердження /“Вальс півників “/, бороіьби 
/’’Гроза“/, праксичні емоції / ’’Осінній дощик"/. У дівчаток на 
альтруїстичні ГТр о з а Б а б а  Яга “/ та комунікативні емоції /“Осінній 
дощик“/. Певний виняток тут становить дещо вища спрямованість 
хлопчиків на романтичні емоціїв малюнках за твором /“Осінній дощик 
“/ та спрямованість дівчаток на гедоністичні емоції в малюнках за 
твором “Перша втрата”.

Оцінка малюнків xj юпчиків і дівчаток не дає підстав стверджувати, 
що в коїнітшномуМзпавальному/ппані сприйманім музики та чи інша 
стать має якісь переваги. Аналіз малюнків показав насамперед 
переважання спільних, властивих дітям обох статей особливостей: 
співвідношення позшившіх і нег a ihbiblx емої цй, динаміка емоційного 
сприймання музики, сприймання модальності/емоційно-образного 
змісту/ твору, рівень узагальнення та ступінь оригінальності 
відтворення, с тупінь відповідност і від творення характерові та ідеї 
мушчного твору.

Основні від мінності виявилися у різній орієнтованості хлопчиків 
та дівчаток на об’єкт та в емоційній спрямованості їхніх малюнків. 
Хлопчики частіше відображають технічні об’єкти та діяльність 
включену в широкий соціальний кон текст. Дівчатка натомість більше 
уваги приділяють зображенню людей і казкових персонажів та 
р о зкр и то  змісту міжособистіснихстосунків.

Т аким чиї юм, досі гідження показало, і цо в емої цйному сприймаї игі 
музики молодшими школярами значною мірою проявляються як 
спільні, так і специфічні статеворольові закономірності хлопчиків і 
дівчаток. Учні виступають як носії деяких притаманних їхній етап 
особливостей, які ііадаю іь процесам сприймаї u ія музики та витворе п ія 
її образів своєрідного забарвлення.

Порівняно з усіма ішиими, найвиразніше у нашому дослідженні 
проявилися вікові відмінності в емоційному сприйманні музики 
молодшими школярами /габл.З/.

Аналіз малюнків з погляду орієнтації на об’єкт та емоційної 
спрямованості показує, що вікові відмінності за цими показниками 
щюявляються не так яскраво, як статеві. При цьому кількість

одержаних значущих результатів вказує на те, що за орієнтацією на 
об’єкт ближчими одні до одних виявилися малюнки друго і 
третьокласників, а малюнки четвертокласників сильніше від них 
відрізнялися, тоді як за емоційною спрямованістю  більше 
відрізнялися малюнки учнів другого класу від малюнків треті,о і 
четвертокласників. Таким чином, емоційна спрямованість 
сприймання музики більш виразно змінюється при переході з 
другого до третього класу, а орієнтація на об’єкт з третього до 
четвертого.

ТаблицяЗ
Результати, в яких виявлено значущі відмініте і і між 

експертими оцінками малюнків учнів 2-х, 3-х і 4-х класів

І Іоказиик Твір Експерт на оцінка t. /  / значущі /

2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 і 3 кл. 2 і 4 кл 3 і 4 кл.
1 2 3 ■4 5 6 7 .V

С і ірямова- 
ніс'гь на 
праксичні 
емоції

I IB
АД
I IIІ
од
ВІ І

0,0
0.0
0,04
0.09
0,0

0,02
0,05
0,03
0,0
0,0

0,05
0,0
0,0
0,03
0.12

2.26*

2.19*

2,10*

1.98*

2.78** 2.72*

Спрямова
ність на 
альтруїсти
чні емоції

ГА
ГІВ
ОС
гаї
ГО
вп

0,27
0,19
0,18
0,04
0.21
0,01

0,08 
0,31 
0.26 
0.32 
0.04 
0.22

0.22
0.39
0.36
0.02
0,08
0.02

3.20**

394*** 
2,88** 
3,51*

2.96**
2,24**

2,61**

2.50*

4,17***

3,16*
Спрямова
ність на 
комуніка
тивні 
емоції

о с
од

0,11
0,11

0.05
0,06

0,01
0.28

2,62**
2.79** 3,03*



Спрямова ГР 0.05 0,0 0.0 2.18* - -

ність на БА 0.05 0,06 0,0 2,00* 2.21*
емоції са ПВ 0,01 0.10 0.0 2,72*8 - 2.74**
мостверд АД 0.06 0.09 0,0 - 2.06*
ження н п 0.0 0.03 0,12 2,08* 3.91*** -

кл 0,0 0.0 0,10 - 2,53* 2.67*8
ви 0,0 0.03 0,12 - 2.78 -

Спрямова IP 0.08 0,15 0.23 - 3.21** -

ність на БА 0,05 0,09 0.17 - 2.19*
емоції боро НІ! 0.17 0,0 0.01 3.20** -
тьби КЛ 0.0 0,10 0.10 2.58* 2,53*

ви 0.0 0,12 0.06 2 27*

Спрямова БА 0.04 0.12 0,41 5.19*** 4.07***
ність на •VI 0.12 0,02 0.07 2.61** -
романтичні 1111 0.21 0.09 0.01 - 4,22*** 2.30*
емоції кл 0.16 0.17 0.04 2,09* 2.26*

ОД (і .0 5 0,18 0.07 2.58* -
ви 0.01 0.12 0.0 О  - * ' 7 * 2.54*

Спрямова ГР 0,22 0.17 0,12 2.02* -

ність на ЬА 0.44 0.33 0,14 3.80*** 2.65**
естетичні ОС' 0.43 0.62 0,56 2.08* -
емоції АД 0.22 0.37 0.47 2.24* о і * * *

1П1 0.24 0,47 0,40 2.98** 2.39*
KJI 0.39 0.19 0.32 2.53* -

Спрямова 1і\ 0.12 0.21 0.0 3,06** 4.11**
ність на 1ІВ 0.14 0.0.3 0.04 2.30* 2.06*4.3
гедоністичні о с 0,20 0,04 0,0 2.84** 4 36***
емоції нп 0.03 0.03 0,10 - 1.96* -

кл 0.16 0.02 0.20 2.64** 3,04**
го 0.06 0.23 0.20 2.98* 2.56*
ви 0.3.3 0.08 0.18 3.23* - -

Примітка: *  - відмінності чначуїці щт ! ’ менте 0.05 ;
** - при Р менше 0,01 ;
*** - при Р менше 0,001.

У вікових змінах емоційної спрямованості сприймання музики 
протягом молодшого шкільного віку відзначаються іри т е н д е н ц і ї .  

Перша з них полягаєв наростанні, збільшенні част ки емоцій одних 
видів комунікативних, самоствердження, праксичних і боротьби. 
Друга тенденція виявляється в послабленні з віком прояву 
гедоністичних емоцій. Третя тенденція, хар актер н а для 
альтруїстичних, романтичних та естетичних емоцій, виражається в 
деякому їх посиленні віддругого до третього класу та в наступному 
зменшенні від третього до четвертого.

Таке співвідношення вікових змін емоційної спрямованості 
сприймання музики молодшими школярами відображає, на наш 
погляд початки переходу і підготовки особистості до наступного 
підліткового етапу її розвитку. Якщо найбільша вираженість 
альтруїстичних, романтичних та естетичних емоцій припадає на 
середину молодшого шкільного віку, то надалі вони певною мірою 
поступаю ться місцем перед емоціями ком унікативним и, 
самоствердження, праксичними і боротьби. Посилення цих останніх 
емоцій повинно відіграти свою важливу роль у створенні емоційних 
основ для процесів підліткового самоствердження і саморегуляції.

Виявлені зміни емоційного сприймання музики протягом 
молодшого шкільного віку від його початку до завершення та 
переходу в підлітковий вік досить однозначно вписуються в 
характеристики першого, найнижчої о рівнярозвигку саморегуляції 
поведінки школярів, виділеної о М.Й. Боришевським: самореї yjіяі іія 
молодших школярів менше, ніж у підлітків, залежить від стосунків 
з ірупою ровесників ІН.

Цікаво і важливо відзначити, що аль іруїстичні, романтичні та 
естетичні емоції після завершення підлі ткового ет апу процесу 
формування особистості, із переходом до ранньої юності знову 
виходь на одне з чільних місць у її емоційній сфері 15/.

В емоційній спрямованості менш однозначною виявилася 
перевага результатів учнів, що навчаються у музичній школі.



Більш значущою в результатахучнів, яювідаідують музичну школу, 
виявилася спрямованість на емовдсамоствердже* іня /” Клоуни"/, праксичні 
шощ/"Клоуни"/,романіичні/“БабаЯга“/тагедонісіичні емоції/” Гроза"/
. У маї донках учнів, які не від відують музичноїшколи, сильніше проявіи іася 
спрямованісп. на емоціїборшьби/"Адажіо “/ і, що вельми несподівано, на 
естетичні емої щ /”Баба Яга “/.

Щоправда, відміт псп.в емоційній спрямоваї юсгі малюнків, зроблених 
за твором “Баба Яі а" /персважаї піяромаї пичі пік емоцій умалюнках учі гів, 
і по навчаю іьсяу музичній школі, та естетичних у малюнкахтих, що не 
навчаються/, пояснюється, на нашпогляд більш точним відображенням 
емої щїної спрямованості твору учнями з музі ічної школи: вони краще 
відчувають зловісно таємішчийнастрійтвору.

Можна також припустити, що дай, які відвідують музичнушколу, у 
процесі слухання музики дещо сильніше, завдяки відповідній спеї пальній 
гцд готові ц, і  іеніифікл ються з виникаючими у ihlk му іичі іими образами т а  
! му її кою заі а, юм як явні цем ку.я.іури /табі l  4 /.

Щожст<жусіьсяшоііійноїоті)ямованосгіма]понків,тотутнайбільіііе 
відрізнялися результати відмінників. У них виявилася сильнішою 
спрямоваї гісіь на комунікативі гі емоції поріві іяі ю з учітами, які навчаються 
на “3” і “4” /’’Осіїпія пісня"/, але слабшою, порівняно з учнями, що 
навчаються на “4”, спрямованіст ь на естепічні/” Перша втрата “ /та 
і едоністичні /“ Осіїшя пісня "/емоції.

Спеї пальної уваги заслуговує, зокрема, співві.цюі ікя п ія oco6 j швостей 
емоційного сприймання музики молодшими школярами та такими 
хараккришткамиїхособиспхліжекстравергованісштаініроверітаніегь.

Це зумовило порівняння між собою результатів екстравертів га 
інтровертів, а також результатів ідахдвохкрайніх і рупі з результатами “ 
проміжної “ірупи/табл. 51.

Сприймання, відображення музики екстравертами більш зорієнтоване 
на властивості об’єкта музичного твору, а сприймання інтровертів 
снльїшиє залежить від їхніхвласних емоцій та інгезіоауальнихпроїіссів.

Даний висновок частково пццверджуєіься ві/імії в юсгями в емої іійі іій 
спрямованості музики: у випадках, де нівідмінностї кричущого рівня, 
спрямованість на певний вид емопій виявилася сильнішою в інтровертів 
: на емоїш'самосіверджнення /"Першавтрата17, боротьби /”Клоуни“/ 
,романтичні Г Адажіо “/,гедоністичні /"Неаполітанськапісенька"/.

Таблиця 4
Результати, у яких виявлено значущі відмінності між 

експертними оцінками малюнків учнів, які відвідують і які 
____ і_________ не відвідують музичну школу______ ________

Твір П о к а з н и к Експер т а  оцінка t , /
Відвід, му- 
пічт школу

Не відвід, му
шину школу

КЛ Спрямованість на емоції 
самоствелжсння

0,12 0,0 3,74***

КЛ Спрямованість па 
праксичні емоції

0,03 0.0 2,18*

'VI Спрямованість на емоції 
боротьби

0,30 0,16 2,14*

ЕА Спрямованість на 
романтичні емоції

0,30 0.16 2,14*

КА Спрямованість на 
естетичні емоції

0,17 0,33 1.96*

ГР Спрямованість на 
гедоністичні емоції

0,06 0.01 1.98*

І1римі піка: ^-відмінності значущі при Р 0,05;-**-приР 0,01;
***-при Р 0,001.

У малюнках пасивних учнів чіткіше проявилася і емоційна спря
мованість: на альтруїстичні /” Вальс півників “/, самоствердження / 

Перша втрата“/, боротьби /”Адажіо", “Клоуни"/ та романтичні 
/“Адажіо"/ емоції. Лише в о;щому випадку в малюнках активних 
учнів сильніше виявилась спрямованість на комуніка тивні емоції/ 
’’Осіння пісня"/.

Таким чином, порівняння активних і пасивних дітей указує на 
те, що д ія  ост анніх емоційне сприймання музики може створювати 
значні компенсаторні можливості, які слід використовувати у 
виховній роботі з учнями.

Серед усіх виділених нами характерологічних особливостей 
особистості і найменше значущих відмінностей виявилося між 
групами емоційно неврівноважених, емоційно врівноважених і 
“проміжних” за ознакою “ емоційна врівноваженість емоційна 
врівнова женість учнів.



Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія-------- --------------- --------------------------
------- Таблиця 5
Результати, у яких виявлено значущі відмінності між експертними 

оцінками малюнків учнів, віднесених до групи ексіравер. , 
___ : типи  “птіміжної “ за даною ознакою

Твір П о к а з н и к Е к с п е р т н а  о ц ін к а t . /. / зн а ч у їт (і/
;кс-
тра-
іе р ін

‘п р о 
м іж 
ні”

іп р о -
зер ти

ж с т р а  е 
іср ти  1 
“п р о  і 

м іж н і"  і

е р  ги  і 
ттро- 
іер ти

ліжні 
‘і інтро-
зерти

IV С п рям ован ість  
н а ем о ц ії « їм о -

0.02 0,04 0.0 2,1-

Т їїГ С п рям ован ість  
п а  ем оц ії сам о -

0.0 0.04 0.08 2,74**

"ГО і и рям ован ісп .
н а  ем оц ії саМО-
СТВСрДЖСНІШ

0.02 0 .1 0 0.03 2.00*

Т у Г 1 'іірЯМОВаШСГЬІМ 
1 ираксг.’іпі см оц іі

0.05 0,09 0.0 ... і
1

Н е і С п рям онаїгість  і »а
1 е м о ц іїб о р о ть б и

0.04 0.08 0.01
------------ О

Ж Г j С п р я м о в а н ість  на 0.09 0,02 0.19 -

кл 1 С і ір ям о ва ї псть і іа 0.03 0,07 0.14
і

2,41 *

Ж і С п р я м о в а н ість  н а 0.04 0.01 0.12 2.01 *  I

Ж і С п р я м о в а н ість  нт 
1 р о м і ! п  и тні ем оц ії

0.04 0.02 0.15 2,<-.'л *

кл С п р я  мова» іість н а 0,2^ 0.40 ' 0,19

Т Х С п р я м о в а н іст ь  н а  
гед о н істи ч н і ем о ц

0.11
ї

0,01 0,03 2.08*

НІ С п р я м о в а н ість  н а  
ге д о н істи ч н і ем о ц

0.03
її

0.06 0,11 2,28* 

......  /і П •

** -при Р  м енш е 0.01

Найбільш яскраво тут проявилися відмінності в емоційній 
спрямованості на комунікативні/“Адажіо”, “Вальс півників"/ і 
гедоністичні /’’Осіння пісня“/ емоції; у врівноважених на емоції 
самоствердження /“Перша втрата"/.

Така емоційна спрямованість, слід гадати, фіксує деяку 
заклопотаність і врівноважених, і неврівноважених молодших 
школярів своїм становищем у соціальному оточенні. Але якщо 
неврівноважені учні більше схильні розв'язувати свої проблеми за 
рахунок оточуючих, у процесі спілкування з ними, то врівноважені 
намагаються робиш  це шляхом досягнення більшої автономності, 
незалежності від оточення.

Проведене експериментальне дослідження з проблеми 
емоційного сприймання музики молодшими школярами виявило 
цілу низку важливих, істотних закономірностей цього процесу, які 
доцільно проаналізувати і узагальнити у двох напрямках згідно з 
характеристиками об’єкта сприймання /музичних творів/ і суб’єкта 
сприймання /учнів молодшого шкільного віку/.

У процесі сприймання музики молодшими ш колярами 
найчастіш е спостер ігається спрям ованість на естетичні, 
альтруїстичні, романтичні, комунікативні та гедоністичні емоції, 
рідко - на емоції боротьби, самоствердження і праксичні, зовсім 
не спостерігається спрямованість на гностичні емоції та емоції 
наїромадження.

Спрямованість на альтруїстичні емоції виявилася більш 
властивою дівчаткам і пасивним учням. Протягом молодшого 
ш кільного віку вираженість цієї спрямованості спочатку 
збільшується, а потім зменшується.

Спрямованість на комунікативні емоції була характерніша для 
дівчаток, учнів, які краще навчаються, та емоційно неврівноважених 
дітей. Протягом молодшого шкільного віїсу ця спрямованість 
посилюється.

Спрямованість на емоції самостверджеішя сильніше виявлялася 
V хлопчиків, у дітей, які відвідують музичну школу, в учнів -



ішровертів та в пасивних учнів. Протягом молодшого шкільного 
віку дана спрямованість зростає.

Спрямованість на праксичні емоції переважала у хлопчиків та 
в учнів, які відвідують музичну школу. З віком ця спрямованість у 
молодших школярів збільшується.

Спрямованість на емоції боротьби була значнішою у хлопчиків, 
у дітей, які не відвідують музичної школи, а також у дітей, 
зарахованихдо інтровертів, до пасивнихі до аїресивних. З віком 
спрямованість на емоції боротьби посилюється.

С прямованість на ром античні емоції виявилася більш 
притаманною учням, які відвідують музичну школу, та тим, що були 
охарактеризовані як п проверти або як пасивні. Протягом молодшого 
шкільного віку гака спрямованість, як і спрямованість на ест ет ичні 
емоції, спочатку зростає, потім зменшується.

Відзначено дещо відчут нішу спрямованість на гедоніст ичні 
емоції у дівчаток, в учнів, які відвідують музичну школу, у дітей- 
ішровертів, в емоційно неврівноважених га в агресивних учнів. 
П ротягом молодш ого ш кільного віку дана спрямованість 
знижується.

Зміни ем оційної спрям ованості сприйм ання музики 
відображають як вікові особливості емоційної сфери молодших 
школярів, так і процеси підготовки й наступного переходу до 
підліткового етапу становлення особистості. ’’Баланс емоцій" 
змінюється в напрямку забезпечення емоційних основ дня процесів 
підлі ткового самоствердження і саморегуляції.

Важливим є факт, що процес емоційного сприймання музики 
молодшими ш колярами криє в собі значні компенсаторні 
можливості. Найбільш яскраво в нашому дослідженні це проявилося 
щодо учнів, які навчаються недоси п, успішно або які є недосить 
активними. Але йу  інших сит уаціях, при спілкуванні з дітьми різних 
типів ми неодноразово спостерігали цю цінну властивість даного 
процесу.

Таким чином, в емоційному сприйманні музики молодшими 
школярами проявляют ься елементи дозрівання емоційної сфери в

напрямку її підготовки до наступного переходу в підлітковий етап 
розвитку особистості.
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The experim ental research o f  the problem, perta in ing  to the  
emotional perception o f  music by jun ior schoolchildren, has yielded a 
number o f  important and essential regularities o f  the process which we 
analysed in two directions: according to the characteristics o f  the object 
o f  perception (musical compositions), and the subject o f  perception 
(junior schoolchildren).
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ 
РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ

Більшість країн світу зіткнулися з проблемою наркоманії. В 
цілому зростає кількість наркоманів і в Україні [1]. Заходи держави 
щодо боротьби з цим соціальним злом, які проводились в нашій 
країні до цього часу, були досить загальними, а тому не мали 
конкретних наслідків. Лікування is наркодиспансерах не вирішує 
повністю проблему повернення людини суспільст-ву. Наркоман, який 
пройшов детоксикацію, повертаючись у суспільство, не може знайти 
гам свого місця, йому важко адаптуватися до життя і вирішувати 
проблеми, що виникають на його шляху. Це пояснюється тим, що 
д е т о к с и к а ц ія  знімає лише фізичну залежність від нарко тиків, але не 
вирішує проблему відродження особистості, корекції її психічної о 
складу, ціннісних орієнтацій, установок. Справа в тому, що у 
колишнього наркомана лишаються деформованими знання про 
куль туру людських с тосунків, соціальних норм, необхідних для 
ефективної взаємодії з людьми, ролей, видів діяльності, форм 
спілкування. Цю проблему можна вирішити лише протягом 
тривалої о реабілітаційі юї о періоду, пері о; іу ресоціа: іізації прої іесу 
переорієнтаціїколишнього наркомана, вироблення у нього поглядів 
на суспільство та своє місце в ньому, це допомагає вижити у 
суспільному коловороті криз та революцій, зрозумі ти своє 
покликання і визначити своє місце в суспільс тві, знай ти шляхи 
ефективного пристосування до нього.

О тже, па даний час гостро постала проблема ресоціалізації 
наркозалежної молоді. Використовуючи досвід Польщі, та інших 
країн, що мають досвід реабілітації та ресоціалізації особистос іі, 
уп р авл ін н ям  у сп р ав ах  с ім “ї та молоді Х м ел ьн и ц ько ї 
облдержадміністрації ! ініціативи Асоціації сприяння вирішенню 
проблем наркоманії “Вікторія” було створено перший в Україні 
реабілі таційний Центр ресоціалізації парко залежноїмолоуц за типом 
польських реабілітаційних Центрів “М онар” [2]. Як свідчить наш 
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досвід, одним з засобів ресоціалізації наркомана може бути 
використаний соціально-психологічний тренінг. У своїй практичній 
діяльності віддаємо перевагу' груповим методам. Найбільш повно, 
на наш погляд, переваги психокорекційної та психотерапевтичної 
роботи в групах відображені в книзі К. Рудестама [3]. Він 
виокремлює наступні:

- Груповий досвід протидіє відчуженню, допомагає вирішенню 
міжособист існих проблем;

- Група відображає суспільство в мініа порі;
- Можливість отримання зворотнього зв“язку та підтримки від 

людей з подібними проблемами;
- В ірупі людина має можливість навчатися новим вмінням, 

експериментувати з різними стилями стосунків серед рівних 
партнерів;

- В групі учасники можуть ідентифікувати себе з іншими;
- Взаємодія в ірупі створює ситуацію, яка допомагає з “ясувати 

проблеми кожі юї о;
- Група полегшує процеси саморозкриття, самодослідження та 

самопізнання;
- Групова форма більш вигідна економічно

Ми розробили програму, яка синтезувала ідеї та досвід багатьох 
психологічних гренішів. Особливістю цієї проірами є те, що вона 
реалізується протягом всього часу перебування пацієнтів в Домі 
“Монар”. Детальне розкриття всіх процедурних моментів іреиінгу 
неможливе внаслідок, по-перше, відсутності місця, по-друге, 
відсутності однозначного алгоритму , та наявності значноїкількості 
варіантів сценарного плану цієї роботи.

За даними діагностики певних особистіших характеристик 
наркоманів (рівнем конфліктності та вибору стратегії, поведінки у 
конфліктній ситуації, агресивності, акцентуації характеру, 
тривожності) створюється корекційна група, мст ою якої є розви ток 
соціально-психологічної компетенції у наркозалежної о.



Завдання тренінгу:
1. Оволодіння відповідними соціально-психологічними знаннями;
2. Корекція і формування соціально-психологічних умінь і 

навичок;
3. Розвиток здатності адекватно пізнати себе і інших.
Основними методами тренінгу є групова дискусія, відкрите

обговорення поведінки учасників, рольова гра, елементи 
психодрами.

Основними правилами ірупи є:
1. Конфіденційність;
2. Всі берм і, участ ь у т ому, що відбуваєт ься на занятті;
3. Правило “тут і тепер”;
4. Доброзичливе ст авлення один до одної о;
5. Звертання по імені і на ги;
6. Закритість і рупи.

Організуючи робот у групи, необхідно пам“ята іи, що навчання 
її учасників мас цінність не т ільки під час інтенсивного і спільного 
переживання почуттів, а головним чином підчас усвідомлення, 
внутрішнього переосмислення, розкриття причин їх виникнення, 
тобто кони виявляються назрілі питання і проблеми, які не 
піддаються контролю і вольовій регуляції ! боку самого суб’єкту. 
Мистецтво керівника і ефективність навчання багато в чому 
залежить від того, як він уміє використовувати одержаний матеріал, 
досягаючи навчального ефекту, оскільки навіть найефективніші ііри 
і ситуаціїможуть виявитися непродуктивними.

Необхідно упереджувати поспішні наміри членів групи 
змінитися відповідно до якогось зразка, якщо вони є результатом 
просто напові іеі шя особисі ості емої цш юю еі і ері і єю завдяки роботі 
в і рупі, а не наслідком глибокого самоаналізу . Бажано періодично 
проводити аналіз того, що відбувається на заняттях, робиш проміжні 
підсумки, угочі нова та напрямі і розвитку і рупи і кожі юї о її учасника.

Пропонується один із варіантів проведення соціально 
психологічного тренінгу з наркозалежиою молоддю в Домі “Монар”.

Відповідно до специфіки складу групи, досвіду керівника, 
особливостей ірупової динаміки, соціально -  психологічної 
компетентності учасників можна вносити корективи та  зміни в 
запропоновані вправи.

Занят тя №1
Мста: знайомство учасників тренінгу, створення відповідної 

а тмосфери в і рупі, самодіагностика, створення позиіивноїмо птваї щ 
та зацікавленності в роботі тренінгу .

Вправа “Хто я?”
Кожному учаснику роздають папір і олівець.
Інструкція керіві шка:
1. Дайт е відповіді, на запит ання “Хт о я ?” зробіт ь це швидко, 

записуючи свої відповіді точно в такій формі, як вони зразу 
приходять в голову. Напишіть цифри від 1 до 10 і навпроти кожної 
цифри дайте відповідь. Будьте відвер ті.

2. Дайте відповідь па це ж запитання так, як, на твою думку, 
про тебе сказали би і вій ба тько чи ма га.

3. Дайте відповідь па це ж запитання так, як, на твою думку, 
сказав би про тебе твій найкращий друг (подру га).

Після цього кожний з присутніх в голос зачитує.
Написана характеристика є словесним визначенням “ Я 

концепції” кожного.
Вправа “Враження”
Учасники сідають один проти другої о. Дивлячись в очі, один з 

учасників ві олос розповідає, яке враження справляє на нього інший 
учасник.

Приймают ь участь всі. Без дискусій. Намагаються взяти щось 
корисне дня себе з вражень іншого про себе.



Заняття №2
Мета: налагодження психологічного контакту, оволодіння 

ігровим стилем спілкування, визначення особистіших особливостей 
кожного учасника.

Вправа "Люблю -  не лю блю ”
На аркуші, розділеному вертикальною лініао учасники на лівій 

noj ювиі гі записують те, іцо люб) гать у собі, в іі нпихлю; их, природі, жтпті, 
азправого те,чогонелюбл5ль.післяіл>огопоколузачигуютьнаписане.

Вправа “Мені в собі подобається ”
Всі учасники протягом 5 хв. записуют ь свої позитивні риси, 5 з 

яких найсутт євіші. Кожеі і зачитує свій список, а інпгі учасники додають 
і це по , Ц!І невказаі іі, але властиві даному члеїюві групи риси.

Вправа “Мені в собі не подобається ”
Кожен учасник складає список того, що йому всобінеподобагться, 

свої негативні риси, про дві найприкріші з яких шн повідомляє. Після 
цього складається т аблиця, в яку записуються можливі позитивні і 
і кл ативі гі і іасігі/цси відсутності і ц-іх неї а гиві и їх рис. Обі оворюєгься те, 
якими можульбуїи наслідки втрати цих рис, як зміниться сгавлення до 
себе й оточуючих, якщо позбутися цих рис.

Вправа "Риси, яких я хочу по ібут ися” 
Учасникам пропонується обдумати і записати на картці 

негативні риси, яких би вони хот іли позбут ися, оскільки вони 
заважають житті, спілкуватися з іншими. Листочки здаються, ведучий 
їх перемішує, зачитує написані риси і проводит ь ритуал спалення 
цих карток.

Вправа ' Головні пов'язки  ”
Кожному учасііику надівається голові іа пов“язка, і іа якій вказана 

відповідна роль. Кожний не знає назви своєї пов“язки. Всі учасники 
спілкування повинні керуватися відповідним написом на голові 
інших і відповідним чином поводитися. В кінці кожний повинен 
вгадати, який у нього був напис.

Глядачі аналізують адекватність поведінки кожного призначеній 
йому ролі.

Заняття №3
Мета: подальше саморозкриття, закріплення ігрового стилю 

спілкування.
Вп/хіва '‘Бо.мба[х)ування позитивними якостями ”

Ця вправа спрямована на формування позитивного образу “Я”. 
Один з учасників сідає в центрі, закриває очі, учасники по черзі 
пошепки промовляють на вухо якості, за які його поважають (може 
відбуватися у вигляді “ювіляр”, ювіляр в голос підтверджує вказані 
якості прикладами з свого жит і я ).

Вправа ''Інтерв 'ю для телебачення. ”
Вправа спрямована на формування позитивного образу “Я ” 

(рефлексія та ранжування власних позитивних якостей за формулою 
“Я людина,яка ... “).

Вправа “Без маски. ”
Усі учасники по черзі беруть картки які лежать у центрі кола, і 

без підготовки продовжують висловлювання, яке має початок на 
карпи.

Група прислухається до інтонації, голосу, оцінюючи міру 
щирості. Якщо визнається, що висловлювання було щирим, то 
вправу продовжує інший учасник. Якщо ж трупа визнає, що воно 
було шаблонним, нещирим, учасник робить ще одну спробу, але вже 
після всіх.

Зміст иезакінчених речень:
“Мені особливо не подобається, коли..
“Мені знайоме гостре відчуття самотності. Пам'ятаю ...” 
“Мені дуже хочеться забути, що.
“Бувало, що б лизькі люди викликали в мені майже ненависть. 

Одного разу, коли...”
“Одного разу мене налякало те, щ о ...”
“У незнайомому товаристві я відчуваю...”
“Навіть близькі люди не розуміють мене. Одного разу...” 
“Пам'ятаю випадок, коли мені стало соромно,я...” 
“Особливо мене дратує ге, щ о ...”



Заняття №4
Мета: Рефлексія свого стану, відчуття себе суб “остом діяльності.

Вправа "Лінія життя ”
Кожний з учасників змальовує своє життя від народження, 

вказуючи дати і події.
Вправа "Впевненість у  собі ”

Тренуються новачки протистояти групі.
Учасники розігрують ситуацію:
“Уяви, тцо ти і оз уєшся до дискотеки. У цей час до тебе заходить 

приятель. У нього є наркотики. Йому хочеться вколотися обов'язково 
з тобою. Він буде вмовляти тебе, заст осовуючи всі довода. Завдання: 
протистояти натиску, взяти ініціативу, впевнено відмовити”.

Спостерігачі виступають іі ролі експертів.
Ця ж ситуація може розігруватися у вигляді гри “Умій сказати”. 

Всі учасники приходять до спільного висновку, ж  потрібно діяти.
Вправа "ІІоведінка у  стресовій сит уації”

Д ана вправа сприяє формуванню навичок поведінки у 
фруструючих ситуаціях.

Одному з учасників пропонується знайти вихідіз заданої, доси п, 
складної, життєвої ситуації. Наприклад він опинився па вокзалі без 
і роїпей, не маючи знайомих у і іьому місті. Перед ним стоїть завдаї шя
- здобуїи гроші на квиток або влаштуватися на ночівлю.

Розії рується мініатюра.
Вправа “Ретроспекція ”

Дана вправа переслідує аналіз якогось жиггєвої о рішення о;цюго 
з учасників групи.

Вправа "Як досягти успіху? ”
Кожний починає оповідання зі слів “Я мож у...” Після цього 

відбувається колективне обговорення.

1. Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика вживання 
підлітками алкоголю та наркотиків. К .: 1997. 20Н с.

2. Kotanski М. Sprzedalem sieludziom. Warszawa: 1993. 208

3. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционньїе 
группьі: теория и практика М .: Прогресе, 1993. - 368 с.

This article is devoted to the problem o f  resocialization o f  the drug’s 
dependence o f  the youth. One o f  the methods o f  resocialization o f  the 
drug addict is considered the social-psychological training, which the 
main task is:

■ Mastering o f  appropriate social-psychological knowledges:

■ Correction and formation o f  social-psychological abilities:

■ Development o f  the abilities equally to consider yourself and 
others.



Г.Й. Юркевич, Дем’япчук...

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Кожна людина, в тому числі і особистість менеджера, 
відповідно до її інтелектуального потенціалу, природних задатків і 
таланту, здібностей і вмінь повинна і може розкріпи себе, реалізувати 
і сга ги професіоналом своєї справи в конкретному соціальному 
середовищі. О тже мовиться про взаємодію індивіда і соціума. У 
науці в аналізі взаємодії людини з середовищем можна виділити 
декілька основних підходів. Так, І.М. Сєчеиов та І.П. Павлов 
вважали, що взаємодія з оточуючим середовищем може бути 
повністю пояснена рефлекторною теорією, тоб то, перш за все, 
механізмом утворення багатьох умовних рефлексів, нервових 
зв’язків у корі і оловної о мозку, їх дифереїщіюваїпіям, збережеш іям, 
гальмуванням і повторним збудженням. Дійсно, на рівні організму 
відповідні реакції на подразнення зовнішнього світу являють собою 
пристосування або врівноваження організму з середовищем. Але 
взаємодія людини з своїм середовищем не може бути зведена до 
нервових реакцій. Вимоги того суспільного середовища, в якому 
живе людина, виявляються в традиціях, правилах поведінки, які в 
значній мірі визначають розвиток спрямованості індивіда, рис йото 
характеру, змістзнань, його звички і здібності. Крім того, зовнішні 
умови діють через внутрішні, так що реакція кожної людини на 
впливи зовнішнього середовища буде суворо індивідуальна. Тип цієї 
реакції визначається накопиченими знаннями, сформованими 
взаємовідносинами і психічними станами людини.

Взаємодія людини із зовнішнім світом обумовлена двома 
зустрічними тенденціями: змінами оточуючого середовища, що 
у великій мірі визначаються діяльніс тю самої людини, і змінами 
самої людини, обумовленими взаємодією з оточуючим середовищем, 
що відображаю ться, перш за все. в особливос тях психіки.

Відповідно до поглядів Ж. Піаже, соціальне середовище при
рівнюється до чинників, що впливають поряд із дозріванням та інди
відуальним досвідом на розвиток інтелекту дитини. Суть цього 
явища полягає в тому, що стадії розвитку інтелекту можу ть 
прискорюватися або сповільнюватися в залежності від культурного 
і освітнього оточення дитини. Причому, включення індивіда в 
соціальне середовище визначається загальним законом рівноваги 
не тільки індивідуальних, алей міжіндивідуальнихдій.

Активне засвоєння суб’єктом навколишнього оточення веде 
до більш повного і точного відображення просторових відносин, а 
форма репрезентації простору суб’єктом залежить від способу
о тримання інформації і характеру просторових уявлень. Соціальне 
середовище має безперечно великий вплив па розвиток людини. 
Наприклад, особливості розвиїку куль тури і іа кожному конкретному 
етапі розви тку певної держави в значній мірі визначають не тільки 
основні моменти становлення, але й можливості розвитку 
особистості. Конкретними умовами, що здійснюють вплив на 
процеси розвиїку, є іі елемента середовища, з якими людина активно 
взаємодіє. У числі таких вчені виділяю ть: умови середовища, що 
допускаю ть передумови для здійснення міжособистісних 
комунікацій, ма іеріальні передумови, здоров’я і розви ток індивіда, 
багатомані тніс ть сімейних умов, генетичний фонд людини та її 
індивідуальні особливості. До цього переліку можна додати іі 
національні особливості регіону. Багато чинників впливаю ть на 
розвиток тільки в комбінації з іншими. Щодо особистості менеджера, 
то процес засвоєння нею соціального досвіду залежнії, від конкрет 
ного співвідношення прак тики реальних відносин, в які включена 
особистість і які визначаю ть її спосіб жш тя, і тієї інформації, яку 
індивід  отрим ує в процесі соц іал ізац ії. Але особистість 
співвідносить “знання” про життя, як правило, з фактами не 
загального буггя, а з конкретними умовами життєдіяльності 
соціальної і рупи.



М.Р. Гінзбург визначає особистіше самовизначення як 
активне визначення людиною свого місця в системі суспільних 
відносин. Основне завдання особистішого самовизначення - це 
завдання визначення смислу свого існування. До числа основних 
характеристик особистішого самовизначення М.Р. Гінзбург 
відносить: спрямованість в майбутнє, протяжність часових 
перспектив, двохплановість. Відповідно до думки вченого, воно 
являє собою вироблення індивідуальної “філософії ж итгя” , 
осмислення свого місця в суспільстві, в узагальнюючих смислових 
категоріях. У структурі особистішого самовизначення автор 
вичленовує наступні аспекти: смислоутворюючий, мотиваційний, 
реалізуючий. Кожен аспект виконує своєрідну функцію: перший - 
пошук смислу свого існування, загальні уявлення про мету свого 
життя, причому вчений розрізняє смислове майбу п« - “енергетичне 
забезпечення” життєвих перспектив і планів на майбутнє, і часове 
майбутнє - конкрет не п ланування свого житгя в часі. Мотивуюча 
функція полягає в спрямуванні уявлень про смислове майбутнє, що 
яв. іяє собою мо ї і івуточі і;доїли, шляхом o b o jюдцп ія своєю мотиваї іій- 
ного сферою. Реалізугоча функція полягає в формуванні конкретних 
планів.

Таким чином, формування особистішого і професійного 
самовизначення менеджера обумовлюється об’єктивними умовами 
соціальної дійсності, цілеспрямовано побудованою системою 
економічних відносин, суб'єктивною підготовленістю керівника.
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Interaction o f  a person with an outer world is conditioned by two 
counter tendencies: changes in environm ent, which are m ostly  
determined by a person’s activity itself; and changes o f  a person himselj, 
conditioned by interaction with environment, which are firstly  reflected 
in psyche peculiarities.

Thus, the formation o f  an individual and professional self- 
determination o f  a manager is conditioned by objective conditions o f a 
social reality, purposefully-constructed system o f  economic relations, 
subjective preparedness o f  a manager
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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ 
САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Практика гісихологічноїроботи сьогоднішнього дня ставить 
досить жорсткі вимоги до особистості і поведипш психолога, його 
інтелекту та творчого потенціалу у вирішенні професійно- 
психологічних завдань. Відповідно до суспільних вимог сьогодення 
ст авляться вимоїн насамперед і до іновацніиоі о переакцептунаиня 
професійно-предметного та технологічного простору знань і умінь, 
що необхідні сучасному практичному психологу. Одне з провідаих 
м іс ц і в цьому відношенні займають уміння і навички саморегуляції 
професійної о мислення, сформованість яких забезпечує в значній 
мірі продуктивність вирішення практичних завдань і в цілому 
ефективність професійної дальності фахівця.

А кт уальніст ь  досл ідж ення в и з н а ч е н о ї  проблем и  
обумовлюється як ускладненням суспільног о бу гтя і збільшенням 
пенхолої ічних проблем вижинання людей, і ак і інтенсифікацією і 
ускладненням суспільною і науково-технічного прої ресу, а також 
необхідніс тю підвищення якості підготовки професійних кадрів в 
галу 'і психології і професійної спроможності випускників надавати 
психологічну допомогу на сучасному рівні, базуючись на передових 
психотехнологіях, вирішува ти гнучко, творчо і продуктивно 
різноманітні професійно-психологічігі завдання.

Необхідно відмітити, що проблема саморегуляції привертала 
увагу людство ще з давніх часів. Людина, на ві;іміиу від тварини, 
усвідомлено, своєю волею здатна регулю вати  всі форми 
життєдіяльності, починаючи з стану здоров’я, переходячи до 
психічних станів і процесів та закінчуючи самоорганізацією 
психічних процесів і діяльності, в тому числі і професійної.

Саморегуляція в широкому розумінні цього слова властива всім 
живим системам і обумовлює їх доцільне функціонування. В

звуженому же розумінні - саморегуляція виступає як один з рівнів 
активності живих систем, що відбиває специфіку психічних засобів 
відображення і моделювання дійсності, в тому числі і в мисленні 
особистості [1]. Саме в цьому контексті можна розглядати і 
професійну саморегуляцію, за допомогою якої забезпечується в 
значній мірі управління діяльністю, і, насамперед, ефективністю 
вирішення завдані>.

Один з можливих і перспективних шляхів підвищення 
ефективності професійної діяльності є дослідження психологічних 
особливостей цілеспрямованої саморегуляції довільної активності 
людини, моделювання базових регулятивних та специфічно 
індивідуальних і суто професійних її складових, а також розробка 
на цій основі психологічних засад  генезісу проф есійної 
саморегуляції майбутнього фахівця в системі фахової підготовки.

Однакна жаль, проблема саморегуляції професійного мислення 
фахівця та її становлення в процесі вищої фахової підготовки 
практично не розглядалася ні як предмет спеціального теорет ико- 
експеримеита льного психологічного дослідження, а ні як необхідна 
професійно і технологічно-важ лива складова ефективної 
професійної діяльності практичного психолога. Крім того, 
недостатньо дослідженою виявляється і проблема властивостей та 
відмінност ей професійного мислення психологів-пракгиків, а т акож 
особливостей ст ановлення психологічних механізмів, в т ому числі 
і регулятивних механізмів професійного мислення, їх специфічного 
місця у конструктивному вирішенні професійно-психологічних 
завдань.

Метою наш ого дослідження, таким  чином, виступало 
т еоретичне обгрунтування та експериментальна апробація моделі 
саморегуляції професійного мислення практ ичного психолога з 
визначенням психологічної специфіки і відмінностей професійного 
мислення, структури, рівнів т а психологічних механізмів його 
саморегуляції, а також  обгрунтуванням психологічних умов 
формування довільної саморегуляції професійного мислення



майбутнього фахівця як невід’ємної складової психологічної 
готовност і до професійної діяльності.

В якості вихідних теоретико-методопогічних позицій при 
розробці та концептуальному обгрунтуванні моделі саморегуляції 
професійного мислення психолога-практика і проведенні комплексу 
досліджень виступали:

• Провідні принципи і поняття теорії психічної регуляції, ІЦО 
розроблені в радянській психології(Рубініптейн С.Л., Абульханова- 
Славеька К.А., та інш. )га методологічні положення про особистіст ь 
як суб’єкта своєї довільної активності (Рубінштейн С.Л., Анан’єв 
Б.Г., Ломов Б.Ф., Лєонт’єв А.Н., МапошкінО.М., ПстровськийО.В., 
Смирно» О.О. і а шиї.), а також суб’єктний підхід до психіки людини 
(Асмолов О.О., Брушлінський О.В., Іванніков В.О., Максименко
С.Д., Пстровський В.О., Роменець В.А., Слободчиков В.І.,Смирнова 
Є.О., Сосновський Б.О., Татенко В.О., Титаренко Т.М. та ін.);

• П ринципи  ін тегр ати вн о го  і ун іверсального  опису 
характерне гик саморегуляції психічних процесів в різних типах 
довільної активності людини (Абульханова-Славська К.А., Анан’єв 
Б.Г., Анохін П.К., Боришевськнй М.Й., Веккер Л.М., Бернштейн
Н.А., Зінченко В.ГІ., Котирло В.К., Максименко С.Д., Ошанін Д.А., 
СубботськийС.В., ТихоміровO.K., Чепелєва H.R., Чудновський В.Е., 
Шадріков В.Д., Якобсон Г.С .та ін.), опису зміст овно-смислових, 
енергетичних та динамічних аспектів саморегуляції в їх єдності 
(Конопкін О.А., Калін В.К., Кулюткін Ю.Н., Іванніков В.О., 
Нікіфоров Г.С.,. та інш.), та регуля тивних стратегій прийняття 
творчих рішень у вирішенні завдань (Калошина 1.11., Моляко В.А., 
Пономарьов Я.О., Пушкін В.М., Тихоміров O.K., Семснов І.М., 
СтепановС.Ю. га ін.);

• Основні положення пршіципової моделі сист еми довільного 
саморегулювання, що розроблена О.А.Конопкіним [2];

• Принципи системного вивчення організації розумової 
діяльності (Садовський В.Н., Семепов І.М., Степанов С.Ю., Юдш 
Є.І ., Тихомиров O.K., Щедровицький Г.П, га інш.) га концепіуальні 
засади макро- і мікроаналізу професійної діяльності і мислення

(Леонт’єв О.М., Ломов Б.Ф., Мясіщев В.М., Зінченко В.П., Кшмов 
Є.О., Гордон В.М., Журавльов Г.Є., Зараковський Г.М., Ерасгов М.П., 
Іванова Є.М., Калошин І.П., Моляко В.О., Муніпов В.М., Ошанін 
Д.М., Платонов К.К., Шадріков В.Д., га ін.), а також задачний підхід 
до аналізу професійної діяльності і мислення, що активно 
розробляється і впроваджувається вітчизняними психологами 
(Костюк Г.С., Балл Г.О., Машбиць Ю.І. таін.);

• Акмеологічний підхід до аналізу і організації професійної 
діяльності, що розроблений у радянській психології (Анан’єв Б.Г., 
Бодальов 0 .0 .)  га розвивається у російській та українській 
психолої ії (Деркач О.О., Кузьміна Н. В., Орбан Л . Е„ Ситніков Л . П. 
та ін.);

• Концепція розвиваю чого навчання, що розроблена в 
радянській психології В.В.Давидовим та його співробітниками, і 
обумовлює корінну перекомпоновку навчальних ДИСЦИПЛІН, їх зміст, 
логіку конструювання і викладання, що сприяють розвиїку мислення 
фахівця;

• Підхід до професійного мислення як до рішення завдань, що 
мають в значній мірі продуктивний характер, та до дослідження 
продуктивних аспектів мислення у різних видах практичної 
діяльності, які розроблені закордонними, російськими та 
вітчизняними дослідниками (Вертгеймер Г., Дункер Г\, Гилфорд 
Дж.ДоррансТ.. Рубінштейн С.Л.,Тешов Б.М., Богоявленська Д.Б., 
Бондаровська В.М., Завалшнина Д.М., Котік М.О., Кориілов Ю.К., 
Кулюткін Ю.Н., Матюшкін О.М., Моляко В.О., Пономарьов Я.О. 
та ін.), з описом особливостей практичного, оперативного, 
професійного та інших видів мислення у професійній діяльност і.

Базуючись на визначених принципах і концептуальних засадах, 
нами структуровані основні напрями і класи професійно- 
психологічних практичних завдань (психоконсульгування, 
немедична психотерапія і психокорекція, психодіагностика, 
психопрофілактика, психологічне супроводження, психологічна 
просвіта, тощо) [3]. Всі типи професійно-психологічних завдань і



особливості їх вирішення зазначаю ть важливість і необхідність 
досить високого рівня сформованосгі умінь і навичок саморегуляції 
професійного мислення, що виступають однією з професійних вимог 
і найважливіших професійних вад пенхолої а-практика. Іншими 
словами, як стверджується у відомому прислів’ї “Кто сам собою не 
управиг, тот и других і іе наста виг”;

Розроблена нами модель саморегуляції професійного мислення 
практичного психолога як необхідної складової і невід'ємної часіини 
ефективної професійної діяльності, базується па розумінні 
сам орегуляції довільно ї активн ості лю дини як системно 
організованого психічного процесу з ініціації, будування, 
додержання і управління всіма видами і формами зовнішньої та 
внутрішньої активності особистості, що спрямовані на досягнення 
поставлених ці. іей.

Саморегуляція професійного мислення маг таку структуру: 
прийнята суб'єктом мета його довільної активності; модель 
значущих умов діяльності; програма суто виконавчих дій; система 
критеріїв успішності діяльності; інформація щодо реально 
досягнутих резуль га гів; оцінка відповідності реальних результатів 
критеріям успіху; рішення щодо необхідності і характеру 
коректуючих змін у діяльності.

Визначена ст руктура саморегуляції наповнюється різними 
змістовними, динамічними та технологічними особливостями в 
залежності від особливостей:

класу професійно-психологічних завдань і, відповідно, 
різних зміс товних і технологічних вимог їх вирішення;

індивідуальних відмінност ей стилю саморегуляції фахівця 
в процесі вирішення завдані.; 

психічних ст анів та самопочуття психолога; 
рівня професійної компетентності у предметному та 

технологічному просторі даного класу професійних завдань;
рівня сформованосгі професійного мислення та його 

механізмів;

сформованосгі умінь і навичок самоконтролю та 
регулятивтгих умінь і навичок в цілому;

рівня сформованосгі саме професійної саморегуляції, її 
цілеспрямованості та рівня усвідомленосгі і довільності.
В контексті основної мети дослідження саморегуляція 

розглядається ггами як в значній мірі усвідомлене, цілеспрямоване 
планування, утворення, оцінка та перетворення фахівцем власних 
дій у відповідності з професійно-значущими цілями та технологіями 
їх реалізації.

Ми розглядаємо саморегуляцію також як професійно-важливу 
властивість, необхідну складову психологічної готовності до 
професійної діяльності. Крім г ог о, ми вважаємо, що саморегуляція 
в контексті професійної організації і самоуправління процесом 
мислення виступає як технологічно-обумовлений комплекс 
специфічно фахових умінь і ггавичок усвідомлювати особистіші і 
професійні цілі, спрямовувати, співвідносити їх з реальними 
особистішими і професійними можливостями, технологіями та 
засобами, оцінювати усвідомлені резу льт ат и цих співвідношень і 
визначати шляхи до їх досягнення, тощо.

Однією з суттєвих психологічних відзнак професійної діяігьгюсгі 
практ ичного психолог а є використ ання власного “Я” психолога, 
набутого їм особистішого і професійного досвіду як психологічного 
інструменту розуміння, як регулюючог о механізму пошуку 
конструктивних шляхів у професійному вирішенні проблеми 
клієнтом, а також як психологічного знаряддя підтримки і розвитку 
клієнта, сприяння його самореалізації.

У професійній діяльності психолога визначення свого “Я ” і 
становлення “Я ” клієнта реалізуються насамперед шляхом регуляції 
співчутливого розуміння скарги клієнта, адекватного і влучного 
тлумачення змісту його проблеми, що міс титься в скарзі і оповіді 
клієнт а, формулювання запиту на психологічну роботу, пошуку 
адекват них технологій вирішення проблеми, т ощо. Всі визначені 
процеси висту пають ключьоними процессами, що організують
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конструктивного вирішення проблеми клієнтом, спрямовують 
процеси саморегуляції розумових процесів та професійної 
дальності в цілому.

Підходячи до проблеми визначення саме “професійного 
мислення” практичного психолога, ми вважали, що даний вид 
мислення відрізняється від інших видів професійного мислення - 
особливостями вирішення професійно-психологічних завдань, 
базовими психологічними механізмами, професійно-важливими 
цілями, технологіями та  особливостями їх застосування, 
специфічним поєднанням практичних і теоретичних, оперативних, 
продуктивних і репродуктивних компонент.

Характеризуючи професійне мислення практичного психолога, 
можна (у відповідності з існу ючими в радянській і пострадянській 
психології термінами) викорис говува ги терміни психологічне 
мислення, практичне, оперативне, продуктивне, творче, і, нарешті, 
професійне. При цьому саме термін “професійне мислення” іі 
найбільшій мірі, на наш  погляд, охоплює всі особливості і 
відмінносгі “ідеального” мислення сучасного психолої а-практика, 
що є, водночас, психологічним, о пер ативним, продуктивним, 
творчим, теоретично-методологічним і практичним.

Таким чином самет ермін “професійне мислення” єнайбільш 
всеохоплюючим і підкреслює важливість професіоналізму мислення 
практичного психолога, а професіоналізм , у свою чергу, 
обумовлюється насамперед високим рівнем саморегуляції, 
компетентністю та продуктивністю у вирішенні професійно- 
психологічних завдань.

Спираючись на результ ати проведеного нами комплексу 
т еоретико-експериментальних досліджень, можна відмітити такі 
основні особливості професійного мислення практичного 
психолога, а саме:

продуктивність, гнучкість, пластичність, комбінат ориісіь у 
використанні елементів професійного і особистішого досвіду 
практичного психолога поверхових і глибинних змістів проблем

клієнтів психолога, у виборі та  оцінці засобів вирішення 
професійно-психологічних завдань;

поєднаність практичного та рефлексивно-методологічного 
типу мислення з явними ознаками оперативного, продуктивного 
га латерального мислення [5] , що утворює необхідний 
фундамент успішного і професійного вирішення фахових 
завдань;

орієнтація як на ситуативний, гак і на віднесений у часі 
результат вирішення завдань, а іноді і па “неявність”, як би 
практичну відсутність результ ату;

оперативність і динамічність рішень та їх практична 
орієнтація на надання психологічного полегшення і, в цілому, 
на надання психологічної допомоги. Змістом професійного 
мислення практичного психолога виступают ь як зовнішні 
прояви скарги і особливості запитів клієнтів психолога, так і 
внутрішні причини, сут о психологічні передумови і механізми 
дій і вчинків людини, сві тосприйнят тя, тощо др. 
Визначаються баюві функціональні складові саморегуляції 

професійног о мислення практичного психолога: 
планування, прогноз та проектування; 
оцінка, відбір т а контроль; мобілізація т а самовплив; 
самокорекпіята суто саморегуляція і самореабілїі ація. 

Кожна із функціональних складових самореіуляцц професійного 
мислення практичного психолога реалізується шляхом відповідною 
регуляторного процесу: планування професійно-важливих цілей, 
моделювання умов, програмування, контролю, оцінки і корекції 
результатів, а також специфічних регулятивних механізмів.

Р озроблена нами модель сам орегуляції професійного  
мислення практичного психолога, містить п ’ять підструкгур, що 
включають як традиційні різновиди психічної саморегуляції 
(емоційно-вольова, особистіша, інтелектуальна), так і деякі важливі 
з точки зору професійності забезпечуючі підструктури. Кожна з 
визначених підструктур моделі відрізняється провідними



психологічними властивостями, домінуючою сферою самореї уляї до, 
характером провідних професійних умінь, ключових психологічних 
механізмів та деякими специфічними особливостями, а саме:

Мотиваційно-цільова та ціннісна підсгруктура саморегуііяції, 
що обумовлює могиваційно-цільову і ціннісну здатність і 
г отовність фахівця до саморегуляції професійного мислення. 
Підсгруктура передбачає такі регулятивні компоненти як 
сформованісгь позитивної мотивації до гфо(|>есійної діяльності, 
позитивної професійно-ціннісної інтенції, професійно- 
важливих цілей діяльності га їх продукування, діалогічної 
інтенції, тощ о. О сновні психологічні м еханізм и, ІЦО 
забезпечують функціонування підструктури професійне 
цілеут ворення, професійна мот ивація та ініп.;

Емоційно-вольова підсгруктура саморегуляції, що обумовлює 
емоційііо-вольову здатність і готовність до саморегуляції 
професійного мислення. Підсгруктура передбачає такі 
регулятивні компоненти як психофізичну усталеність, високу 
працездатність, розвинену здатність до самоконтролю, 
схильніст ь до сам о ко р екц ії т а  сам о р еаб іл і ї ац ії, 
самопрофілактики і енергетичного виснажування, тощо. 
О сновні п си хологіч н і м ехан ізм и , що забезп ечую ть  
функціонування підструктури професійний самоконтролі,, 
самокорекція та ініп.;

Особистісна підсгрукт ура саморегуляції, що обумовлює 
особистісну здатн ість  і готовн ість  до сам орегуляц ії 
професійного мислення. Підсгруктура передбачає такі 
регулятивні компоненти як сформованісгь і позитивність Я- 
копцепції (фахівця, відсутність дес грук гуруючих внутрішніх 
копф:гікпв, адекватність та сталіст ь самооцінки, розвиненість 
самоконтролю, асертивність, тощо. Основні психологічні 
механізми, що забезпечують функціонування підструкт ури 
професійно-особистіша рефлексія, особистіший самоконтроль 
та самокорекція;

Когнітивна (інтелектуальна) підструкіура саморегуляції, що 
обумовлю є інтелектуальну здатн ість і готовн ість  до 
сам орегуляції професійного мислення. П ідсгруктура 
передбачає такі регулятивні компоненти як сформованіс гь 
професійного інтелекту, розвиненість пізнавальної сфери і 
ментальних якостей, когнітивну компетентність фахівця, 
сформованісгь професійного тезаурусу, тощ о. Основні 
психологічні механізми, що забезпечують функціонування 
підструктури -  професійно- інтелектуальна рефлексія, 
ментальний самоконтроль, прогнозування та інш.;

Операційно-технологічна підсгруктура саморегуляції, що 
обумовлює операційно-технологічну здат ність і готовність до 
сам орегуляції професійного мислення. П ідсгруктура 
передбачає такі регулятивні компоненти як сформованісгь 
розвиненої системи гностичних умінь, сформованісгь 
процедурних і професійно-технологічних умінь і навичок, що 
забезпечує продукування та  ефективне використання 
різноманітних психотехнологій і технік, тощо. Функціонування 
підструктури забезпечують базові психологічні механізми 
саморегуляції всіх основних її видів.
Модель обумовлю є рівні сформованості саморегуляції 

професійного мислення, враховуючи прсдставленість і розвиненість 
всії підструктур і компонент моделі.

Результати наїпих досліджень сформованості умінь і навичок 
саморегуляції професійного мислення показали, що рівень 
сформованості саморегуляції визначається сформованістю 
компонент всіх п ’яти підструктур, провідних регулятивних 
механізм ів, специфічних для кож ної п ідструктури, але й 
узгодженістю та гнучкістю взаємозв’язків зовнішніх рег улятивних 
впливів і внутрішніми передумовами саморегуляції професійного 
мислення (наприклад, спрямованіст ь мот ивів і цілей на реалізацію 
базових цілей діяльності та  успішність результату діяльност і в 
цілому , зацікавленість та цілеспрямоваї гість особистості, тощо).



Закономірності саморегуляції реалізуються в індивідуальній 
формі, що залежить від конкретних внутрішніх і зовнішніх умов, 
від особистіших якостей, умінь і навичок в організації своїх дій.

Моделі, саморегуляції враховує зовнішні та внутрішні впливи 
на рівень самореіуляції професійного мислення. Так, досигь високий 
рівень сам орегуляції проф есійного мислення обумовлю є 
сформованість всіх п ’ятиггідструктур моделі.

Здатність до саморегуляції професійного мислення передбачає 
взаємозв’язок різних зовнішніх впливів на продуктивність 
саморегуляції мислення, а крім того усвідомленого впливу 
особистості саму на себе, що відображується у стимулюванні одних 
ї гальмуванні інших рішень, тактик, включення евристичних 
прийомів стимуляції професійного мислення, тощо.

Розроблена нами модель саморегуляції професійного мислення 
включає опис на рівні визначених вище підструктур т аких 
регулятивних характеристик професійного мислення, а саме:

операціональних характеристик як взаємозвязку окремих 
регулятивних функцій (п остан овк а мети діяльності, 
моделювання її здійснення, побудова сут о виконаних дій, 
створення крит еріїв успішності перебігу ДІЯЛЬНОСТІ);

динамічних характеристик (стабільність, стійкість, надійність 
системи саморегуляції; г нучкість/ригідність мислення, 
швидкість, ориіінальність; особливості стилю саморегуляції);

змістовних характеристик (позитивність Я-концепції, 
мотиваційна сфера, сист ема т а характер оцінок і самооцінок, 
ціннісно-орієнт аційна спрямованість, рівень домагань, вид 
локус-контролю особистості).

Саморегуляція професійного мислення фахівця в галузі 
практичної психології реалізується за допомогою ряду базових 
психологічних механізмів, а саме професійної рефлексії, 
ментального самоконтролю , професійного цілеутворення, 
антиципаціїта прогнозування [3; 4].

Важливе місце в професійності саморегуляції займаю ть 
психологічні передумови продуктивності вирішення завдань, що 
місгять як зовнішні, гак і внутрішні компоненти.

До зовнішніх передумов продуктивності ми відносимо 
організаційні, часові га просторові умови, що створю ю ть 
можливості та умови як здійснення, так і реї уляїщ діяльності, а також 
технологічну умови, які можна визначити, з одного боку, як 
процесуальне, а з іншого як суто технологічне тло регулювання 
професійного мислення при вирішенні професійно-психологічних 
завдань.

До внутрішніх або суто психологічних передумов ми відносимо: 
інтелектуальні передумови, що включають особливості 

мислення га сформованість інтелектуальних операцій та 
властивостей мислення як пізнавального процесу;

особистісиі передумови, що вклю чаю ть насамперед 
специфічно особистісні властивості психолога, а також 
психологічну готовн ість  до проф есійної д іяльності і 
професійного мислення;

акмеологічні передумови, що вклю чаю ть професійну 
ком петентність психолога і рівень його професійної 
майстерності;

смислові або змістовні ком поненти, що вклю чаю ть 
особливості проблемног о простору скарг і проблем клієнтів, 
вид проблеми га тип класу професійних завдань;

рівень глибииності проблеми клієнта, що обумовлює 
сю іа j игісіь та баї агорівг гевість психолог ічі юї робо ги і визі шча є, 
або робота потребує використ ані ія, наприклад, таких складних 
психотерапевтичних технологій як психоаналіз, тощо.

Нами розроблена також психологічна модель управління 
процессом формування саморегуляції професійного мислення, що 
міст ит ь змістовно-т ехнологічні блоки ст ановлення професійного 
мислення, умінь і навичок різних форм саморегуляції, та механізмів 
професійного саморегулювання при вирішення навчальних завдань 
в сист емі вищої професійної пі;и отовки фахівця. При впровадженні
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означеної моделі в систему фахової підготовки практичних 
психологів, нами враховувалось, що:

• Продуктивне вирішення професійно-психологічних завдань 
практичним психологом можливе за умови сформованосгі 
професіоналізму мислення, а саме теоретичного, рефлексивно- 
методологічного професійного мислення, а також специфічно 
психологічних компонент, що дозволяють визначити це мислення 
також як оперативно-практичне і продуктивне(творче), латеральне;

• Необхідною умовою продуктивності професійного мислення 
практичного психолога г сформованісгь всіх підструктур моделі 
саморегуляції мотиваційно-цільової, емоційно-вольової, 
особистішої, когнітивної (інтелектуальної), операціонально- 
технологічної;

• Важливою умовою ефективного розвитку саморегуляції 
професійного мислення практичного психолога є сформованісгь 
провідних психологічних механізмів, серед яких професійна 
(особистіша і інтелектуальна) реф.і[ексія, меіггальпий самокоіпролі., 
проф есійне ц ілеутворенпя, ан ти ци п ац ія  (передбачення), 
протезування, тощо;

• Формування здатності студен іїв-майбутніх психологів до 
професійної саморегуляції мислення буде успішним за умови 
спеціальної організації змісту навчальних курсів, орієнтованих на 
ст ановлення всіх форм саморегуляції професійного мислення, а 
також її психологічних механізмів. Значне місце в цьому контексті 
займає проектування змісту навчальних курсів, орієнтованого на 
розвиток в першу чергу рефлексивно-методологічних, оперативно- 
практичних і творчих регулятивних компонент професійного 
мислсі (ня психолога.
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п р о ф есси о п а льн о го  м ьпиления п р а к т и ч еск о го  п с и х о л о га . 
1 Іредставленьї концептуально-методологи ческие оснований и 
описание модеми саморегуляции профессионального мьішления, 
нодструктурьі модели, особенности и психологические механизмьі 
нрофессиональной саморегуляции. Намеченьї пути оптиміпации  
подготовки практических психологом в направлений формирования 
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І.Я. Мельничук

ПРОФЕСІЙНЕ Ц1ЛЕУТВОРЕННЯ 
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Процес утворення професійних цілей практичного психолога 
обумовлюггься об’єктивними та суб’єктивними чинниками. З одного 
боку, це норми та вимоги до виконання професійних обов’язків, 
узагальнена теорія, основні технології діяльності, постійна 
спрямованість на клієнта, а з іншого - можливості, інтереси, потреби, 
мотиви, ціннісні орієнтації практичного психолога.

Найбільш типовим видом утворення цілей у діяльності 
практичного психолога є приймання зовні поставленого завдання і 
його перетворення у задачу діяльності або, іншими словами, - 
приймання і перетворення заданої об’єкт ивної цілі у реальну 
суб'єктивну ціль діяльності. Зовнішньо задані цілі у професійній 
діяльності практичного психолога, як правило, терплять значні 
зміни. Професійне цілеутворення практичного  психолога 
зумовлюється постійною спрямованістю на клієнт а, визначенні, 
довизначенні та перевизначенні його цілей а, також орієнт уванні 
клієнта в його цілях. При цьому, практичний психолог повинен 
розі лядаги цілі психологічної допомоги “як нові можливості клієнт а, 
які він повинен виявити при взаємодії з ним” [1, с. 33], а не лише 
переслідуват и власні цілі, демонструючи свою виключність як носія 
професії. Таким чином, основними шляхами цілеутворення у 
професійній діяльності п ракти чн ого  психолога є процес 
перетворення загальної багатозначної цілі в конкретну ціль а, також, 
приймання готової однозначної цілі.

Професійні цілі можуть ставитися психологом і без відповідного 
запиту, але, як правило, теж під впливом зовнішніх факторів. Слід 
відіначига, що поділ на зовнішньо задані цілі та цілі, які формуються 
самостійію, можна вважати умовним, тому що, в кіі п іевому рахунку, 
сам практичний психолог організує процес професійного 
цілеутворення.

Утворення професійних цілей визначається особистішими 
особливостями фахівця: попереднім досвідом, здібностями, 
можливостями, інтересами, мотивацією, потребами, ціїшісними 
орієнтаціями тощо. Професійна діяльність практичного психолога 
вимагає орієнтованості на особистість (включаю™ й свою власну) 
і передбачає вивчення та розуміння своїх особливостей, поглиблений 
аналіз власної повед інки, пізнання власних мотивів і цілей. Пізнання
і розуміння інших людей, що є стрижнем у роботі психолога, 
починається з пізнання майбутнім психологом себе самого, з 
зацікавленості до свого внутріш нього світу. Як показали  
дослідження Д.В.Оборіної [3, с. 42], майбутні практ ичні психологи, 
у порівняні іі з майбупгіми пе; ці і оі ами, частії не craBJ гать перед собою 
цілі, які орієнтуються на власну особистість і пов’язуються з 
пізнанням та розумії іням себе й інших людей. Ця якість виявляється 
важливою у професійній діяльності практичного психолога. Так, 
наприклад, консультуваїшя, як один із базових напрямків діяльності, 
обу мовлює використання “Я” психокоисуль ганга як “технологічного 
інструменту, інструменту розуміння, підтримки, розвитку клієнт а, 
сприяння його самореалізації” [4, с. 15].

Цілеутворення ква, ііфікованих пракіичних психолої ів базується 
усвідомленні узагальненої т еорії, основних напрямків і технологій 
діяльності, професійних обов’язків і прав. На це, передусім, 
вказують документи, які спрямовують і регламентують робот у 
працівника шкільної психологічної служби. Утворення професійних 
цілей шкільного практичного психолога визначається широким 
спектром напрямків роботи  (д іагностика, проф ілактика, 
консультування, корекція та інш.), які тісно переплітаються, 
доповнюють один одного, існуют ь у взаємодії.

Психопрофітакіична та просвітницька д шльшеїь практичного 
психолога у галузі освіти спрямована на: формування у педагогів 
т а батьків потреби у надбанні й використанні знань про психічний 
розвиток дітей на кожному віковому ет апі з метою створення 
оптим альних умов для повноц інного  психологічного  та 
особистішого розвитку дітей; своєчасного попередження можливих
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порушень у становленні особистості та інтелекту; навчання учнів 
основам психологічних знань, які вони можуть використати дня 
самопізнання, саморозвитку й самовдосконалення, а також для 
оптимізації взаємовідносин із іншими людьми. Профілактична 
робота може відбуватися у формі лекцій, читання факультативних 
курсів дня учнів, проведення психологічних консиліумів, семінарів 
для вчителів і батьків.

Діагностична діяльність шкільного практичного психолога 
визначаєт ься поглибленим психолого-педагогічним вивченням 
особистості учня протягом усього періоду навчання в школі, 
виявлення індивідуальних особливостей, встановлення причин 
незадовільного навчання га виховання. Психолог несе персональну 
відповідальність за правильність психологічного діагнозу, 
адекватність діагностичних методик, методів і засобів, що 
використовуються, обі рунтованісп. рекомендацій.

Розвиваюча і психокорекційна робота практичного психолога 
передбачас активний вплив фахівця на формування особистості учня 
з урахуванням його індивідуальних особливост ей. Завдання цього 
напрямку полягаю ть в орієнтації психологічної служби на 
забезпечення відповідності розвитку учня віковим нормативам, у 
наданні допомоги педагогічним колект ивам в індивідуалізації 
навчання і виховання учнів, розвитку їх здібностей та нахилів. 
Особливе місце посідає робота, спрямована на подолання відхилень 
у психічному та особистішому розвитку учнів.

Консультування полягає у допомозі вирішення проблем згідно 
запиту учнів, батьків, учителів, адміністрації. У процесі цієї роботи 
практичний пенхолої проводить індивідуальні й групові консультації 
з учнями щодо проблем їх навчання, особистішого розвитку, 
життєвого га професійного самовизначення, взаємин із дорослими 
та ровесниками тощо. Психологтакож консультує адміністрацію 
школи, педагогів і батьків з питань навчання і виховання учнів та 
інших проблем.

Окрім вищеописаних видів діяльності, деякими психологами 
виділяються: психологічна експертиза, реабілітація, прої носі йка,

психогігієна, психологічний супровід, психологічна просвіта, 
психологічна реабілітація, соціально-диспетчерська робота [2, с. 59]. 
На нашу думку, цей список можуть продовжити такі додаткові 
напрямки як профорієнтаційна, наукова та організаційна робота.

Слід підкреслити, що практичний психолог у школі працює не 
лише з дітьми різного віку а й з батькам и, вчителями та 
адміністрацією. Тому професійна діяльність шкільного психолога 
в ід зн ач ає т ь с я  н ад зви ч ай н о ю  ш и р о то ю  о б о в ’язк ів  і 
багатофункцюнальністю. У зв’язку з цим, особливого значення 
набуває систематичність, плановість і доцільність роботи 
працівників психологічної служби. Слід відзначити, що часто 
уявлення адміністрації, учнів і їх батьків про основні цілі 
професійної діяльності практичного психолога є нечіткими, 
невірними або викривленими, що може привести до виконання 
практичним психологом різноманіт них функцій, які не відповідають 
його професійним обов’язкам. Уявлення про психолога, який 
здатний швидко та ефективно вирішити будь-які проблеми, в 
кінцевому рахунку може привести до невиправданих очікувані, і 
негативного відношення до психолога, відмові співпрацювати з ним. 
Тому фахівець із практичної психології повинен проводити 
просвітницьку роботу з метою формування адекватних очікувань у 
клієнтів, розуміння можливостей, прав, обов’язків, цілей і задач його 
професійної діяльності, а також створювати позитивну настанову 
на взаємодію і співпрацю з ним.

Робота практичного психолога пов’язана з постійним вибором 
шляхів і засобів для розв’язування завдань, збором інформації, її 
аналізом. Тому в професійній діяльності та  цілеутворенні 
практичного психолога особливого значення набуває знання 
вихідних основ своїх дій та усвідомлення основ власного руху в 
змісті задачі з врахуванням визначення засобів її досягнення.

Д ія  підвищення продуктивності га результативності роботи, 
важливо, щоб у кожному з основних напрямків майбутній 
практичний психолог мігвизначати цілі, підбирати необхідні шляхи



та засоби для їх досягнення. Тому особливого значення у 
професійному становленні практичного психолога мас продукуваї п ія 
професійно-важливих цілей, їх визначення та довизначення. 
Професійне цілеутворення є “регулятивним механізмом мислення 
за допомогою яког о спрямовугп.ся і регулюється процес вирішені ІЯ 

професійних завдань, причому точність і адекватність, повнота і 
орієнтація на кінцеву і базову ціль, складають продуктивність 
мислення психоконсуль і анга” [4].

Види цілей і трансформація загальної цілі в конкретну ціль 
можуть бути різними та залежать від типу завдань, які вирішує 
фахівець. Проте у більшості випадав, практичний психолог повинен 
не лише осмислити технологію досягнення мети, але й, часто, 
перевизначнти цілі на основі їх зіставлення з конкретними умовами, 
особливостями протікання самого процесу.

Готові цілі можуть існувати не лише в інструкціях, але й у 
колективному або індивідуальному досвіді, сформованому в 
результаті nonqxvuiboi о розв'язування завдань аналогічного типу. 
В умовах невизначеності конкретна ціль може формуватися у 
резу льтаті повторення раніше вирішених завдань. Ут ворення “нової” 
цілі може бути пов’язане з відсутністю знань стосовно наявної 
готової цілі та необхідніст ю її самостійіюго формулювання.

З мстою дослідження особливост ей професійного цілеут ворення 
майбутніх і працюючих пракіичних психологів нами було проведене 
експериментальне дослідження на ба зі психолого-педагогічного 
факультету К іровоградського педагогічного університету 
ім.В.Винниченка та Кіровоградського інституту вдосконалення 
вчителів. Результати виконання т естових завдань пока зали, що 
професійне цілеутворення у майбутніх і працюючих практичних 
психологів сформоване недостатньою мірою. Це свідчить про 
неповне усвідомлення досл ідж уваним и  основних ц ілей, 
професійних обов’язків, т ехнологій діяльності, неспроможніст ь 
визначати й утворювати професійні цілі та, іноді, про негат ивне 
ставлення до себе, як нездатного до професійної діяльності.

Зокрема, значна кількість досліджуваних не виділяє усіх базових 
цілей професійної діяльності практичного психолога. При цьому, 
досл ідж увани м и  н ай ч аст іш е  не вказу ю ться  цілі 
психопрофілактичної та просвіт ницької роботи. Зокрема, 51,4% 
шкільних психологів і 46,3% студентів (майбутніх практичних 
психолоіів) взагалі не виділили цей напрямок роботи як основний. 
Цілі з інших базових напрямків про(|ххійної діяльності пракгичної о 
психолога (психоліапіостика, нсихоконсультування, психокорекція) 
вказувалися більшістю досліджуваних. Крім того, 20%респондентів 
намітиш  цілі таких напрямків професійної діяльності шкільного 
психолога як реабіліт ація, розвиваюча та профорієнтаційна робот а.

Дані, отримані д  ія шкільних практичних психолоіів підівердив 
аналіз їх річних планів роботи, який свідчить про те, що 20% 
досліджуваних психологів не включили у свої плани цілі усіх 
необхідних базових напрямків діяльності.

При підведенні підсу мків виконання укладених нами тестових 
завдань, ми звернули увагу на т е, що для майбутніх практичних 
психологів панівним є розгорнуте, а для працюючих згорнуте 
цілеутворення. Тобто, д ія  шкільних практичних психологів 
утворення базових професійних цілей є більш присвоєним і 
невимушеним.

Аналіз виконання тестового завдання по визначенню цілей 
консулі,та тивно-корекційного напрямку роботи шкільних 
практичних психологів показав, як правило, несформованість 
цілеутворення (для двох іруп досліджуваних). Так, при у творенні 
цілей консультативно-корекційноїроботи переважаюча кількіст ь 
практичних психологів та студентів (майбутніх практичних 
психологів) виконали завдання на низькому та дуже низькому рівні 
(психологи 75,7%, студенти 52,2%). Виконання завдання, яке 
відповідає високому рівню цілеу творення консулі,тативио- 
корекційного  напрямку роботи , не властиве жодному із 
досліджуваних практичних психологів та лише 3% студентів. 
Виконання завд ання, яке відповід ає середньому рівню цілеутворення 
консультативно-корекційного напрямку роботи для обох груп
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досліджуваних також виявився невисоким (21,6% - для психологів, 
38,8% - для студентів).

Значна кількість респондентів, які виконали завдання на 
низькому рівні, свідчить про необізнаність з технологією, основними 
етапами п р о в е д е н н я  консультанті ю-корею цйної роботи, відсутність 
узагальнених орієнтирів і, можливо, навіть про професійну 
нездатність виконувати роботу в даному напрямку. При визначенні 
основних цілей консулі, га і ивно-корекц ійного  напрямку, 
досліджувані найчастіше не вказували наступні цілі: постановку 
психологічного діагнозу (довизначення, перевизначення змісту 
запиту клієнта) а, також, оцінку ефективності роботи, самооцінку 
стану і самоприйняття змін клієнта. У своїх відповідях респондеїгпі 
часто обмежувались визначенням цілей лише настановчої с гадії: 
знімання тривожності клієнта, досягнення полегшуючого та 
розслабляючого ефекту, створення позіпиішоїмо півапіїта активної 
насганови па психологічну роботу.

Підведення підсумків виконання тестових завдань та розподіл 
за рівнями професійного цілеутворення відображено у табл.1.

Таблиця 1.
Професійне цілеутворення за результатами виконання 

тестових завдань (в %)

Ріпні
цілеутворення

Груші досліджуваних

ПСИХОЛОГІЇ студенти
Високим 0 3
( 'ереііиій 27 44.8
Низький 67.6 47.7
Луже низький 5,4 4,5

Таким чином, діагностика цілеут ворення при розв’язуванні 
професійно-психологічних завдань т а аналіз отриманих даних 
свідчить про те, що вказаний феномен за умов традиційного 
навчання формується недостатньо (у 67,6% опитаних практичних 
психологів 47,7% майбутніх практичних психологів він виявився

на низькому рівні, а у 5,4% практичних психологів і 4,5% студентів 
повніспо несформованим).

Порівняння отриманих результатів для двох експериментальних 
іруп досліджуваних (шкільних психологів і студентів - майбутніх 
практичних психологів) показало, що завдання краще виконали не 
шкільні практичні психологи з досвідом роботи від одного до 
девуяти років, а студенти п ’ятого курсу - майбутні практичні 
психологи. На нашу думку, це повуязано з тим, що, нажаль, 
практичними психологами у школі часто працюют ь люди без 
відповідної ктшгіфікаїщ або ж їх професійна підгот овка не відповідає 
вимогам сьогодення. З іншого боку, намічена тенденція до 
покращання підготовки практичних психологів дає підстави 
оптимістично прогнозувати їх професійне становлення. Однією із 
виявлених особливост ей професійного цілеутворення практичних 
психологів у порівнянні з студентами є більша схильність до 
згорнугосіі при визначенні професійно-важливих цілей (особливо 
базових).

Розуміння основ професійної діяльності дає змогу вирішувати 
професійні завдання узагальненим способом, класифікуват и різні 
типи професійних задач, опиратись па певні узагальнені орієїгіири 
при розв’язуванні задач різних видів, усвідомлювати поставлену 
мет у і необхідніст ь кожного етапу для її досягнення. Орієнтування 
на певний алгоритм при вирішенні професійних завдань дає змогу 
ефективніше їх викопувати. Це, в свою чергу, не виключає творчого 
підходу і професійної інтуїції, а лише ставить виконання 
професійних дій на більш міцне піді руш  я. З нашої точки зору, т аке 
виконання професійних обов’язків сприятиме становленню і 
самоутвердженню психолога як професіонала.
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The most typical kinds o f  professional education o f  practical 
psvcho log ists  are considered  in th is  article. The results o f  the 
experimental research o f  education peculiarities of basic and advisory- 
corrective aims fo r  future and working practical psychologists are 
presented.

Н .Р. Вітюк

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ 
ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

Педагогічний процес нескладна, цілеспрямована діяльність 
вчителя і учнів, основу якої становить спілкування, адже основні 
форми навчальної роботи відбуваються саме в умовах спілкування. 
Його змістом виступають обмін інформаціоіо, здаіснешш навчально- 
ви ховн ого  впливу , о р ган ізац ія  п едагогом  взаєм о д ії та 
взаєм о р о зу м ін н я  з учнями з допом огою  р ізн о м ан ітн и х  
комунікативних засобів. Вступаючи з дітьми в безпосередній 
контакт, взаємодіючи з ними, вчитель організовує життєдіяльність 
дітей, спрямовуючи їхню поведінку в певному напрямі, створюючи 
умови для мотивації навчання, дбаючи про засвоєння ними 
соціального досвіду.

Педагогічне спілкування характеризується стилем, який значною 
мірою впливає на систему та ефективність викладання: забезпечує 
готовність учнів до сприйм ання знань, допом агає зняти 
психологічний бар’єр віку і досвіду, наближує учнів до вчителя. При 
оптимальному стилі спілкування взаємодія з аудиторією стає 
приємнішою, полегшується процес налагодження стосунків, 
підвищується ефективність передачі інформації, і все це відбувається 
на рівні емоційного благополуччя педагогів і учнів на всіх етапах 
комунікації.

В. Семичеико наголош ує на такій  вагомій особливості 
педагогічної діяльності як ії зворотний вплив на особистість педаг ога 
та йоі о розвиток. Дослідник вважає, що педагога з великим стажем 
робота завжди можна впізнати по особливому тону, тембру та темпу 
голосу (вимогливому, повчаючому, часго категоричному), міміці 
(яскраво відображаючій оцінку дій партнера). Отже, важливим 
завданням для педагога є постійне спостереженя за своєю 
поведії ікою в ситуаціях позаділового спілкування з метою своєчасної



оцінки змін в ньому, які можуть з часом закріпитися, стати стилем 
спілкування (1, с. 38).

Саме поняття “стиль” у його вузькому значенні охоплює лише 
особливості спілкування вчителя з учнями, а в широкому 
відображає всі суттєві функціонально значущі риси його діяльності. 
Під індивідуальним стилем педагогічного спілкування В. Мерлій 
розуміє цілісну систему операцій педагогічного спілкування, яка 
забезпечує ефективну взаємодію вчителя з учнями, опосередковану 
цілями, завданнями педаіогічпої,ця.іьноегі та властивостями різних 
рівнів індивідуальності педагога (2). Стиль педагогічного 
спілкування утворюють с т р іл ь  відносин і харак т е р  взає модії в 
процесі керівництва вихованням дітей.

В. Рижов зазначає, що стиль участі людніш в спілкуванні це 
характеристика конкретних способів реалізації особистістю! 
спрямованості безпосередньо в самому процесі спілкування, а також 
особистіші особливості, які виражають характер поведінки людні їй 
в спілкуванні (3). Крім того, характер у часті особистості в кожному 
конкретному акті звичайно залежить від змісту самої діяльності, 
від умов, у яких ця діяльніст ь здійснюється, від особливостей її 
учасників.

В психолої о-педагогічній літературі стиль спілкування 
співвідносять із стилем діяльності педагога, а також  часто 
пов’язують із стилем керівництва, яке здійснює вчитель ЩОДО 

учнівської О KOJ іек гиву .
При співвіднесенні типу спілкування зі стилем діяльності 

педагога скористаємося традиційною характ еристикою стилів 
спілкування К.Левіиа, який вперше провів їх експеримент альпе 
дослідження в 1938 р. Вивчаючи особливості керівництва групи 
школярів, здійснюване дорослим наст авником, він виокремив 
авт оритарний, демократичний і анархічний спілі педагогічної 
взаємодіі'. Коротко охарактеризуємо іх.

При авторитарному спілі характ ерна тенденція на жорстке 
управління і всеохоплюючий конгроль.Такий вчит ель частіше, ніж 
інші, користується вимогливим, категоричним, наказовим гоном, 
90

робрггь різкі, категоричні зауваження в адресу учнів. В його очах 
учні характеризую ться низьким рівнем відповідальності і 
заслуговують на жорстке поводження з ними, гтри цьому будь-яка 
ініціатива розг лядається авторитарним педагогом як прояв 
небажаної сваволі. Авторитарний педагог пригнічує активнисть 
учнів, стаючи причрпюю їх негатртного ставлення як до себе самого, 
так і до свої о навчального предмету.

Демократичний ст иль спілкування відзначається акт ивною 
співучастю кожного із учасників взаємодії, педагог та його учні 
знаходяться у тісному двосторонньому конгакті. Взаєморозуміння, 
взаєм одопом ога, співробітництво і д іалог це принципи
1 іемократичг юї о спи по

Головною особливістю анархічного ст илю спілкування є 
самоусунення, відхід вчителя від навчально-виховного процесу. Тут 
панує вседозволеність, немає чіткої субординації між вчителем і 
учнями. Такий учитель не виступає організатором взаємодії, 
ініціатива у спілкуванні переходить до учнів. Таким чином, педагог 
не бере на себе відповідальності за процес і результ ат взаємодії.

У наш час окремі дослідники використовують інші назви дня 
опису вказаних стилів: днрективий (командно-адмістративний, 
авторитарний), колегіальний (демократичний), потуральний 
(ліберальний, анархічний).

Характер участі особистості у спілкуванні з іншими людьми в 
кожному стилі виражений по-різному. В авторитарному стилі ця 
участь набуває ([юрми своєрідного поглинання спільної діяльності 
діяльністю одного з їїучасників; у ліберальному спілкуванні можна 
говорити про бездіяльність або недостатню діяльність особистості 
у спілкуванні. О т и м ajn.ua ж участь особитості у спілкуванні завжди 
припускає або має па увазі рівноправні відносини всіх учасників 
спільноїкомунікативної діяльності, діалогічні форми взаємодії.

Дану класифікацію стилів педагогічного спілкування К. 
Левіна було розширено й доповнено іншими науковцями. Так, 
наприклад, В. Кан-Калік запропонував наступні спілі педагогічного 
спілкування:



спілкування на основі захоплення спільною творчою  
діяльністю , в основі якого леж ить єдність високого 
професіоналізму вчителя та його г уманістично спрямованої 
особистості;

спілкування на основі дружнього захоплення спільною 
справою, що є стимулом до розвитку продуктггвних стосунків 
педаг ога з учнями;

спілкуваїтня-дистаніця це різновид авторитарного стилю, 
при якому чинник д истан ц ії між вчителем і учнями 
перетворюється на домінанту педагогічного спілкування;

спілкування-залякуваиня є крайньою формою спілкуваиня- 
дисганцїї, воно поєднує в собі негативне відношення до учнів і 
авторитарніст ь у способах організації взаємодії; 

демократичний стиль спілкування педагога з учнями; 
сп іл к у в а н н я -за гр а в а н н я , п о в ’я за н е  з невм інням  

організовува ти продуктивне педагогічне спілкування; по суті, 
це прагнення завоювати дешевий авторитету дітей (4, с. 97).

Індивідуальний стиль педаг огічног о спілкування 
формуєіься на основі діалогічної і монологічної стратегій взаємодії. 
У випадку моно-лої ічної стратегії лише педагог є повноправним 
суб'єктом спілкування. Принципова відмінніст ь діалогічної стратегії 
полягає, зокрема, у тому, що тут суб’єкт впливу (педагог) завжди 
реалізу є свою індивідуальну, особистішу позицію. За учнем при 
цьому визнається право на власну позицію. Учитель, користуючись 
своїм досвідом і знаннями, може вказувати на її слабкі боки, але 
він принципово з повагою  ставиться до думки учня і, при 
необхідності вносить корективи у власну позицію. Як результат, 
учень реально стає повноцінним суб’єкт ом педагогічної діяльності.

Отже, ком унікативна взаємодія передбачає діалогічні 
взаємовідносини, де вчитель демонструє високу культуру та уміння 
вести бесіду, мета якої не підкорення одного опонента іншому, а 
спільний пошук загального конструкт ивного вирішення проблем, 
що виникли. Суттєвою ознакою спіігкувагагя-діалогу є встановлення

особливого клімату, який характеризується відкритістю , 
доброзичливістю, взаємним довір’ям.

Стиль спілкування в значній мірі визначає ефективність 
навчання і виховаїгня, а також особливості розвитку та формування 
особистіших відносин в навчальній групі. Про це переконливо 
свідчать результ ати численних досліджень науковтгів. Перевага 
демократичного стилю в педаг огічному спілкуванш була доведена 
на прикладі різігих вікових груп пгколярів, починаючи із молодших 
школярів і закінчуючи старшокласниками.

Так, Н. Маслова вивчала ставлення першокласників до школи. 
Зазвичай, при порівігягигі цього в ід н о ш е н н я  до початку навчання і в 
кінці першої чверті, воно дещо погіршується у всіх ді тей, проте в 
учнів авторитетного вчителя, розхолодженім до школи було значно 
більшим, ніж у інших випадках. Крім того, було виявлено, що стиль 
взаємодії вчителя з учнями значно зумовлює і особливості 
сприймання учнями самої особистості вчителя. В зв’язку з цим 
вчений зауважує, що часто за зниження інтересу дитини до навчання 
відповідальні не стільки невідворотні труднощі шкільного життя, 
скільки особливості спілкування вчителя з учнями (5, с. 291).

О. Бодальов досліджував зв’язок між ст илями педагогічного 
спілкування і особливост ями сприймання педагогом особистості 
учня. Аналогічно результатам експерименту В. Левіна, було 
встановлено, іцо авторитарні вчителі недооцінюють учнів за т акими 
параметрами як колективізм, ініціативність, самостійність, 
вимогливість та ін. Очевидно такі уявлення слугують авторит арним 
вчителям усвідомленою  чи підсвідомою м отивацією , яка 
виправдовує їх жорсткий стиль керівництва (6 , с. 291). Проте слід 
зазначити, що, як стверджує сучасна соціальна психологія, 
нерідкими є такі критичні обставини, для яких найбільш  
продуктивним і адекватним є саме авторитарний стиль.

Визначаючи детермінанти індивідуального стилю педаг огічного
спілкування, необхідно виявити співвіднош ення між його 
характеристиками і типами педагогічної взаємодії. Теоретичний



аналіз психолого-педагогічноїштератури свідчить, що при вивченні 
стилів педагогічного спілкування, які часто ототожнюються із 
стилями керівництва, діалектика внутрішього і зовнішього частіше 
всього не враховується.

В аж ливим  є т ак о ж  п и тан н я  про усв ідом лю ван і та  
неусвідомлювані компоненти. Ф актичо йдеться про те, чи 
співпадають за об’ємом поняття “міжособистісне спілкування” з 
понятгям “педагогічне спілкування”, чи може буги взаємодія між 
вчителем і дітьми непедаї оіічною. Очевидно, ті чи інші педагої ічні 
наслідки мають всі акти педагогічного спілкування.

Водночас необхідно розрізняти усвідомлюване педагогічне 
спілкування, яке передбачає такі вербальні й невербальні акти 
поведінки педагога, які він будує та сприймає саме як засоби 
виховання дітей. Неусвідомлюване педагогічне спілкування 
передбачає ак іи  поведінки педагога, які не усвідомлюються ним як 
засоби виховного впливу. Наукові спостереження свідчать, що саме 
в таких довільних актах найчастіше проявляється істинний стиль 
педагогічних відносин.

Слід зазначити, що стиль діяльності особистості у спілкуванні 
ііе в значній мірі характеристика конкретних способів реалізації 

комуі гікативного потенціалу педагої а в самому процесі спілкування. 
Це перш за все мотиваційно-потребова сфера особистості, що 
пов’язана з участю у взаємодії з іншими людьми, яка визначає 
особистісну спрям ован ість. Тут р о згляд ається  п оняття 
комунікабельності як вираження потреби в контактах з іншими 
людьми з одного боку, а з дру гого як вибіркове відношення до 
людей і вибіркове використання форм спілкування в контактах з 
іншими людьми. Саме в стилі спілкування найбільш виразно 
проявляється домінуюча мотивація.

В міжоеобисіісному спілкуванні реалізуються комунікативні 
особливості педагога: комунікативні здібності, комунікативні 
знання, вміння і навички, комунікативні якості. Рівень їх розвитку 
значно впливає на індивідуальний стиль спілкування. До

внутрішньоособистісного боку комунікативного потенціалу 
відносяться також перцепгивно-рефлексивні та емоційо-емпатійні 
можливості.

Окрім того, суттєвим боком комунікативного потенціалу є 
властивості, в яких виражена поведінкова реалізація цих 
особливост ей під час реального спілкування. Серед характ еристик 
цього роду в психологічній літературі вивчаються практичні 
характеристики соціальної перцепції, пов’язані з діяльнісним боком 
пізнання іншої людини в спілкуванні; особливості комунікабельносп 

інтенсивності контактів, їх г либини, як вираження потреб у 
спілкуванні; особливості кола спілкування, його сіруктури і якісно- 
соціальні характеристики, а також міжособистїсні відносини, які 
реально складаються в ньому; змістова спрямованість особистосгі 
в спілкуванні як вираження більш високих ціниісно-особнеіісиих її 
характеристик.

З форму ванням успішного стилю педагогічного спілкування 
пов’язаний також рівень комунікативної компетентності вчителя, 
визначальну частину якої утворює компетентість у суб’єкт- 
еуб’єктному спілкуванні, у вирішені продуктивних завдань, в 
оволодінні глнбиним, особистісним рівнем спілкування. У 
дослідженнях JI. Петровськоїпоказано, що у вирішенні передусім 
репродуктивних завдань, компетентність, яка охоплює лише 
зовнішній поведінковий рівень спілкування, знаходить своє 
вираження в орієнтації особистості па використання монологічних 
стратегій взаємодії з людьми. В орієнтації особистості на 
застосування діалогічних стратегій взаємодії з партнерами 
проявляється ще й її компетентність у спілкуванні за суб’єкт- 
еуб’єктиою  схемою. У виріш енні продуктивних завдань, 
компетентність, яка охоплює т акож і глибинний, особистісний 
рівень. Компетегність педагога передбачає розуміння мотивів, 
ін геицій, стратегій поведінки, фрусграцій як своїх власних, гак і 
партерів по спілкуванню, уміня розбират ися у ірупових соціально- 
психологічних проблемах, осмислення можливих перешкод



взаєморозуміння, освоєння технологічних прийомів спілкування. 
Немале значення тут має також творча активність педагога в 
орг анізації взаємодії, в організації оптимального педагогічного 
спілкування.

На формування і вибір стилю педагогічної комунікативної 
діяльності впливають також особливості класного колективу: його 
соціально-психологічний клімат, рівень зг уртованості, групові 
традиції, норми, комунікативний потенціал класу, соціокультурний 
рівень, характер стосунків, що склалися між вчителем і учнями. 
Невід’ємною характеристикою оптимальної комунікативної 
взаємодії є наявність зворотного зв’язку, під яким розуміються 
повідомлення, які вчитель отримує відносно своєї діяльності, 
поведінки, постаті. П рактика показує, що для ефективного 
зворотн ого  зв ’язку необхідні певні умови, так і як його 
аргумснтованість, специфічність, тобто він повинен мати 
відношення до конкретного прояву, до думки учасника спілкування; 
врахування у зворотному зв’язку феноменів j рупового спілкування- 
лідерсі ва, і рупового тиску, ірупової диференціації.

Підводячи підсумки викладеного вище, зазначимо, що, по- 
перше, у кож ного вчителя складаю ться певні стереотипи 
спілкування, які ут ворюють індивідуальний стиль; по-друге, стиль 
відображає уст алені способи діяльності певного типу педаг ога; він 
тісно пов’язаний з психологічними особливостями його мислення, 
уваги, уяви, прийняття рішень, спілкування тощо; по-третє, описи 
та класифікація стилів у певній мірі відтворю ю ть змістові 
характеристики  самої педагогічної діяльності (специфіка 
пост авлених завдань, взаємовідносини з учнями та ін.); по-четверте, 
стиль спілкування не є вроджена якість, а формується в процесі 
педагої ічної/U5Lіьноегі і змінюється. Отже, його можна коригувати 
та розвивати; стилям спілкування можна також навчати.
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1.3. Борис

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ І 
ДЕЗАДАПТАЦІЯ МОЛОДІ

Поняття адаптації (пристосування) відіграє важливу роль в 
різних галузях сучасної науки, в тому числі і психології. Ра зом з 
тим відношення до нього з боку психологів відрізняється 
своєрідністю. В прикладних галузях (в медичній психолог ії і т.п.) 
забезпеченню адаптації індивіда в т ому чи іншому середовищі й 
подолатшяйого дезадаптації приділиш,ся значна увага. Однак прн 
розгляді теоретичних проблем, а особливо тих, які відносяться до 
психології' особистості, адаптації або надають частковог о значення 
наприклад, розгляд її як першу фазу особистішого становлення 
індивіда, який входить у відносно ст абільну соціальну спільноту , 
або взагалі негативно відзивают ься про використання даної о поі ія ггя 
[1].

Важливий вклад в грунтовну розробку понятт я адаптації вніс 
Ж.Піаже. Згідно його концепції, адаптація і в біології, і в психології 

розглядається як єдність протилежно направлених процесів: 
акомодації т а асиміляції. Перший із них (його по сул і позначаю ть 
терміном “адапт ація”) забезпечує модифікацію функціонування 
організму чи дій суб’єкта у відпо-відпості з властивостями 
середовища. Другий процес змінює ті чи інші компоненти цього 
середовища, переробляючи їх згідно структури організ-му або 
включаючи в схеми поведінки суб’єкта. Вказані процеси тісно 
пов’язані між собою і опосередковую гь один одного (що не виключає 
в кожному конкрет ному випадку провідної ролі якогось із них).

Розгляд адаптації в єдності її протилежних напрямків є, на наш 
погляд, важливою умовою використання даного поняття в якості 
категорії, яка відіграє суттєву роль в поясненні будь-якого активного 
функціонування. При цьому, порад з загальними закономірностями 
адаптації, які проявляються па біологічному, психологічному і 
соціальному рівнях, необхідно враховувати ті особливі ({юрми, які

вона набуває в процесах різних типів, в тому числі в обміні 
властивостей, в поведінці живих організмів, в людській діяльності 

індивідуальній, груповій і суспільній. Ролі, адаптації в процесах 
останнього типу (які охоплюють діяльність людини і розглядають її 
як єдине ціле) виступає предметом спеціального філософсько- 
соціологічного аналізу [1]. Розглядаючи використання поняття 
адаптації в психології, можна виділити два моменти. Перший це 
взаємообумовлешеть вказаних напрямків, опосередкування ними 
один одного. Наприклад, процес сприйняття організується 
сф о р м о ван и м и  р ан іш е п ер ц еп ти вн и м и  схемами [2 ], у 
функціонуванні яких виражається асиміляційна активність суб’єкта. 
Разом з тим за своїм основним змістом цей процес виступає 
акомодаційним: перцептивна схема доповнюється в такому 
напрямку, щоб забезпечити адекватне відображення об’єкту, що 
сприймається. Д ругий момент - це залежність характеру 
адаптаційних процесів від стадії онтогенезу. На його ранніх етапах 
психічні особливості і якості виникають шляхом пристосування 
особистості до вимог оточуючог о середовища. Вони, таким чином, 
набувають самостійного значення і в порядку зворотного впливу 
починають визначати наступні їй розвиток. Категорія адаптаціїможе 
бути успіїшто використана для характеристики активності суб’єктів, 
які знаходяться на різних рівнях особисіісного розвитку.

Реалізацію суб’єктом його цілей можна розглядати  як 
специфічний вид асиміляції адаптаційного процесу, який 
забезпечує р івн о вагу  еу б ’єк -та  зі середовищ ем ш ляхом 
екст ериоризації. Прийняття і вирішення особистістю завдань, які 
дані їй зовні, а також в ході виховних впливів на неї, можна 
трактувати як прояв акомодаї цї, тобто пристосування до середовш ца 
(в даному випадку соціальної).

Проблема включення молоді до соціально-психологічного прос
тору організації є специфічним ракурсом проблеми адаптації 
особистості до психологічних умов функціонування організації. 
Дж.М орено вважав будь-яку особистість включеною в певний



простір цілей, цінностей, взає-мин тощо- При цьому переміщення 
в такому просторі (“зміна локусу”) на-дає зовсім іншого значення 
всій системі зв’язків, в яку включені як суб’ск-ти, так і об’єкти 
соціальної в іагмодії. Власне соціально-психологічний простір 
організації передбачає наявніст ь системно-організаційного середо- 
вища, яке переживається, оцінюється і пояснюється кожним 
шепоченим в нього суб’єктом. Цей простір характеризується як 
фізичними (розмір, роз-ташування в просторі), так і системними 
(цілісність, структурність, ф уик-ц іональпа однорідність) 
параметрами [3].

Отже, проблема адаптації' молоді до умов нової організації поля
гає в знаходженні певного “локусу” в її соціально-психологічному 
просто-рі, яке здійснюється через прийняття наявної системи 
оцінювання значу-іцості людей та ситуацій.

Як правило, проблема адаптації порушується стосовно нових, 
незна-йомих для індивіда ситуацій, які мають для нього істотне (або 
навіть жит-тєво важливе) значення. Це означає, що неадапгованість, 
неприсгосова-ність може з високою ймовірністю призводити до 
психічного неблагопо-луччя індивіда, стану дистресу, серйозно 
загрож увати  його життєвим інте-ресам. Н еадаптованість 
проявляється в неадекватному розуміїті ситуацій, у такому способі 
дій, який підвищує несприятливість ситуації, її небезпечність.

Адаптація молоді до нових незвичних умов передбачає, як- 
відомо, формування психолоіічиих механізмів, завдяки яким особа 
забезпечує собі безпеку і адекватну орієнтацію в новій ситуації.

При успішній адапгації особистість отримує, можливість 
максималь-но успішно самореалізува інся без надмірних зусиль.

Особистість, яка поста є перед проблемою свого включення в 
нову ор-і анізацію, фактично вирішує проблему знаходження свого 
місця, тобто виз-начаєтой соціально-психологічний локус, який 
відображає її ставлення до людей та явищ в типовій для даної 
організації ціннісній “системі координат”.

Н.В. Хазратова [3] проводила дослідження адаптації' студентів 
першо-курсниківдо умов навчання в універси теті і зробила наступні
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висновки. Очевидно, що початок навчання у вищій школі є для 
студент а ситуацією незнайомою і, з огляду на соціально-психологічні 
її аспекти, потенційно затрозливою. Це зумовлено недостатньою 
орієнтацією вчорашнього шко-ляра в соціально-психологічному 
прост орі нової для нього навчальної організації.

Актуалізація цієї потенційної заірози  може проявитися у 
відсутності орієнтації в соціально-психологічному просторі 
університету і, як наслідок, у певній ізольованості відносно 
студентської академірупи. Це, в свою чергу, може негативно 
позначитися на самооцінці, відбитися на фрустрації та насамперед 
втра ті інтересу до навчання.

Отже, успішна адаптація надає значні можливості реалізувати 
свій потенціал в умовах навчання у вищій школі і, крім того, 
отримати потенційні можливості для майбутньої соціальної 
реалізації. Неуспішна адапт а-ція, навпаки, дозволяє студенту лише 
час тково орієнтуватися в ситуації навчання і не падає можливості 
більш-менш самореалізуватися у рамках вищого закладу освіти.

Щодо проблем особистішого включення молоді в соціально- 
психологічний простір вищого закладу освіти, то їх можна 
класифікувати залежно від походження на мотиваційні, раціональні 
і пове/днкові, які розглядались та аналізувались на основі звернень 
студентів до соціально-психолоїічної служби.

1. М отиваційні проблеми. Кількість типових адаптаційних 
проблем, які були ідентифіковані як мотиваційні, становить 32%всіп 
кількості звер-нень. Як правило, активність по освоєнню нового 
соціально-психологічного простору регулюється, з одного боку, 
мо тивом самореалізації, а з іншого, мот ивом пристосування, 
економії енергії (що передбачає життє-діяльність без надмірних 
зусиль та втрат). Ці мотиви визначають внутрішню психологічну 
суперечливість ставлення особистості до орг анізації і передбачають, 
з одного боку, латентний конфлікт (реалізація особистої волі нерідко 
суперечить інтересам і волі інших особистостей); з іншого, 
патернашстські очікування, зовнішню і внутрішню конформність. 
Чимала кількість звернень пов’язана з конформними установками
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та психологіч-ною залежністю від батьків та інших авторитетів. 
Однією з таких проблем є емоційна залежність від оцінки викладача.

2. Проблеми раціонального порядку. Ці проблеми спричинені 
необіз-наністю першокурсника щодо сист еми навчання. Вступивши 
на перший курс університету, студент має певні, як правило, 
неусвідомлені або частко-во усвідомлені очікування відносно способів 
викладу навчального матеріа-лу, контролю знань, системи реї ламентаї щ 
поведінки студента. Ці очіку-вання пізніше виявляються ілюзорними.

3. Проблеми, пов’язані з поведщковими проявами. Студентська 
спшь-нота, як і будь-яка інша, виробляє певну загальноприйняту систему 
правил поведінки. Тому певні стреси, переживання, фрустрації можуть 
обумовлю-ватися незвичністю цій' системи для першокурсника. Вони 
п ов’язані, як правило, або з неправильною інтерпретацією 
першокурсником поведінки інших, або з неузгодженістю власної 
поведінки з пригаслими в студентському середовищі нормами. Щоб 
подола ти ці проблеми, необхідно забезпечити першокурснику 
ад екватний зворо тній зв’язок та емоційну підтримку.

Отже, з викладеного вище зрозуміло, що включення молоді до 
соціально-психологічного простору організації є одним з ракурсів 
проблеми психологічної адаптації першокурсі шків до умов навчання в 
університеті.

Як відомо, особистість може бути соціалізованою , але 
дезадаптованою. Більше того, особистісшдезадапгованісіь може бути 
наслідком високого ступеня й повнота соціалізованості індивіда [2 ].

З іншого боку неважко виділити такі форми психосоціальної 
адаптації, які цілком можуть виявитися паї «логічними, девіанп шми й 
простіше кажучи, нездоровими. Наприклад, входження (з наступною 
ідентифікацією) особистості в якусь секту, в якій вона може зайняти 
статус “прийнятого”, хоча цей статуснічого спільного нематименавіть 
з інтуїтивно вгадуваними критеріями повноцішюїпсихосоціальної 
адаптації. А хіба це не свідчить про неповноцінність або явно 
неправильну форму адаптації становища особис тості, яка прийняла 
певні групові норми, що передбачають її захищеність вищою за

статусом групою і право самоствердитись за рахунок нижчих за 
статусом (нехтуваних) особистостей.

Дослідники соїцально-психологічиої адаптації і дезадаптації молоді
A .Г.Амбрумова, Г.А .Балл, А .Г.А брамова, Л .Л .Бергельсон,
B. А.Тіхоненко показують прямий зв’язок психологічної дезадаптації з 
суїцидною поведінкою.

А.ПАмбрумова, ВАТіхонеико, ЛЛ.Бергельсон [4]робляіь спробу 
в заі альних рисах обірунгувата деякі загальні положеі іня теоретичної 
кон-цешцеущиду, висунутої А.Г Абрамовою. Дана коні іепціярозглядає 
суйщд як наслідок соціально-психологічної дезадаптації особистосгі 
в умовах мік-росоїцальнихконфлікгів.

Поняття адаптації, в його найбільш широкому визначенні, 
прийнятому в сучасній філософській ттера турі, означає відповідність 
між живою системою і зовнішніми умовами, причому адаптація цеі 
процес, і його результат, тобто визначена організація. В такому 
([юрмулюваниі адаптація відаосиїьсядо числа фуїздаментальнихпоня-п, 
в цілому комплексі наук.

Серед чинників, релевангних суїциду, можна виділити дві великі 
ірупи -інграпсихічні і чинники середовища. Відаосно перших можна 
стверджувати, що індивіда дезадаптують різні акцеитуйовані риси 
особист осгі і викривлення пізнавальної дальності; хворих психічними 
захворюваннями характеризує порушення нормальних форм 
психолої ічі юї a; щптапії. Щодо чиї п шків середовища, то і ту ті іе сю іад» ю 
виокремити дезадаптуючий вплив психо травмуючих впливів, 
одні юкосіі, па; ці її ія статуса, міграції і ін.

Виходячи з прийнятого визначення дезадаптації, можна 
констатувати, що релевантні суїпиду фактори правомірно розглядати 
як вихідні і детермінуючі процеси дезадаптації. Необхідно 
підкреслити, що на рівні особистості акцент в процесі адаптації 
nqienocHTbCH на соціальні взаємодії опосередковані психічною 
діяльністю. Таким чином, процес дезадаптації розгортається 
відповідно основним напрямкам людської діяльності, серед яких 
можна виокремити п ізнавальн і, перетворю ю чі, ціннісно- 
орієн таційні і комуніка тивні.



Всі ці характеристики взаємопов’язані і утворюють єдину 
динамічну систему, результатом діяльності якої є підтримання 
певного рівня адаптації. Як показали дослідження у всіх суїцидів, 
незалежно від їх діагностичної приналежності, виявляються 
об’єктивні і су б’клішні ознаки соціально-психолої ічної дезадаптаї ці 
особистості. Об’єктивно дезадапт ація проявляється в зміні поведінки 
людинив середовищі соціального оточення, в обмеженні здатності 
справлятися з соціальними функціями чи в патологічній транс
формації поведінки. Суб’єктивним вираженням дезадапт ації є 
широка тама психоемоїцйних зсувів: від негативно розмальованих 
переживань до клінічно виражених психопатологічних синдромів. 
Таким чином, соціально-психологічна дезадаптація не тотожна 
поняттю хвороби і проявляється в пат ологічній і непатологічній 
формах. В якості прикладів непатологічної дезадаптації можна 
привести відхилення у поведінці і переживаннях суб’єкта, пов’язані 
з недостатньою соціалізацією, соціально неприйшггими уст ановками 
особистості, різкою зміною умов існування, розривом значущих 
інгерперсональних відношень і г.д.

З точки зору структури і механізмів, непато;югічна і пат oj юї ічі іа 
де'і-адаптація мають суттєві відмінності. В першому випадку 
зниження загаль-ного рівня адапгаї цїпроходать за рахунок звуження 
сфери діяльності й послаблення її інтенсивності, причому цей 
процес може бути парціальним або тотальним. Але тут не 
спосгерії а гп,ся структуріп іх поруїтіеііь які реалізують дезадаптацію 
механізмів, а має місце їх тимчасове обмеження, недостатність 
( “л ім іту ю ч а” ф орм а д е за д а п т а ц ії) . При п ато л о г іч н ій  
(“трансформующй”) дезадаптації відбувається “ломка” основних 
направлень адаптаційної діяльності з появою патолоіічних варіантів 
адаптації. При певних умовах елементи двох форм дезадаптації 
можуть переходити одна в одну.

У динаміці обох форм соціально-психологічної дезадаптації, 
яка веде до суїциду, виділяють дві фази: переддиспозиційна і 
суїцидна. Перша фаза не специфічна д ія  суїциду; у другій, яка 
починається з зародження суїі щдних тендеїіцій і продовжується до
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їх реалізації, дезадаптаїцйний процес іде по загальному шляху, який 
зводить до нуля всі вироблені раніше форми адаптації. Важливо, 
що основну роль в генезі суїїдодної поведінки ірає не абсолютна, а 
відносна глибина соціально-психологічної дезадаптації, тобто 
швидкість і ступінь зниження її вихідного рівня.

Вирішальне значення для переходу перед щспозиі цйі юї фази в 
суї-цидну має конфлікт, наявність якого необхідна для появи 
суїцидних тен-денцій і в умовах якого значно посилюється 
порушення процесу адаптації.

У даний час психологи і психіатри розглядають самогубство як 
прояв соціально-психологічної дезадаптації особистості в умовах 
мікроконфлікту [6 ].

Н айбільш  суїцидонебезпечними є внутрішні конфлікти, 
викликані про тилежними рівносильними тенденціями і відносяться 
до ціннісно-значущих дня індивіда сфер. Сукупність певних 
обставин сприяє тому, що в умовах переддиспозиційної адаптації 
даний конфлікт починає оцінюва тись суб’єктом, як невирішуваннй, 
а суїцид як єдиний спосіб його  усунення, за рахунок 
саморуйнування суб’єкта.

Проблема суїциду ігіколи так відкри то та і оеіро не стояла перед 
нашим суспільством, як сьогодні. Суїцид представляють як соціальні 
хвороби, що вже давно існують, але акт ивно не обговорюються 
суспільством. Такий стан речей не може бути нормальним, адже 
самогубство це дія спрямована на знищення себе чи знищення 
особистості в собі, тобто на смерть фізичну чи духовну.

Сьогодні людина, особливо молода, надто психологічно 
пригнічена, знаходиться у стресовому стані, що може бути 
поштовхом до бажання порвати з життям. А можливо такому 
фатальному вибору сприяють праінения довеспі зд атність до вчинку, 
бажання піт и проти заборон, намагання активно самовиразигися 
т а самоствердщися, певна фрустрованість вибору разом з надмірною 
цікавістю, котрі так характерні для процесу соціалізації [5].

Представлений аі іаліз сої цальнея х) доед/щення “Причеті гість сіуда пів 
до сої пальних факіів наркомані та суїциду” [7] дає змої у зробиш такий
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висновок: спостерігається збільшення кількості суїцидальних актів чи 
схильності до них. Причини цього, на нашу думку, беруїь початок в 
аі юмічі юсп суспі іьсіва, котра проявляєіьсячфезтакіп іщ кагори, якшрата 
молоддю соиіальї піх і моральї іо-етичних оріанирів, падіш м рівня життя, 
посилення кої фвктносіі групової іі г іеракі яї.
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In this article the anther picks up a question o f  adaptation and 
unadaptation o f  young [X'ople to the conditions o f  studies and the social 
andpsycological sjxice at the modern stage. In this article the connection 
between psycological unadaptation o f  the youth and suicidal behavior 
is also revealed.

Л.І. Макарова

ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ: 
ОРТОБІОТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ж и ття  сучасно ї лю ди н и  п о ст ій н о  ускладн ю ється , 
ііггенсифікуютьея соціальні контакти, навчальна і трудова діяльність, 
зростає навантаження па вищі нервово-психічні функції. Усе це 
відбувається па фоні інформаційної революції та глобальної 
екологічноїкризи.

Не дивлячись на прогрес медицини, постійно зрост ає кількість 
випадків нервово-психічної дезадаптації серед дорослог о і дитячого 
населення у всьому світі. Збільшується часто та різноманітних 
невротичних розладів особис тості.

Як реакція па ці нега тивні тенденції у науці останнім часом 
постійно зростає інтерес до проблеми здоров’я у всіх її аспектах. 
Здоров’я сьогодні це не лише категорія медичної науки, а й 
філософії, соціології, педагогіки, психолоііїтощо.

Нова моделі, здоров’я, створена експертами ВООЗ, іракіує йоі о 
як стан повного ду шевного, фізичного, соціального благополуччя, 
а не лише відсушість хвороб або анатомічних дефекіів [1 ]. З огляду 
на це предметом наукового дослідження стає спосіб життя, який 
розглядаться як один з визначальних чинників здоров’я особистості.

Положення про ге, що окрім екологічної си туації, формування 
здоров’я людини визначається саме її способом життя, її звичками, 
стилем та характером мислення, відношенням до свого здоров’я 
утвердилось у сучасній науці і є загальновизнаним.

Значний внесок у розробку теорії і практики здорового способу 
життя особистості належить видатному українському і російському 
вченому, лауреату Нобелівської премії 1.1. Мечникову (1845-1916), 
який останні роки свого життя присвятив проблемі старості і 
довголіття. Він був переконаний, що кожна людина повинна ставити 
перед собою завдання оволоді ти “мист ецтвом жити”, бути здоровою 
і працездатною до глибокої ст арості. Кінцевою метою боротьби і



передчасною старістю Мечников вважав “ортобіоз” досягнення 
повного і щасливого циклу життя, що завершується спокійною і 
природною смертю. Ці ідеї він виклав у своїх працях Зтюдьі о 
природе человека” (1904), “Зтю дьіоптимизма” (1907) та ін. [2,с. 
130-131].

Основна категорія сучасної ортобіотики це “здоровий 
(правильний, розумний) спосіб життя; вона вираж ає ідею 
самоорганізації особистості на принципах екології, оптимізму та 
позитивної активності” [3].

Поняття “здоровий спосіб ж и тія” багатозначне, воно 
об’єднує все те, що об’єктивно сприяє виконанню людиною тих чи 
інших суспільних та побутових функцій у найбільш оптимальних 
дня її здоров’я і розвитку умовах.

У розвиток сучасної ортобіотики значний внесок зробили такі 
відомі психологи як B.C. Братусь (гіпотеза про рівні психічної о 
здоров’я особистості); Б.Г. Ананьєв (концепція особистості як 
суб’єкта житія); К.А. Абульхаиова-Славська (теоретичні положення 
про життєві функції інтелекту особистості, типи соціального 
мислення у зв’язку з соціальними типами особистості); Ю.М. Орлов 
(обгрунтування ролі саног'енного і патогенного мислення у житті 
особистості); І.В. Дубровіна (психолого-педагогічні аспекти 
формування психічного здоров’я дітей і школярів); Шепель В.М., 
Орбан Л.Е. (теоретичні і практичні основи оргобіозу управлінських 
кадрів) та ін.

Філософські та соціально-психологічні основи досягнення 
індивідуального ор гобіозу розкриваються також в робот ах деяких 
представників зарубіжної західної гуманістичної психології, 
персонолоіії, екзистенціальної філософії, неофрейдизму.

Практичні аспекти досягнення ор гобіозу розкриваються в 
посібниках з психогігієни, валеології, індивідуальної і групової 
немедичної психотерапії, практичної психолоіії тощо.

Актуальною для орт обіотики проблемою є вивчення впливу на 
психічне здоров’я особист ості т их або інших елементів способу

життя (факт орів здоров’я). Досить умовно їх можна поділити на З 
групи:

1) соціально-психологічні фактори (фактори соціального 
середовища);

2 ) іїгдивідуально-психологічні фактори;
3) особистіші фактори.

До першої ірупи належить комплекс звичаїв, традицій, норм 
суспільної поведінки, які можуть як сприяти, гак і шкодити 
іїтдивідуальному здоров’ю особистості.

До другої і рули належать ті зміст овні компоненти способу життя 
особистості, які обумовлені її індивідуальними особливостями 
характером, т емперамент ом, особливостями емоційних реакцій на 
стрес, гепетично-детермінованими синдромами, типом поведінки, 
мислення та ін.

До третьої групи належать такі найважливіші фактори здоров’я 
як світогляд особистості, її спрямованість, рівень домаг ань; стиль 
життя, рівень самооцінки та самоповаги; навички соціальної 
взаємодії; смислові уст ановки, цінності та ін.

Серед визначальних для здоров’я чинників є ставлення 
особистості до здоров’я як до найвищої цінності, її орієнтація на 
культ урний розвит ок; широкеколо іїггереов, здоровий відпочинок 
т а і і  і .

Щ одо факторів ризику дня здоров’я, то напевно немає 
універсальнішого, ніж психоемоційні переживання. У цьому плані 
важливе значення для розуміння генезису різних форм психічної 
дезадаптації особистості мають роботи видат ного канадського 
фізіолога й ендокринолога Г. Сел’є, який протяг ом багатьох років 
вивчав функціональні зміни в організмі під дієто різних зовнішніх 
подразників. Він показав, що будь-який подразник-стресор 
спричиняє напругу стрес. Реакція організму на стрес може бути 
місцевою або загальною. Вона тим більше виражена, чим більше 
значення для життя організму має подразник, що діє на нього. За 
деяких умов загальний адаптаційний синдром може ст ати причиною 
він іикі іення захворюваг гь.



Найбільшу небезпеку для здоров’я мають такі стресори як 
емоційні гостроконфлікп гі ситуаі ці.

Часті емоційні стресові впливи можуть призвести до виснажеіпія 
функціональних можливостей організму, що різко послаблює його 
адаптаційну здатність.

П сихоемоційні переж ивання с найбільш  значимими у 
виникненні гіпертонічної хвороби, діабету, астми, захворюваннях 
шкіри, обміну речовин га ін. Але найбільшою мірою психоемоційні 
переживання пов’язані з неврозами і неврозоподібними стаггами. 
Ці форми нфвово-психічиоїдезадапгагцї особистості, які займають 
проміжну позицію між психічною нормою і психічною патологією, 
набули у сучасному світі найбільшого поширення.

При всій баг атоманітності у визначенні неврозів більшість 
авторів вважають їх психогенними всгстосоматичнимн розладами 
ііепсихо пічного рівня, усвідомлюваними самим суб’єктом.

Дослідженню неврозів як окремого стилю особистішого 
реагування на с тресові ситуації присвячені праці В. Мясігцева; як 
психогенне захворювання особистості невроз розглядається В. 
Карвасарським, (1980). У зарубіжних концепціях неврозу він постає 
як патологічна форма компенсації невідповідності рівня домагань і 
досягнеш», загальмований процес самореалізації [4 ,120]. 
Розглянемо основні види неврозів та їх причини. Це

неврози виживання вогги є наслідком постійної загрози 
фізичному благополуччю  індивіда та  його близьких, 
нав’язливог о (нездоланного) страху перед майбутнім;

неврози орієнтації дезорієнтації одні з найбільш 
поширених у тих суспільствах, які переживають період різких 
соціально-політичних і економічних змін, криз, революцій;

неврози соціальної включеносгіта престижу сигналізують 
про конфлікт між бажаним і дійсним у сфері соціальних 
відносин  особистості. Г іпотетично цей вид  неврозу 
зустрічається у всі історичні епохи і у всіх народів;

сексуальні неврози є наслідком фрустрованої сексуальної 
потреби та ін.

Окрему групу неврозів складають так звані “дидактогеггні, 
шкільні неврози” у дітей, які останнім часом набули значного 
поширення. Дидак тогенний невроз можна охарактеризувати як 
нервово-психічний розлад особистосгі дитини, основною причиною 
якого є порушення значимих для неї відносин учень-вчитель, а 
патогенним фактором може бути неправильна поведінка педаї ога 
[1, 96].

У поясненні причин неврозів немає однос тайності, зокрема, 
Епікур, Сенека, Марк Аврелій пов’язували душевне здоров’я з 
станом г армонії «внутрішнього” і “зовнішнього” життя люд ини.

A. А;пер трактував невроз як прояв нереалізованого прагнення 
до соціальног о самоутвердження особи.

К. Хорні, Е. Фром, А. Маслоу, К. Роджерста ін. доводили, що 
в основі неврозу формування неадекватних бажань ( тобто таких, 
які не лише принципово з об’єктивних причин не можуть бути 
реалізовані більшістю людей, але й є такими, що не відповідають 
їхнім можливостям).

B. Фраігкл вважав, що людина окрім інших потреб, мас 
праг нення надати своєму життю більшого сенсу. Почутт я втрати 
сенсу життя (екзистенціальна фрустрація) породжує тип 
іюогеїшого неврозу (ноос(гр.) дух, розум).

3. Фрсйд доводив, що джерелом невротичних розладів є 
незадоволення сексуальних праг нень і конфлікт між засвоєними 
моральними нормами і фізіологічними потягами.

У наш час більшість дослідників розглядають неврози як одну з 
форм дисгармонійного розвитку особистосгі, свого роду хворобу, 
спричинену нестачею інформації або її суперечливим характ ером. 
За таких умов особа опиняється в ситуації внутріїтвгього конфлікту 

вибору, який вона не може, або не хоче зробити. За тягування 
прийняття рішення з того чи іншого життєвоважливого питання 
(наприклад, вкладати кошти в акції, чи ні; виходити заміж за 
надійного, аленекоханого хлопця, чи ні; поступити вчи тися згідно 
зі своїми іі псресами і нахилами, чи у престижний вуз до якого “душа 
не лежить” та ін.) спричиняє невротичний конфлікт.



Неврози, крім суб'єктивних причин, можуїь матиі більш глобальні 
соціальні причини [5]. На ;іумку деяких досліді гнкш (Е.Фром, В.Франюі 
га ін.), неврози у сучасних країнах Заходу пов’язані з переживанням 
самотності і особистої відчуженості від людей, зі страхом опинитися 
неспроможним у постійній боротьбі за успіх, прахом своєї вини на 
випадок поразки. Зокрема, В. Франюіпнсав (1990, с. 24), що укожного 
часу свої неврози... Сьогодні ми маємо справу вже з фрустрацією і іе 
сексуальних, а з фрустрацією потреб екзистенціальних... [6 ].

У заг альному, сучасна людина, яка належить до західноїкультурної 
традиції, на жаль недооцінює силу психологічног о чинника здоров’я 
т а переоцінює силу ліків та лікарів, так само як вона недооцінює роль 
соціально-психолоїічної о (душевного) благополуччя у своєму житті і 
переоцінює роль речей, майна і комфорту .

Водночас, сучасна людина набула безлічі негат ивних і навіть 
шкідливих звичок, стереотипів деструктивної поведінки. Вона 
культивує егоїзм, індивідуалізм, легко забуває або нехтує закони 
природи.

Що ж можііа протиставиш цим заі розлитім д ія здоров’я сучасної 
людини тенденціям? Відповідь, вочевидь, неможе бути простою, адже 
йдеться про необхідність докорінних змії і у способі життя, мислення, 
відношенні до житт євого середовища, людського життя які стали 
звичними дня абсолютної більшості населення так званих цивілізованих 
країн.

Послабити вплив патогенних факторів, зміцнит и духовні сили 
особистості, а от же здоров’я, допомаг ає оволодіння основами 
ортобіотики теорії і практики здорової о  (розумної о, правильної о) 
способу життя, яку В. М. Шепель називає наукою оптимізму [3].

Аналіз наукових публікацій з проблеми оргобіозу дозволяє 
сформулювати її основні принципові положення:

В організмі людини закладені величезні потенційні сили, 
прот е вони піддаються віковій та середевищній деформації. Для 
т ого, щоб продукт ивно працювати і дові о жити потрібно діяти 
у злаг оді з природними законами організму, розумно його 
підтримувати. При розумному поводженні з резервними

можливостями організму можна істотно продовжити своє 
жоття.

Між біологією людини та  її духовним життям існує 
органічний зв’язок: тіло не хворіє окремо і незалежно від душі. 
Зміцнення фізичного здоров’я і переборення тілесних недугів 
не може бути цілком успішним без сили духу, волі до житгя, 
самодисципліни.

Особистість це в ід к р и та , динамічна, активна система 
якост ей людського індивіда, здатна до майже необмеженого 
зрост ання на основі самопізнання та самореалізації.

Суп іісіь оргобіозу заключас і ься у свідомій самореїyj іяі ці усіх 
сгрукгур орі анізму.

С ам оп ізнання особою  ф ізичного, психологічного і 
морального здоров’я та їх об’єктивна оцінка -  є першою умовою 
побудови індивідуального ортобіозу.

Людина ніколи не буває такою  щасливою або такою 
нещасною, як це здається їй самій. Отже, наше щастя не поза 
нами, його джерело всередині нас, у нашій душі і розумі.

Узагальнення наукових даних на основі комплексного 
міждисциплінарного підходу дозволяє намітити т акі основні шляхи 
гармонізації га удосконалення особистості на принципах 
ортобіотики.

І Ш ЛЯХ. Розум на (рац іональна) орган ізац ія  ж ит т я та 
діяльності.

Цей шлях вимагає від особи: 
свідомої самоорганізації життя і діяльності (поточне та 

перспективне планування, режим сну, праці, харчування, 
відпочинку та ін.)

позитивної акт ивності (активного ставлення до життєвих 
невдач, проблем, труднощів пошуку їх розв’язання на основі 
тверезої оцінки ситуації шляхом творчого переживання);



вольової саморегуляції психіки та  поведінки (емоційних 
реакцій на стрес; психоемоідйних станів гніву, агресії, розпачу, 
відчаю та ін.);

раціонального витрачання резервів організму (на основі 
встановлення балансу цілей життя та засобів їх досягнення; 
кінцевого результату і затрачених зусиль);

об’єктивності в оцінюванні продую ивносгі власної о життя 
(орієнтаціїна досягнення високих, а не дріб’язкових цілей);

свідомого самообмеження матеріальних потреб і особист их 
домагань (якщо воші пеможуть принципово буги реалізовані з 
о б ’єктивних або суб’єктивних причин, чи моральних 
міркувань).

II шлях. Оволодіння саногенним мисленням.
Спосіб мислення дуже важливий факт ор життя особистості. 

Чимало людей культивуют ь у себе пат огенне (негативне) мислення.
Властивості патогенного мислення руйнівні для щасгя і 

здоров’я людини це ауі оаіресія, заздрощі, ревнощі, підозрілість, 
злопам’ятність, концентрація уваги на всьому т емному і негативному 
у житт і; невміння або небажання побачити і оцінит и його світлі і 
оптимістичні сторони.

Альтернативою патогенному (негативному) мисленню є 
мислення саногенне (позитивне). Його властивості це концентрація 
уваги па позіпивних явищах ж и т і,  актуалізація позиіивиих, світ лих 
почуттєвих образів. Людина з переважанням такого типу мислення 
вміє прощати образи, не тримати гніву, розв’язувати внут рішні і 
зовнішні конфлікти, відкрит а для дружби, кохання, спілкування, 
орієнт ована па довге здорове жштя.

Оволодіння Саногенним мисленням найкращий психолої ічпий 
захист [7].

III шлях. Оволодіння практичними т инням и і навиками  
психології активності та саморегуляції.

Людство створило безліч теорій і практик самовдосконалення 
особистості. Не застарілі і сьогодні ідеї Платої іа і Арісто геї ія, Галена 
і Гіиокра їа, стоїків і гуманістів епохи Відродження, філософів і 
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натуралістів Нового і Новітнього часу. Захід і Схід дали людству 
своїзразки духовного самовдосконалення.

У цьом у р о зм а їт т і ідей, п ідход ів , ш кіл  від вкрай  
раціоналістичних до місгичних сучасній молодій людині нелетко 
розібратись. Тому часго можна спостерігати, як у своєму в цілому 
позитивному прагненні до самовдосконалення молодь обирає 
сумнівні, а іноді, навіть шкідливі засоби.

Що ж рекомендує сучасна ортобіотика?
Л .П . Гримак, вказую чи на проблеми сучасної людини 

(гіподинамія, скупченість в результаті урбанізації, надлишок 
інформації при дефіциті емоційних контактів, масова міірація та 
ін.) підкреслює необхідність для неї діят и все більш ефек тивно [8 ]. 
Цю ж думку знаходимо у Анциферової Л.І. [9] та ін. Це можливо 
лиш е, якщ о о со б и стість  д о к л ад ає  зусиль з метою  
самовдосконалення, самопрограмування і самоорганізації. 
Пасивності, апатії, песимізму потрібно протист авити психологію 
активності.

Психологія активності це частина психології особистості, в 
якій акцент робиться на діяльнішій стороні особистості це потужне 
джерело її самовдосконалення. Психологія активності це не 
відокремлений метод, а багатостороння програма реалізації 
ііпелектуальних, емоційних, вольових і фізичішх резервів психіки.

Активність особистосгі проявляється у її способах реагування 
па критичні ситуації життя, у саморегуляції психіки.

В.М. Шепель, автор книг з проблем орт обіс гики, пропонує з 
цією метою практикувати щоденно три типи заходів:

1) релаксаііію (шлях до психічного здоров’я);
2 ) рекреацію (шляхдо фізичного здоров’я);
3) катарсис (шлях до морального, духовного здоров’я)

Релаксація це зняття нервової напруги, звільнення від
негат ивних думок, актуалізація позитивних емоцій.

Засоби та прийоми релаксації різноманітні. Найбільш відомим 
є аутоієнне тренування:



а) шляхом свідомої зміни тонусу м’язів можна досягти як 
високого рівня психічної активності, так і максимальної релаксації;

б) шляхом використання активної ролі почуттєвих образів 
зорових, слухових, тактильних можна викликати позитивні емоції 
і відчуття;

в) такого ж ефекту можна досягти шляхом використання впливу 
на психофізіологічні функції орг анізму регулюючої і програмуючої 
сили слова.

Релаксації сприяю ть також  психогімнастика, читання, 
розв’язування кросвордів, задач, вишивання, плетення, прибирання, 
фізичні вправи , ф ізична праця, танці, сміх та ін. М ожна 
використовувати технічні засоби тренажери, масажери, лікувально- 
імпульсні дистанційні апарати  і світлозвукові релаксатори. 
Рекомендується самомасаж на кистях рук (щоденний) та загальний 
масаж 2-3 курси на рік; вживання настоїв, відварів деяких 
лікувальних трав (за рекомендацією лікаря).

До засобів релаксації можна віднест и і медитацію. Проте, ця 
психотехніка вимагає спеціальних знань і тому не може бути 
рекомендована для всіх.

Рекреація це в структурі ор і обіо гичних заходів фізичне 
зміцнення здоров’я. В.М. Шепель рекомендує додержуватись 
мінімуму рухової акт ивності. З цією мстою прот яг ом робочої о дня 
робити від чотирьох до шести іім на стичних пауз (по 2-3 хв.), 
проходити за день 10 000 кроків або сім кілометрів. Навчитися 
правильно дихати та ін.

Загартуванню і духа, і тіла служить і широко відома система 
оздоровлення Порфирія Іванова, яку він назвав “Дєгка”.

Різноманітними правилами здоров’я поділився у своїх працях 
всесвітньо відомий лікар-кардіолог М. Амосов. Вони стосуються 
не лише праці і відпочинку, алей харчування, фізичних навантажень, 
відношення до хвороб і ліків та ін.

Третім типом ор і обіо гичних заходів є катарсис.

Термін “катарсис” належить Арісготелго, який використав його 
в “Поетиці” дня означення системи різноманітних засобів зміцнення 
морального здоров’я.

Катарсис це моральне очищення і піднесення людини. На 
думку В. Франкла, мета катарсису пробудження “вну трішнього 
бога” кожної людини її совісті.

Психологічний зміст катарсису в теперішній час визначається 
як емоційне потрясіння, яке відчувається людиною під впливом 
т вору мистецтва, це спосіб звільнення від негативних переживань 
і думок, стан внутрішнього полегшення [1 0 ]. З огляду на це, 
основними засобами катарсису можна вважати: 

спілкування з справжнім мистецтвом; 
читання художньої літерат ури, поезії, що пробуджує високі 

почуття;
власне художнє виконання і творчіс ть; занятт я мистецтвом; 
сповідь;
спілкування з маленькими дітьми; 
самопідбадьорювання;
альтруїстична допомога нужденним, милосерда, співчуття;
спілкування з природою, т варинами;
кохання;
спілкування з друзями га ін.

Глибше пізнати т еоретичні т а практичні основи ортобіотики 
допоможе знайомство з біоі рафіями видатних особистостей, які до 
глибокої старості зберегли волю дожиття та творчої праці і зробили 
значний внесок в культуру всього людства.

Отже проблема здоров’я особистості одна з основних у 
сучасному світі, вона вимагає комплексного міждисциплінарного 
вивчення у різних аспектах.

З огляду на два моменти, особливої уваги сьогодні заслуговує її 
психолої о-педаї огічний аспект:

по-перше, хоча останнім часом з ’явились деякі нові цікаві 
публікації, проте, цей аспект залишається одним з найменш 
висвітлених в науці;



по-друге, можна прогнозувати, що саме через освіту і виховання 
молоді, прищеплення їй норм ЗСЖ людство зможе вижити і значно 
зміцнити своє фізичне і духовне здоров’я.
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The article reveals ways and means o f  perfecting a personality on 
the basis o f  positive thinking, activity and s e l f  cognition.

И.Г. Г ерасимова

ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ

Проблема подг'отовки нового поколения менеджеров в нашей 
стране неоднократно поднимается на сгран и ц ах  многих 
периодических изданий. Важность ееи актуальность обусловлена 
как особенностями развития сферьі управлення в минувшие годьі, 
гак и мировьім опьггом. Имепно благодаря менеджменту до 
неузнаваемости изменилось социально-зкономическоесостояние 
ііелої о ряда сіран, переживавших глубокийкризис. Следуег гакже 
учесть и то , что обучение будущих специалисгов в сфере 
менеджмента происходи г в условиях реформирования системьі 
образоваиия Украииьі. Новьіе возможносги, которьіе открнваются 
благодаря зтому процессу, позволяюг более зффективно решить 
задагше ирофессиональной подготовки будущих менеджеров.

Одним из принципов реформирования системьі образоваиия 
Украиньї является гуманизация, одним из путей которой является 
і уманитаризация. В тгом контексге может бьггь рассмотреньї и 
культуро] юї ические лисі ц-пт іиі іьі, і іапримср курс “Западі юсвропейосої о 
искусства”, когорьш читается в Вигагацком государсівешюм 
іехничсском уиивфсигеїе. Цслссообразность такого родадисциплин, 
особеї п іо в вузах гехпичсской і іаправленносга, становиїся очевидньїм 
в гом случае, когда в пронессеего изучения решаются задачи, как 
повьшіения уровня обіцей культурьі, так и ирофессиональной 
поді о говки будуїцих сиециалистов. Причем лишь в случае личной 
зашггересованносги будущего сиециалисга в получении такого рода 
знаний, и соответствешю приобретеиии определенньїх умений и 
навьїков, преподаваниетакой дисниплиньї становиїся зффективньїм, 
приноси г видимьіе результатьі. П оп  ом у во главу уї ла изучения 
і уманигарі іьіх дисцишви і куль iypoj юї ическої о і вію га, с ііашейточки 
зреігия, следуег сгавніь задание про<1)ессиональной по/ц ої овки 
специалисгов, в данном случае менеджеров производственной 
сферьі.



Новьіе отношения в системо хозяйствования нашей сграньї 
значительно изменили гребования к профессиональньїм знанням, 
уменням, навьїкам, а также личньїм качествам управленцев. От 
соотвеїствияменеджеров определенньїм іребованиям, во многом, 
зависитрешенне зкономическихпроблем,когорьіевозникаютв 
процессе развития Украиньї. Следуеттакже отметить и то, что 
подго і овка новой генерации мої іеджеров должна соответствовагь 
современному папу развития теории и практики менеджменга.

Одпойизведущих гевдеііцийвразвитии менеджменга, начиная 
со второй половиньї двадцатого столетия, являеіся тенденция 
гуманизации. Зго  проявляетея в особом значений “человеческого 
капизала”, осознаннпіого, что досгнжепие желаемих резульга гов 
функционирования современного производс іва певозможио без 
учега по гребностей человека. Удовлстворепие которьіх становигся 
одним из главиьіх факторов успешної о развития организации. 
Актуа льност і, зтой іепдспцнн подіворждаетея значением зтическнх 
аспектов современной деятельности менеджеров, наличисм у них 
сощіальной отвезственности, а также опьггом развития сфери 
управлення развитих сіран, в первую очере;ц> Японни н США.

В связи е і г и м  значительно расширился спектр вопросов, 
решенне когорьіх обеспечивает успеш ность руководства 
пронзводеївом. Спецналист в сфереугціавлепия должен обеспечить 
предприятие надежньїм персоналом, умеїь рабої агь в единой 
командо. А )го требуети способиосги практическої о применения 
полученньїхзеорепіческнх знаний, посшяішої о совершенспюваш-ія 
професспональньїх качеств, что в свою очередь предгіолаї ас і 
високий уровень личной культури, культури общения, духовного 
богатства, туманне ітіческой ііапраііленносгилнчносги и др.

Все более актуальним становизся осознание необходимосги 
формироватіяпелостнойкартшші мира в дея іельноеіи менеджера. 
Именно оно становигся необходимьім условпем, которое 
предшествует формированию  соїщ альной ответственности 
менеджера. Ведь в процессе управлення довольно часго возннкаю і 
про гігоореішя между коммерческой )ффективностьіо предпрняіпя
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и уровнем благосостояшія общееіва. Например, решенне дилеммьі, 
когда, с одцой сторони, способ производеіва должен соогвеї егвова іь 
зкономическим ингересам организации, а с друг ой не повредаггь 
окружающей ереде. Социальная ответственность менеджера 
проявляегея и в решении вопросов качесгва продукции, интересов 
орган и зац ии  и погребностей  потребителей . С оциальная 
ответственность )го гакже и готовность откликнуться на 
погребности общества, что может привести к необходимости 
проигнорировать кра гковремешюй прибьшью. Без возможности 
предвидеіь последствия своей деятельносіи, ответственности за псе 
деятельность менеджера в ньінешних условиях становигся 
і іепредска зуемой.

Решенне ТІ ИХ и многих друї их вопросов, коюрьіе возникают в 
проф ессиональной деятельности  менеджера, в контексте 
гуманизации теории и пракгики менеджменга, предполагаег 
д о стато ч н о е  разви ти е  тм оц и он альн ой  сф ери  личности , 
)м оционального интеллекта, ко т р и й  рассма гривается в 
современньїх концепциях управлення одним из составляющих 
успеха менеджера. Змоциональний интеллекг проявляетея в 
способности к змоциональному саморегулированию, змпатии, в 
сферо общения, нравствеїшости личносги (1. С. 100).

Развитие змощюнально интеллекта огображает состоянио 
змоцнональной сфери личности, вмесгес тем именно зто г аспект 
профессиональной подд отовки споциалисгов в сфере менеджменга 
ещо не нашел должного виймання споциалис гов. Решонио з гой 
проблемьі усложняется цельїм рядом факторов, учег которих 
позволи г поставить конкретньїе задания, осуществить поиск 
наиболео оптим альних путей их реш ения. И спользовать 
по гонциальшле возможности культурологических дисциплин 
наиболееопгимально.

Одним из факгоров, ногазивно влияющим на соегояиие сфери 
змоций современного человека являотея урбанизация, снижоние 
коммуникабольностн, оіцущение одиночества, “отчуждение”, 
дегуманизация общественной жизни, ослабление родственньїх
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связей, страх перед будущим. Все зто способсгвуег тому, что у 
современного человека преобладает негативно окрашенньїй 
змоциоиальньш фон жизни, а зто способсгвуег и формированию 
целого рада личньїх качеств, проявление которьіх становится 
препяі ствием на пути профессионального становлення.

Современнаякультура акгивно в горі асі ся в змоциоиальньш мі ф 
соврем ен ного  ч еловека. Все чащ е н аб л ю д аю тся  два 
противоположннх, на первьій взгляд, но по сути взаимосвязанньїх 
процесса, которьіе проявляются в повьішении змоциональной 
возбудим ости  и р асп р о стр ан ен и и  ап ати и . П оказателем  
неблагоприятного состояния сфери змоций является и способность 
к змпатии, которая являегся врожденньїм своиством человека, но 
корректируегся в процессе жизни и деягельности. Исследования, 
к о т о р и е  бьіли проведеньї среди студентов ф акультети  
фундаментальной зкономической подготовки Винннцкого 
государственного техннческого уииверситета на способност ь к 
зм патии  свидетельствую т о гом, что у 63°о опрошенньїх 
зафиксирован ее високий уровне, у 8 °» очень вьісокий, низкий 
уровень способности к змпат ии присуіц 1 1 % студентов, ниже 
среднего 6 % и лишь у 1 2 % его уровень в пределах нормьі. Зто  
являегся подгверждепием вьіводов ученьїх о том, ч го змоциональное 
сост ояние современного человека приближа гься к полюсам, при 
зтом весьма вероягпьім является погеря коитроля над змоциями, а 
умереннос п» их проявлений всечаїцесменяется крайностями. (2 С. 
152-153)

Особьім фактором влияния на сферу змоций являю гся средсгва 
массовой коммуникации (СМК). ВлияниеСМ К проявляются в 
общении, поведении, огображаются на нравегвенностн личности. 
Даже весьма бегльш обзор исследований зтой проблеми позволяег 
осознать ее важності» ииеобходимосгь поиска путей нейтрализации 
их негат ивного воздейст вия.

“Информационньш взрьів” конста гируется сегодня многими 
специалистами, он проявляется в избьггке ииформащіи, ко горая 
обрупіивается на современного человека, а следсгвием становиї ся
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утрата свежести субьекгивного мировосприятия, снижение 
гворческих возможностей личности, ограничение круга обіцения, 
утраїа необходамости искан, реального собеседника. (З С. 13-19 4
С. 21)

В исследованиях отмечается гакже и влияние С МК на сферу 
нравственносги. Они способствуют возникновению у человека 
трафаретних реакций, уни(}>ицгфуюі представлення, сгановятся 
причиной стандаргизации личносги. Огмечается также и то, что 
благодаря СМ К современний человек узнаег сегодня намного 
больше, нежели способен пережить на уровне личностного 
восприягия и ответственности. В такой ситуацни безразличие 
становится определенной формой заїципюйреакции человека, ибо 
мораль предполагает отзьівчивосгь, возможность ответить 
действием па то, что взволновало. Вместе с тем получаемая 
современньтм человеком иіпіюрмация поистиненеобьятна, зто 
лішіаетего такой возможности. (5 С 49)

В исследованиях отмечаегся гакже и неї а іивное влияние СМК 
на духовную жизі п> современного человека. Посгояниая гц)опагандгі 
оп])еде) юї її юї о рода киио и толе продукции способствуют сііижеі іию 
уровня общей культури, примитивизирует его погребности и 
нравственігьіе ориентирьі. (6  С 41) Дезинтеграции змоциональной 
жизни современного человека способсгвуег гакже и одностороннєє, 
иногда чисто рациональноє воспитание человека в зпоху 
ускоренної о научно-тєхничєского прої ресса, следсгвием которого 
являегся отсутствиє сформированности вьісших социальннх 
змоций. Змоциональной жизни совремешюго человека характерна 
и опрєделегаїая дсюрг анизация и несоотвсгствиє нормам повєдєиия 
п}Чфо;ціьіх основ аффекгивиой жизни под влияниєм папряжєніп»іх 
условий и си гуацигі. Все зто приводні' к многообразию сірєссовьіх 
состояний, нєдосгаточной  продуктивности  напряж енной 
деятельносги, проявляется в соответствуюіцем поведении, которому 
ггрисуїцп растсрянносп», упрямство, негаїивизм, раздражигельносп», 
заторможєнносгь и др. (7 С.З) Следуег добавигь ито, чго социально- 
зкономические прєобразования условий жизни существенно
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повлияли на современную молодежь. Н.А.Савотина отмсчает, что 
присущий студенчесгву юношеский максимализм уступает место 
трезвому расчету, високая коммуникабельность вьітесняется 
огчуждением от общества, На смену романтизму приходит 
скептицизм и цинизм, а стремление к созиданию сменястся 
погребительством . (8  С. 58-59)

Осуществляя профессиональную подгоговку специалистов в 
сфсре управлення, следуег также учесгь н особенносги их будущей 
деятельности. Необходцмо предвидеть те обсюятельсгва, в когорьіх 
в недалеком буду щем предегоитрабоз азь менеджер}. Зго  позволнг 
уже в период обучения предпринягь определенньїе ш аги, 
позволяющие смягчигь их нега тивньїе проявлення.

И сследовання на згу  гему акцентирутог внимание на 
характерний д  ія управленческой деятельности рационализм, 
когорнй проявляетея и как определенная ф адиция системи 
управлення мннувших лет. К тому же отмечаезся обедненне 
змоциопальной сфери н процессе профессиональной дея г ельносги, 
преобладанне р ац и о н ал ьн о го , ролевого стиля общ ения, 
про пик нове ниє сто в сферу межличностньїх отиош ений 1! 
коллективе. К ак следствие отсутсгви е  необходим ого  
взаимопонимания, игнорировашіеличньїх могивов и погребностей 
других людей.

Следуег отмегить з акже и преобладанне в образова зсльной 
подготовке менеджеров зкономических знаний, намеренне 
отетаивать зкономические ингереси  в профессиональной 
деягельноети в первую очередь. В.Г.Поляков отмечает, что 
зкономике харакгерен бессубьектний подход к управленню 
6 e3J іичньїми злеменгами хозяйсгвенного механизма. Зго  озражаетея 
в нпезруменгальном подходек человеку, прикотором неизбежньш 
станови гся  узкий взгляд  на н ею  как ередегво реш ения 
производс гвенпьіх задач. Отмечаез ся чз о наряду с генденцией 
гу м ан и зац и и  управленческой  деятельн ости , отм ечаезся 
ангипсихологизм, которьш возникаст как следствие проникновения 
в менеджмент идей информатики.(9 С. 8 )

профессиональной деформагши личности, которая проявляет ея в 
модификации ее сіруталри. Приобретаются чертьі, которьіе готкак 
нсшозвеїс'гвуюгзсндснции іуманизации менеджменга, не отвечают 
современним требоваштям к личности менеджера. Человек 
ст ановигся скриш им, подозритезіьньїм, черезвьгм, авторигарньїм, 
нечувсівит ельньїм к Пфеживатшям других, приобретаются и черти, 
которие затрудняют жизнь и работу, как самого человека, так и ет о 
сотрудников.( 10 С. 74)

Особьім фактором влияния на сферу змоций современного 
человека являетея ком пью терная техника, ком пью терние 
технологии, к о то р и е  находят ш ирочайш ее применение в 
менеджменте. В современних условиях компьютерная техника 
используется в делопроизводстве, в бухт ал герском деле, для 
разработки оперативних планов производства ті коїгіроля за их 
виполнением, при раечете заработной платьі и контроле за 
п оступ лением заказов, при анализеданних о сбьггс п]іодукцнн ті 
регисграции поступлення плагежей, ведении учега и отчетности и 
др. К гому же дня многнх сгудеіггов компьютерная техника являетея 
средством проведеїшя свободного времени.

Важносгь овладения компьютериой техникой формируегу 
будуїцих менеджеров отношение к ней как к средству досгижения 
жизненно-важньїх целей. Т ак 78°осгудетггов второт о и 47%греп,его 
курса (|)акультега фундаментальной зкономической подгоговки 
Вннпиі цсої о государсгвегшот о техническої о унивфсигста счигают 
овладение компьютериой техникой главним условием своєю 
профессионального становлення. Уже сегодня, в ереднем, они 
п])()водятво взаимодейсгвии с компі.ютеров 3-3,5 часа в деш,, о;щако 
если бьі бьіла такая возможносгь, уделяли би  значительно большее 
время, как с целью поиска необходимой информации, решеиия 
практических заданий, так и с целью развлечения. В з гом контексте
в тцюцессе профессиональной подготовкинетозможноигнорировать
то негативное влияние компью герной техники на личность, его 
вфоятное проявлеіше в профессиональной деятельности.



Преждевсєго, отмечается возникновение большого количества 
нестандартних сигуаций в деятельности пользователей, что 
вьпьіваег возникновение широкого спектра психическихсостояний, 
средикоторьіхдомишіруют негативно окрашенньіе.(11 С.56-57) 

Особенностью работьі с ЗВМ  является и то, что при зтом 
формируется качествеино иной характер мьішления, чему 
способствует однозначность команди и ее исполнение. (12 С.)

О д н о зн ач н о сть  язьїка ко м ан д , которьім  “г о в о р и т ” 
вьічнслительная техиика порождаег проблеми нравствеииого 
хар актер а , ибо м оральн ое сознаиие отли чается  особой 
зластичностью, пластикой и интуицией, омоциональностью и 
спонтанностью . Д елается предполож ение, чго  привьічка 
пользоваться ЗВ М поставггг человека в зависимосгь от нее, приведег 
к потере интеллек гуальной свобода, создаст угрозу а грофии 
мьішления иизолируег человека от окружаюіцего мира. (5.С. 49)

П од влиянием компьютерной техники сіановигся возможі ІЬІМ 
формирование стереотипного мьішления, ведь благодаря развшию 
BbTincj іительной техники многие операционно-технические, В І ом 
числе и иіп еллек гуальньїе, функции стали уходить от человека. В 
связи с н и м  отмечаегся чрезмерная символизация мира, что можег 
привести человека к у гра ге предметносте его деятельности и всех 
ее составляющих вплоть до принятая решеиия. А именно решение 
в управленческой деятельности должпо бьггь осмьісленньїм и 
осознанньїм актом. Пользование же компьютерной техиикой 
способствует о ггоржению человека от функции приня тия решеиия, 
ко гороедолжио бьггь человеческим и огвегственньїм. (13 С 61 -62) 

Среди неіаіивньїх последствий воздействия информаиионньїх 
гехнологий , ученьїе о тм еч аю г сниж еиие су б ьекти вн о й  
огнегствеш іости пользовагсля компьютера за собсівені п.іе дейсівия 
из-за отсутсівия непосредственного внешнею и соїщального 
коїпроля, его опосредованностаинформаниониой гехнологней и 
отстрочегшости во времени. (18 С. 117-118)

Обзор исследований негативного влияниясовршенной техники, 
компьютерньїх гехнологий на личносгь мої бьі показаться
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Пре;Ц( !Я ГЬІМ, если бьі их последствия не проявитись в совреметпіой 
пракгике управленческой деятельности. К примеру, П.Друкер 
обраіцаег внимание на то, что в современньїх условиях многие 
управляю щ ие все больш е преиебрегаю т инф орм ацией  и 
побудителі.ньїми мотивами, когорьіе не укла;ц,іваю гся в логику 
компі>ю iej)a и не могут бьнь вьіраженьї его язьжом. Зго способствует 
тому, что они могут стать сігепьі ко всему, что связано с восприягием 
(т.е. собьпиями), а не с фактами (т.е. последсгвиями собьпий). Таким 
образом, оіромньїй обьем информации можег препятсгвовать 
доступу к реальности. Вьісказьівается опасение по поводу 
во зм о ж н о сти  возн и кн о вен и я  ел ек тр о н н о го  д и к т а т а , а 
противопоставлением п ому явленню становится необходимость 
познания внешней срсдьі. ( 1 4  С. 3 1 - 3 2 ) 3 t o  подтверж дает 
необходимость формированги целосгной кар гшіьі мира в созиаиии 
менеджеров, а гакже гуманистической направленности их 
деятельности.

Оі ромі іьій обьем информации, которьш пцх;даегся посредсгвом 
компьютерной техники способствует тому, ч го )і а техиика можег 
стать своєю рода “паріиером” в решении задач, иаправляя решеїше 
и коррек гнруя обмен сообщениями между людьми. Такого рода 
обіцеиие можег привести к количествениому сокращ ению  
межчеловеческих контактов и к частичной их замене человеко- 
машинньїм взаимодейсгвием, чго угрожаег качественному 
обеднению  обіцения между лю дьм и. О сиованием  таких  
прсдположений являегся то, что все большая доля межличносгного 
обіцения приходится на его опосредованньїе формьі. Побочпмм 
результатом можетстать утрата лю;ц>ми умения излаї ать сиои мьіаш 
устно. Отмечается гакже и то, что компьютерьі способствуют 
уменьшению трудностей, ко горьіе возникаю т в общеиии с 
отдельньши индивцдами. Однако тю  не способствует устраненшо 
реальних вну їренних причин таких за ірудиений. Более того, 
отмечаю г ученьїе, зти ірудносги могу т зафиксироваться, если с 
помоїцью компьютера акгивизируется внешняя помощь вмесго 
формирования внутренних компенсируюіцих механизмов, которьіе
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оказьшаются заблокированньїми. Как следствие -  фиксирование 
коммуникативньїх затрудіїений, стожившихся в общении с людьми. 
(15С.40)

Общение, опосредованное компьютером, характеризуется 
оі раничением в способах вьфажения чмоций, столі, необходимьіх в 
межличностном общении.

Исследования опосредованного комга>ютером общения даю г 
основання сделать в ь ів о д ь і  о том, что такого рода общение приводні 
к возникновению целого ряда новообразований по сравнению с 
межличностньїм общением. Зто ві.фажае'гся в том, что значительно 
усиливаю гся требовання К ТОЧНОСТІ! формулировок, логичносги и 
последовательности изложения, повьішается роль рефлексии, 
сниж ается роль аффекз ивпьіх средств общ ения. Ученьїе 
свидез ельствую  г о перенесений ЧТИХ явлений в условия 
традиционного общения между людьми. Наблюдается также 
“синдром зависимости от И ш  ернез ”, что являетея своеобразной 
компьютериой наркомаиией и приводні к позере коїггроля над 
свонми действиямн. Психолог•ическими последствиями чтого 
явлення становигся социальная изоляцня, поліп, їй отказ от общения 
с другими лю дьми, разрьів дружеских связей, ослабленис 
чмощюнальньїх реакіщй, сужсние сферьі интересов и т.п. Со 
временем что может стазі, причиной осложнеиий взаимоогаошений 
как на работе, гак н в семье. К негативним последсівиям 
опосредованноїо ииформациоиньїми технологиями общения 
являетея преобразовапне способов осу іцествления сощіальной 
перцепцни, ч зо можсі оказьіваз ь нежегіательноевлияние на епособьі 
(|)ормирования образа партнера при зрадиционном общении. 
Дсперсої іификация общеі шя приводиг к тому, что оі іенка пари іеров 
по общению производи гся через перечень ТОГО, 4 1 0  ОНИ VMCIOз или 
в чем они хорошоразбираюзея. На чтой почвевосьма вероязпьім 
являетея развитие снобизма, иежелаиия вступать в контакт с 
коллегами, козорью уступают по степеїш квалификации, знанням и 
уровню сформіфованносгн навьїков работьі є компьютером (16 С. 
90-98).

Вьпиерассмозренньїй маї'фиал подгвфждает нообходамосіь как 
формирования куль гурьі обіцеїгая будузщіх спеї ща. шсгов в сферо 
уиравлеїшя, гак и подчеркиваоі необходимосгь іуманисіичоской 
направленности доягельносги менеджера.

Необходаїмосп. нойїрализащш негативного воздействия целого 
ряда факторов на сферу чмоций будущого споїщалнста в сферо 
менеджмеїпа обуславливаегея еще и возраспіьіми особенносі ями 
ішчнос ги. Средний возраст молодежи, которая обучаеіся в вузе 
18-25 лет. Человок в ч гом возрасте пореживаог один из самьіх 
сложньїх кризисов жизни. Именно В ЧЗОТ ПЄ]1Иод происходнт 
формирование индивидуального характора человека, наиболее 
активно развиваютея моральні, ю и чстоіичсскио чувства, происходнт 
процесе формировання системи ценностньїх ориеигиров, 
творческих способностей. При чем чти епособносги, во многом 
опредоляюзея чмоциоіииіьньїм развизиом личности, к тому же 4101 
возраст о гличаогея високим уровнем чмоциональной реактивносги, 
епособносги личіюсіи переживать чувства и чмоций, і юмалузо роль 
при ч гом ш раю т условия воспитания. Почз ому факгорьі влияния 
наличностьвчтотпериодшраютрешаюіцуюрольдлядальнейшой 
жизнедоятельности человека. (17 С.53-57)

Все чти исследования позволяю г акценз ировазь внимание на 
полом комплексе проблем, рсіпениекоз орьіхстанови ІСЯ ВОЗМОЖНЬІМ 
в процессе изучеішя і уманнтарііьіх дисцишшн куj іь rypojюї ическої о 
никла.

Неї ііадобности і оворшь о сило воздойсгвия искуссіва на сферу 
чмоций человека, о том, что искусство способсз вуст духовному 
обогаїцению личнос ги, позволясг приобросги опоередованньїй 
жизненньїй опьп , уеовершенствовать знання пенхолої ш і личности. 
И скусство  мож от сп о с о б с зв о в а зь  в о зн и кн о вен и ю  как 
положительньїх, гак и озрица гольньїх чмоций у человека. Задание 
состоигвтом, чз'обьісформіфовать позробпосгь в общении с гем 
искусством, когорое позизивно влняет на личность. Благодзря чгому 
сгановигся возможньїм формирование столі, необходимого 
совремонному чоловеку позитивного чмоционального опьіта,

129



использование искусства с целью релаксации. С зтой точки зрения 
наиболее предпочтительньїм являсіся изучение музьпси зпохи 
Просвсщения.

Спеїщальная методика преподанания позволяег кореї ировать 
способность к змпатии, гак как именно восприягие искусства 
происходит через сопереж ивание и сочувствие. Без зтой  
способности невозможно решить задание формирования чувства 
социальной ответственности менеджера. Именно змпагия дает 
возможность осознагь могивьі посгупков, поведения другого 
человека и таким образом предвидегь их. Зта  способносі ь является 
п роф ессион альн о  необходим ой  для гех, кто постоянно  
взаимодействуетс другими, руководитколіективом.

Изучение искуссгва позволяет значительно распшригь гемьі 
обіцения молодежи, при зтом важньїм становится формирование 
потребносги в обіцении такого  рода. Згом у способствует 
внеаудиторнаяработа, организация обіцеств, кружков, когорьіе 
позволяю г расширить подобньїе знання, обменяться мнениями по 
интересую щ им вопросам с другими. З т о  в свою очередь 
предполагаег и постоянное самосовершенствование чтение 
соогвегст вуюіцей лигературьі, посеїцение відставок, концергов, 
спек гаклей н г.п.

Возможньїм становится и совершенствованиенавьїков обіцения 
в процессе занятий - ведение дискуссий, даалої ов, умения слушагь 
її сльїшагь, через анализ музьїкальной интонации научиться 
анализнровать интонаїщю человеческой речи, ееданамику, тембр 
иг.п.

Изучение нскуссі ва различньїх зпох позволяег проследгт> и то, 
как, с какой целью использовалось искуссгво для влияния на jno;i,eii. 
А зто и воспи гание, и убеждсіше, н познание, и развлечение. Однако 
в центре искусства всегда находится неповторимая личносгь 
человека, автора рабо г, ег о ге]юев. Такого рода ма ї ериал позволяег 
делать н обобіцаюіцне заключення, в исторической ретроспекітте 
озметить закономерности, увидеть более полную картину развития 
опредеігенньїх социальньїх процессов.
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Именно искусство позволяет, во многом приблизиться к 
решению задания профессиональной поді оговки будущих 
специалисгов в сферс управлення, нейгралнзовать нсгативное 
влияние целого ряда факторов современной жизни на человека. 
Позтому введение в учебньїешіаньї вузов гумаїштарньїх дисіцшлин 
культуро логического цикла способствует нетолько повьшіению 
общего уровня культури, духовности личности но позволяег 
осуществить професіональную  по;цо говку бу;і\гіцих менеджеров 
производегвенной сферьі.
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І.В. Платонов

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРШ ДО ПРАВООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах сучасної криміногенної а  гілат щ, яка склалась в Україні, як 
ніколи зростаєроль правоохоронних органів в забезпеченні законності і 
правопорядку. Підготовка висококваліфікованих фахівців для 
правоохоронних органів -одае з найоловшішх завдань вищих заклад ів 
освіти юридичного профілю. Підготовкою зазначених спсціалісгів 
займаеп>сятжожокремий(})акужіиі вііуфіпппх військ (ВВ)Наіііоііаііьної 
Академії Прикордонних військ України (НАП ВУ). Вііутрішні війська 
Ми гісгерсгва ві іуїрітш гіх справ Украл шразом з оргаї гами мігіїпївнкої іуюіь 
ійлий ряд правоохоронних фут пащ: забезпечя п ія і ромадської о порядкув 
населених пункгах, затримання і знешкодження злочинних уірупувань, 
охоронаважпивихдфжавннхіїромадокихоб’жгівтаініїїі. Формування 
riaixoj юї ічі юїготош юс гі майбуп п>оі о а|иі цхі, ю подібі юїправсохорої п юї 
дап.носіі-важгіннезаіувнняпр(х}ш)іхько-внюіадаіожого(кіігуіуНАПВУ.

Аналіз військової, пеихолого-педагогічної літератури з означеної 
проблеми заівданв,що вона доаліодаінготрималаїгаїЕЖіюіх)наукового 
вмевгглеї н ія. Так, відсутні ]Х)боіи, в яких би були проаі юлізованіструкіура 
та особливості становлення у слухачів вищих військових навчальних 
закладів (ВВНЗ) профегійноїмотиваніїдо правоохоронної діяльності Саме 
нестало предметом нашого дослідження, яке проводилось на курсантах 
НАП ВУ, старшокпасникахта працівниках органів внутрішніх справ м. 
Хмельї пп о,кої ота Хмелиппц»коїобласті.

В ході попфед ніхдосліджень в структурі психологічноїготовносгі 
особистості до правоохоронної діяльності нами поряд з із загальною 
професій юю та емоцій ю -boj іьовою і о го вп іс ію  виокремла и  мотиваї jjw ш 
готовігісгь. Вона посідає в структурі заг альної готовності, як засвідчив 
проведений факторний аналіз на випадковій виборці респондентів, 
і іентральне місце. В осі юві мотиваї цї правоохоронної діяльності лежніь 
система мотивів, яка спрямовує особистість на діяльність по захисту



прав ісвобод громадян України, авктивізовуєта скоровуєцю дальність 
у певному напрямку. Зметою визначення структури та змісту мотивації 
до правоохоронної діяльності слухачів юридичного та інженерного 
профілю НАПВУ, нами методом вільного пошуку (опитування 
курсаніів шляхом бесід, інтерв’ю, написання ними письмових робіт 
тощо) були виявлені основні мотиви, що спонукають їх до 
правоохоронної діяльності. Вся виявлена сукупнісгь мотивів, залежно 
віт, їх змісту була поділена, виокремлеїіа нами в деся ть груп мотивів. 
З метою діагностики рівня розвитку мотивації особистості до 
правоохоронної діяльності був розроблений спеціальний опигник. Він 
первірявся на надійність, валідаісіь за відомими психо/ijai носшчі шми 
процедурами і включав вербя^тьииіт текст у виї ляді закритих мотивів 
суджень, з якими слухач може поі одигись, приймаючий як свою точку 
зору, або ж не погодитись. Окремо взяті відповіді-судження не є 
діаі поетичними. Тільки за сукупністю відповідей можна визначити 
структуру мотивації, спрямованість особис тості на правоохоронну 
діяльність. Піддослідні, якими були майбутні офіцери різного профілю 
НАПВУ, старшокласники загальноосвтпхиікілта працівники органів 
внутрішніх справ м.Хмельницькоговнбіфаїш ті мотиви-суджешія, які 
їм імпонували, але не більше десяти, тобто не більше кількості 
виділених і іами груп мо тивів. Предбачаїіось, що при широкій могиваї й 
особистості вона вибери з кожної групи по одному мотиву, або ж по 
декілька мотивів з однієї чи кількох груп. Через узагальнення 
результатів вибору мотивів тією чи іншою великою за обсягом 
соціальною, віковою, професійною ірупоюреспондентів ми виявляли 
середньоста іисіичний рівень розвитку у них відповідної мотивації. 
Середньос.та'іистична вагомість кожноїірупи мо тивів визначалась за 
формулою: B=S У RC, де В вагомість кожної і рупи мо тивів, R 
вага мошву пов’язаного з даною ірупою, S частка кожної і рупи 
мотивів від загальної групи опитаних, С кількість зв’язків груп 
мозивів.

Дтя визначення інтервал мотивації брались до уваги норма)іьігісіь 
закону розподілу виборки, їх середня арифметична величина, середає

квадрггачжвілхилсння,коофігвєнгварішідтаіншіматшатико-сгатистичні
показники.

Таким чином, нами була визначена структура мотивації особистості 
доправоохоронноїдаїьносіі. В нєївходіпьтакі групи мотивів:

1. Соціально значущі мотиви діяльності (до правоохоронної діяльності 
споііукаєусвщомленняїїсустльноїзначущості,переконанняв необхідності 
:даснення захисту законносгііправопорвдкувдержаві тощо);

2. Мрії, ідеалияк мотиви, що спрямовують людину на правоохоронну 
діяльність (наявність мрій з дитинства, сформованість образу фахівця як 
зразка для наслідування, інші);

3. Професійні інтереси, прапіешидокрцднчноїдіяльності (наявні інтереси
і ю П7хх|юсії правоохоронця);

4. Мсттоіршвиїкутасамовдосконалснняособисгостіуправоохоронній 
діяльності (служба в правоохоронних органах розглядається як період 
подалшюпн хюбисі існок > [х «вшкута вдоскої илшня: фізичної о, волювото, 
ішелекіуаііьногоющо);

5. Мшиви, що зумовлені зміст ом правоохорошіоїдіяльності, служби в 
с >рганах ві іу ірії і пfix справ(службав праюохоронних орі шіах приваб;ікх- 
своєю чіткістю, організованістю, дисципліною, оперативністю, 
напруженістю івідповідаспо'іребам індивіда);

6 . Мошви, щоф>рмованівумовахпопер(да>ажипє/цяльностіособист\х:гі 
(і іа вибір [Т]хх|кхпвп! іину.і іааіужбау ВВ, армії, війеькахСБУ, нжола, робхла 
в органах міліції тощо);

7. Мотиви матеріального харакщіу (у працівників міліції висока, 
гарантована зарплата, безкои повно видастьсяформа^тощо);

8 . Соціальні тарашії,пільш як мотив вибору прсх|)есГі правоохоронця (у 
nptu (Івііикііі правсх>хс>{х)і іних органів bv щосновиажі пенсії, значно нижчий 
вік виходу напенсію, гарантована соціальназахищеність тощо);

9. Магавипрестижностіпрофегії(працівішкиорганіввнутрішніх справ 
кфисіуюшяповагаоу народу, фавоохорошидіялніістьпрсстішшсеред 
молоді тхмцо);

10. Моїивиуіиі шарі кл о харакщ)у (робот в мі гінді іеважка,пов’язаі іа 
з пені шми ‘ і онорарамгі”, ‘ ітрибугками’ ’, пії і юв в орі ани мі гіі ої бо не 
шайшов іншої роботи, іі п не).



Результати констатуючого експерименту, проведеної о із слухачами 
окремого факультету внуїрішніхвійськ НАПВУ, старшокласниками 
та працівниками правоохоронних органів офіцери зі стажем роботидо 
п’ята років) представлені нами в таблиці 1. Як видно з неї в структурі 
мотивації особист ості до правоохоронної д іяльності можна виділити:
1) провідні, найбільш вагомі мотиви, 2 ) мотиви, що займають проміжі іе 
положення та 3) другорядні, супідряд ні мотиви.

Таблиця 1
Вагомість мотивації правоохоронної діяльності особистості 

в залежності від її віку та професійної спрямованості
Гру] III 
мотивів

Вагомість груп мот ивів Молоді
спеціа
лісти
МВС

Старшокласники, які Слухачі ф-туНВ 
ІІАТІВУ

Весь
загал

Хочуть 
служити 
в міліції

Юристи Інже
нери

1. ( оціально значущі 1.24 1,24 1.77 1.44 2,28
2. Мрії, ідеали 0,38 0.57 0.63 0.68 1,38
3. Професійні інтереси 0,85 1.19 0,38 0.92 1.30
4. Мотиви розвитку, 
вдосконалення

1.21 1,43 0,81 1,56 1,48

5.Мо тиви, що зумовлені 
змістом правоохоронної 
діяльності

0.76 1,05 0,83 1.32 1.76

6. Мотиви, що закл 
адені н умовах 
попередньої 
життєдіяльності

0.24 0.29 0,65 0,36 0,28

7. Мотиви матеріаль-ного 
характеру

1.03 1,05 0.50 0.96 0.24

8. ( 'оціальні гарантії, 
пільги як мотив вибору

0,76 0.62 0.52 0.84 0.14

9.Мот иви престижності 0.44 0,43 0.48 0,68 0,62
10. Мотиви утилітар-ного 
характеру

0.62 0,33 0,58 0,20 0,02

До центральних, провідних мотивів правоохоронної діяльності, 
як видно з результатів представлених в таблиці 1 , відносяться групи 
со ц іал ьн о  зн ачущ и х м о ти в ів , які є ваго м и м и  для всіх 
експериментальних груп. Найбільш високі значення має дана ірупа 
мотивів у молодих спеціалістів, офіцерів правоохоронних органів. 
Це зумовлено, на нашу думку, як достатньо високим рівнем 
підготовки фахівців у юридичних закладах освіти, гак і значно 
вищою їх правовою свідомістю, у порівнянні з іншими категоріями 
молоді. Цепозитивно, як засвідчує аналіз їх діяльності на дільницях, 
в органах МВС районної ланки, позначається і на результатах 
правоохоронної робота на місцях. Дещо нижча вагомість цієї групи 
мотивів у слухачів факультету ВВ НАПВУ, що переконує в 
необхідності вдосконалення навчально-виховного процесу та 
покращ ення відбору абітурієнтів для вступу на зазначену 
спеціальність.

У структуру провідних мотивів всіх виділених нами категорій 
респондентів, за виключенням курсантів саме юридичного профілу, 
входять і мотиви розвитку та вдосконалення особистості. Більшість 
старшокласників, слухачів академії розглядають навчально- 
виховний процес на факультеті як момент свого подальшого 
фізичного, інтелектуального, вольового розвитку та професійного 
вдосконалення. Виявлений дещо нижчий показник розвитку цієї 
групи мотивів у слухачів-юристів засвідчує про необхідність 
створення більш адекватних умов для задоволення потреб у їх 
різнобічному особистішому розвитку, а також про значно кращий 
р івен ь  їх п о п ер ед н ьо го  р о зв и тк у  і вищ і п отреб и  у 
самовдоскої іалеї іні.

В і рупу провідних мотивів у ст аршокласників попадають також 
мотиви матеріального характеру. Вони характерні як для всього 
загалу юнаків, т ак і для тих з них, які планують пов’язати своє житі я 
з правоохоронною діяльністю. Це зумовлено, па нашу думку, 
складною соціально-економічною ситуацією в країні і значно 
сильнішим, ніж у їх ст арших т оваришів, практичним підходом до 
проблем вибору професії.



У групу менш вартісних, супідрядних мотивів попадають 
сьогодні утилітарні мотиви, мотиви престижності професії 
правоохоронця серед населення, їх соціальні гарантії та пільги за 
результати праці. Це переконує в необхідності покращенняробо ги 
в суспільстві щодо підвищення престижу професії працівника 
органів МВС України, належної оцінки їх праці, гарантування їх 
соціального захисту тощо. Особливо сильний вплив на зниження 
престижу юридичних професій мають окремі засоби масової 
комунікації, об’єктивно існуючі випадки правопорушень з боку 
окремих працівників правоохоронних органів та багато іншого.

Приємним є той факт, що значна частина випускників шкіл мріє 
поступати сьогодні до вищих закладів освіти юридичного 
спрямування, пов’язати своє житгя з робо тою в органах внутрішніх 
справ. Так, за результатами опитування старшокласників м. 
Хмельницького 50,6% юнаків має бажання по закінченню школи 
поступати в НАПВУ і значна частина з них саме на окремий 
факультет внутрішніх військ. Як видно з таблиці 1, у таких 
старшокласників значно вища мотивація до правоохоронної 
діяльності, в порівнянні зі всім загалом.

Аналіз результатів кої істатуючої о експернмеї ггу також засвідчив, 
що серед майбутніх офіцерів внутрішніх військ юридичного 
профілю лише 16% тих, що планують служиш в органах внутрішніх 
справ і доля їх від курсу до курсу змонтується. Більшість 
старшокурсників планує або ж служити саме у внутрішніх військах, 
або  ж зв ільн и ти сь  зі служ би на сам ом у її п о ч атк у  і 
перепрофілюватись па цивільну професію. Це свідчить про значні 
проблеми з добором абітурієнтів та недостатню профорієнтаційну 
роботу серед слухачів факультету. Дещо більше тих слухачів 
окремого факульт ету, які в майбут ньому готуються працювати 
інженерами 15 структурі внутрішніх військ (серед опитаних їх 
виявлено 84%). Це свідчить про суттєві відмінності в престижності 
юридичних та технічних професій в органах МВС України.

Цікавою представляється динаміка зміни мотивів, що зумовлені 
змістом правоохоронної діяльності. Найбільша вагомість цієї груші 
мотивів серед молодих спеціалістів та юнаків, що мають військово- 
юридичну спрямованість особистості. Разом з тим у слухачів вищого 
військового закладу освіти, і особливо у майбутніх військових 
юристів, цей показник зі вступом у ВВЗО суїтєво знижується. Це 
засвідчує, що система взаємин, статутні вимоги, структура та зміст 
навчально-виховної діяльнос ті на факультеті ще не є такими як 
peajn.ua правоохоронна діяльність і вимагають суттєвих змін. Про 
це свідчить і опитування слухачів.

Результ ати дослід ження т акож засвідчиш про недост атній рівень 
розвитку у сьогодніш ньої молоді інтересів до професійної 
правоохоронної діяльності, про відсутність у значної 'частини з них 
ідеалів офіцера органів М ВС України. Цс є свідченням того, що в 
сьогоднішній складній криміногенній обстановці, що склалась в 
Україні, як ніколи раніше необхідна активна пропаганда професії 
правоохоронця, державна, всенародна підтримка її суспільної 
значимості, покращення процесу формування правосвідомості 
молоді.

Проведене нами дослідження стало основою ддя розробки 
експериментальної програми вдосконалення процесу формування 
на окрем ом у ф ак у л ьтет і внутр іш ніх  в ійськ  Н А П ВУ  
висококваліфікованих спеціалістів для органів внутрішніх справ.



Я.С.Гнатюк

УКРАЇНСЬКА КОРДОЦЕНТРИЧНА ФІЛОСОФІЯВ 
ДОП АРАДИГМАТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

В культурній  свідомості Є вропи, ор ієн тован ій  на 
трансцедентне, надчуттсве, потойбічне, наявні дві пізнавальні 
установки. Перша- антична, згідно із якою пізнати істинний світ, 
світ вічних ідей або незмінних форм можна лише за допомогою 
розуму, рац іональн ого  мислення; друга- християнська, у 
відповідності із якою осягну п і Божественну реальність, світ С вятн і 
можна тільки чере-s серце, сердечне споглядання. Тому у фундаменті 
європейської культури, яка є синтезом античності і християнства, 
лежить суперечність між розумом і серцем - потужне джерело 
європейського культурно-духовного розвитку.

В межах європейського культурного регіону суперечність між 
розумом і серцем розв’язується різними, часго протилежними 
способами.

Візаіггійська містика, точніше кажучи, афоно-візаніійська 
містика та російський інст итут старців відстоюють ідею єднання 
розуму і серця, яка виражасіься упосіійному і неослабному коїгіролі 
розуму над серцем. Якщо візантійські містики Симеон Новий 
Богослов, Григорій Синаїт, Ісая Самітник говорять і пишуть про 
“єднання розуму і серця”, “сходженнярозуму в серце”, “збереження 
серця розумом” (1 ;228), то російські старці Ніл Сорський, Серафим 
Саровськші, Феофаи Заїворник закликають “збирати розум в серці” 
(2;53) “занурювати розум в глибини серця”, “розумомв серці ст ояти” 
(3;2К5), “окостеніти розумом в серці” (4;36).

Французький філософ Б.Паскаль, навпаки, висуває тезу у якій 
протиставляє розум і серце, логіку розуму і логіку серця. Він 
стверджує: “Ми осягаємо істину ие тільки розумом, але і серцем... 
У серця свої закони, яких розум не знає.”(5;216)

Б.Вишеславцев, коментуючи тезу Паскаля, підкреслює, що 
“існує не тільки інтелектуальне споглядання, але і споглядання

етичне, естетичне і релігійне. І тут споглядає зовсім не інтелект. 
“П очуття” в спогляданні цінностей (етичних, естетичних), в 
сприйнятті “святого” має свої очевидності свою “логіку” ” (4;25)

Слід зазначити, що французький філософ розрізняє два 
склади розуму: “розум математичний”, який “правильно працює 
лише на основі чітко сформульованих начал” і “розум, який пізнає 
безпосередньо” (6 ; 147). Тому як вважає С.Франк, у тезі Паскаля 
наявне протиставлення між сері іем і математичним розумом. Щодо 
відношення між серцем і безпосереднім розумом то тут Б.Паскаль 
тяжіє до ідеї єдності розуму і серця, яка є характерною для 
православної ірадиції (7;295-296).

Нарешті українські мислителі Г.Сковорода, М.Гоголі», 
П.Ю ркевич і П.Куліш, замість положень про єднання або 
протиставлення серця і розуму, сформували принцип переваги серця 
на розумом. “Голова всього в людині людське серце”, - вважає 
Г.Сковорода (8;244). М ,Гоголь стверджує, що “розум не є вища в 
пас здатність, його посада не більше, як поліцейська: він може тільки 
привести в порядок і розставити по місцях все ге, що в нас вже є” 
(9;220). Розум на його думку, повністю залежить від серця. Він йде 
вперед, коли йдуть вперед всі моральні сили в людині і стоїт ь без 
руху і навіть йде назад, коли не підносяться моральні сили” (9;365). 
П.Юркевич, розглядаючи співвідношення сфери серця і сфери 
розуму в психічному житті людини, зазначає, що “серце є основа 
душевного життя. Розум тільки світло, яке цю основу освітлює.” 
Він є “вершина, а не корінь душевного життя” (10;95). П.Куліш 
підкреслює, що “найперша річ серце щире й якийсь голос із 
душевної глибини, котрий велить чоловікові йти вгору, а розум слуга 
того голосу” ( 1 1 ; 1 1 2 ).

Оригінальний український принцип переваги серця над 
розумом виступає корінним приї u ц іпом кордої іеігіричі юї парад игми
іі українській філософії, фундаментальним положенням української 
кордоцентричноїфілософії. (12;209)

Українська кордоцентрична філософія проходить два основні 
етапи в своєму розвитку: допарадиі ма тичиий (від початків до
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Г.Сковорода) і парадигматичний (від Г.Сковороди до П.Куліша). На 
допарадигматичному етапі розвитку української кордоцентричної 
філософії складаються содіокультурні і етнонаціональні пфедумови 
становлення кордоцентричної парадигми в українській філософії, 
українського філософського кордоцентризму загалом. Цими 
передумовами є антична філософія, біблійна психологія, 
давньоукраїнська література, святоотцівська антропологія, 
протестантська теолої ія та украй іська емоційнісгь.

В аі ітичні філософії поняття серця не є ключовим поняттям, а 
тема серця не с і теніраї плюю гемою. Але все ж гаки воі їй перебувають 
у полі зору таких давньогрецьких філософів як Геракліт, Демокріт, 
Арісготель і Птутарх.

“З серцем боротися важко, - заявляє Геракліт гому чого воно 
хоче, то купує ціною душі [= житгя] (13;233). Звичайно “з серцем 
боротися важко”, - погоджупьсяДемокрітіз Гфаклпом, атепідкреслює 
він “перемагати його ознака благорозсудливого мужа”. (13;234)

Цікаво, що висловлювання Геракліт а і Демокріта про се])це, 
тобто про і нів, роздратування зг адується у “Бджолі” візангійському 
збірпику висловлювань, настанов і коротких оповідань, який був 
перекладений на Pydy ХІІ-ХІ1І ст.

Слід зазначит и, що Плутарх, на відміну від Демокріта, не 
погоджується із думкою Гфаюхіта. Він стверджує наступне: “Важко 
боротися з любов’ю, апезінівом, як говорить Геракліт, тому, що вона 
не захоче то купує ціною життя, грошей і слави.” (13;233) 3 цим 
висловлюванням Плугарха, ймовірно, був знайомий Г.Сковорода, який 
переклав працю Плугарха “Про спокій душі”, част о цитував його у 
своїх лис га х до М. Ковалинськог о.

Арісготель у своїх працях “Нікомахова етика”, “Евдемова етика”, 
“Політика” також згадує висловлювання Геракліта про серце, 
використовуючи його як ілюстрацію до власних теоретичних положень 
(13;233-234). Однак, Арісгогель, розробляючи тему сері ія, виступає і ге 
шипе в якості послідовника Геракліт а, коментатора йог о положення 
про серце. Він у “Великій етиці” висловлює своє міркування з цього 
приводу. В названій праці Арісготель сгвф;гжує: “Нерозум початок
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і кфівник доброчесності, а, скоріше, рухи почупів. Спочатку повинеї і 
виникну ти неосмислений порив до прекрасного, а по тім вже розум 
виносигь вирок і судить” (14;357)

Тут можна провести аналогію між міркуванням Арістотеля і 
відомим міркуванням П.Юркевича, яке було виюшденеіптм в статті “З 
науки про людський дух”. В цій статті П.Юркевич пише: “Людина 
починає свій моральніший розвиток з рухів серця, яке скрізь воліло б 
бачити благо, щастя, солодку ФУ життя, скрізь хотіло б зустрічати істоти 
радоні, що зііріваюгь одна одну теплом любові, що пов’язані дружбою 
та взаємним співчуттям”. (10;707)

Як бачимо, позиції Арістотеля і П.Юркевича збігаються в тому, 
що, на їхню думку, моральний розвиток особист ості, розвит ок її 
доброчесності починається з “рухівпочут тів” або “рухів серця”.

В біблійній психології, і га противаїу аі пичній філософи, символ 
серця є ключовим символом, а т ема серця цеіпральною тшою. Лише 
в Ст арому Заповіті, який займає 4/5 усього тексту Біблії', слово “серце” 
згадуєт ься 851 раз.

В Новому Заповіті порядіз словом “серце” і словосполученням 
“чист е серце” вживаються рівнозначні вирази “внутрініня людоша” 
(Рим. 7,22-23; 2 Кор. 4,16), “захована людина серця” (1 Петр. 3,4)

Біблія розглядає серце з різних т очок зору, в різних аспектах, 
перспективах: як розум (Єр. 5,21), душу (Свр. 13,9), як іташ либшеу 
душі, відкрите тільки Богові (Пс. 43,23), як справжню, іст инну 
людину (Єр. 17,9), як місце зуст річі Бога і людини (Єр. 29,13), як 
царство Божеє (Лк. 17,21), як головну, найважливішу частину, центр 
у всіх смислах або абсолютт іий і іешр (Мт. 12,40), як моральггий закої і 
(Пс. 50,7; Єр. 3 1,33), як совість (Рим. 2,15). Новозаповітне серце 
або, інакше кажучи, євангельське серце репрезентується знаком 
хреста. Вертикальна перекладина хрест а, згідно із М.Бубером, є 
конечний простір від небес до пекла, і проходит ь вона через людське 
серце; поперечна ж перекладина являє собою конечний час від 
створення світ у до останнього йог о дня, причому центр цього часу 
смерть Христова, всепокриваюча і всеспокугуюча, припадає на саме 
осереддя прост ору серце бідного грішника (15,167). С,Франк,

143



розвиваючи тезу М. Бубер а, стверджує, що людина за свосю 
природою належить до двох світів до Бога і до світу або до світу 
Святині і до емпіричного світу; її серце є точка перехрещеній двох 
цих сил (16;208;430). Світ Святині тут асоціюється із вертикальною 
перекладиною хреста, а емпіричний світ із горизонтальною.

Власне, українська кордоцентрична філософія, як стверджує
С.Кримський, генетично пов’язана з тими уявленнями про серце, 
які м істяться в Старому Заповіті (17;81). А оскільки зміст 
сгарозаповітнихкниг стаєвідомим вжекиоворуському чигачеві через 
Паремійник (збірник фрагментів із Біблії). Палею (тлумачення 
сгарозаповітних сюжеіів), “Слово про закон і благодать” Іларіона, 
“Повість минулих літ” Нестора,то саме в Київській Ру сі починає 
зароджуватися українська кордоцетрична філософія. На становлення 
ujd  філософії сильно впливають Острозька Біблія та Елизаветинська 
Біблія.

Сам “любитель священної Біблії” Г.Сковорода, який 
започаткував українську кордоцентричну філософію, зізнається в тому, 
що Біблію почав читати біля ЗО років від свого народження і каже, що 
це “напрекрасніша” дня нього книга (8;250). П.Юркевич наводить у 
своій статті “Серцета його значення в духовному житті людини, згідно 
з ученням слова Божого” понад 120 цитат із Біблії. П. Куліш здійснює 
український переклад П ’ятикнижжя, книги Йова, Псалтиря. Все це 
служить вагомим підтвердженням важливої ролі Біблії, біблійної 
психології у зародженні української кордоцешричної філософії.

Слід зазн ачи ти , що в давньоукраїн ській  м іфології, 
дохристиянських віру ваннях українського народу місце перебування 
душі, тобто серця в біблійних текстах, у тілі людини чітко неокреслене. 
Душа, на думку давніх українців, знаходиться в голові, і рудях, животі, 
печінці, але найчастіше вони вказують на те, що душа знаходиться на 
шиї, в ямці під Адамовим яблуком (18;233)

Як бачимо, давні українці, на відміну від біблійної традиції, не 
ото тожнюють душу із серцем (душа не перебуває в серці!). А звідси 
випливає ге, що таке ототожнення не має під собою українського

підгрунтя, що підстави для такого отот ожнення були привнесені в 
українську духовну культуру ззовні, разом із прийняттям християнства.

Одразу, після прийняття християнства, починає інтенсивно 
розвиватися літ ера тура. Літературні т вори Давньої Русі пні путься 
мовою почуттів, емоцій, “мовою серця”, а саме серце вист у пає в цих 
творах як образ емоційного життя. Прикладами олітературеної 
української емоційності є такі твори як “Слово про Ігорів похід”, 
“Повчання” Володимира Моиомаха, “Моління’ Данила Заточника, 
“Книжка” Івана Вишенського. Взагалі потрібно пам’ятати, що т акі 
представники української кордоцешричноі філософії як Г.Сковорода, 
Т.Шевченко, П.Куліш і М.Гоголь були літераторами, займалися 
літературною діяльністю, їхня творчість була вплетена в у країнську 
літературііу іра„ щі що. Тому .тувньоукраіі іська jгітература і іе важлива 
передумова формування кордоцешричної парадиімн в українській 
філософії.

Символ серця є провідною ниткою в роздумах візантійських 
містиків і і o jювною темою у свят оо її іівській ангрополоїїї. Прав; ці, між 
схі;цюхрисгияііськими містиками немає єдності у розумінні значення 
цьої о символу і тому воі i i it 'j іумачать йоі о по-різі юму. Так, дня 0 |)іі єна 
серце є розум. “Взагалі у всіх Писаннях Старого і Нового заповіту,- 
говори іь вії і, звергаючись до уяві юї о читача своїх “Начал”,-ти зі іайдон 
баї ато місць, у яких серііе згадується замість розуму, тобто замість 
пізнавальної сили”(19;54). А .ц я  Григорія Сипаї та серце - це місце 
зустрічі Бога і людини. Тому у своїх творах він дає такі настанови: 
“шукай Господа па шляху, тобто в серці, за допомогою [здійснення] 
заповідей”(20;11), “шукай Господа в серці з напруженням і 
ревніспо”(20;113).

Важливо підкреслити, що візашійські місіики цікавлят ься не 
сері іем як таким, сері іем у власному розумінні ці>оі о  слова або сері іем 
взагалі. їхню уваї у і іайбільше привертає чисте сері іе як хрисшяііськиті 
ідеал. А тон ій  Всішкиіі, виходячи у своїх міркуваннях із євапіхіїьської 
заповіді блаженства: “Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити 
Бога” (М і .5,8), приходить до наступного висновку: “Досконалість 
народжується від чистого серця” (21:79).



Максим Сповідник дає таке визначення читого серця: 
“чистим, - пише він, - називається те серце, в якому відсутній будь- 
який природаійрух до чого-небудь [ішота.кого] (22;251). Симеон Новий 
Богослов визначає чисте серце наступним чином: “серце чисте є і 
називається тс, яке не знаходить в собі ніякого розмислу або помислу' 
мирського, але все приліплено до Бога і поєднано з Ним так, що не 
згадує нічого мирського” (23;353)

Слід зазначити, що, на думку Ісаака Сірина, чисте серце і чистий 
розум не є одне і те ж саме, між ними існує велика різниця. Цей мктик, 
зокрема, наголошує: “Одне є чистота розуму, а інше чистота серця. 
Тому, що розум є одне із душевних почуттів, а серце обіймає в собі і 
тримає в своїй владі (всі - Я .Г.) внутрішні почуття” (24;24)

С ловосполучення “чисте серце” можна зустріти  у 
кордоцешричній філософії Г.Сковорода. Вії і дає наступне визначені ія 
цього поняття: “ чисте серце, яке злетіло над усією гидотою, є голуб 
чистий, є Дух Святий, ду х відданя, дух благочестя, дух премудрості, 
дух поради, дух нетлінної слави, дух і камінь віри” (8 ; 182). А далі 
уточнює: “серце чисте й дух віри-те саме” (8;453)

В східнохрисгиянській містиці паралельно із гемою серця 
розвивається тема внутрішньої людини. Максим Сповідник, 
використовуючи євангельський вираз “внутрішнялюдана”, говорить 
про “внутрішнього монаха”, який відрікся не лише від речей, але й від 
пристрасних думок про ці речі. (22; 133) В кордоцешричній філософії 
Г.Сковороди поняття “внутрішня людина”, “внутрішній монах” 
заступаються поняттями “справжня людина”, “істинна людина” 
(8;77;80).

Поряд із ідеєю чистого серця у візантійській містиці знаход ишся 
ідея збереження серця, ідея не менш важлива за своїм значенням ніж 
ідея чистого серця і безпосередньо пов’язана з нею. Цю ідею чітко 
виражає у своїх творах ІсаяСамітник. Вії і стверджує, що “Божественне 
писання, старе і нове, всюди говорить про збереження серця”, а це 
означає, вважає Ісая Самітник, що потрібно берегти чистоту серця. 
(25;336-338)

Основними методами збереження серця, якими користую ться 
візантійські містики, є метод кардіогносії і метод Ісусової молитви. 
Суть методу кардіопюсії полягає у входжеі ші розуму в серце, у тому, 
що розум слідкує за серцем, встановивши увагу в серці, і викорінює з 
серця гріховні помисли, почуття та пристрасті, а суіь методу Ісусової 
молитви - у безперервному німотному творені молитви: “Господи Ісус 
Хрисгс, Сине Божий, помилуйменегрпішого”. Ці методи отці -їсихасли 
застосовують послідовно: спочатку метод карної носії, дня очищення 
серця, а потім мегод Ісусової Молитви, для закликання Ісуса Христ а, 
Святої Трійці у своє очищене серце, аби разом з Ісусом Хрисгом 
поборювати ворога роду людської о і зберії а ти сері іе у чистоті.

Яскравим прикладом кардіогносії ( така, дещо поетична порада 
Ісаака Сірина, дана ним д ія  збереження серця: “ввійшовши у 
виноградник серця свого, працюй в ньому, знищуй в душі твоїй 
пристрасті, ст арайся і іезі іа ти зла людської о.” (24;262)

Ідея збереження серця присутня у кордоцешричній філософії 
Г.Сковороди. Він виражає цю ідею такими словами: “Сину! Бережи 
своє серце! Стань на ст орожі з Авакумом. Знай себе. Доглядай себе. 
Будь у своєму домі. Бережи себе. Чуєш! Бережи серце.” 1 далі радить 
як саме берегти серце: “Виполюй або викорінюй і виривай будь-яку 
лукаву раду, все зле зміїне ііасіїпія” (8;78)

Г.Сковорода добре знав, дуже любив і шанував свягоогцівську 
літературу, використовував її теоретичні положення у своїх 
філософських теоріях, але відмовився від монас тирської аскетичної 
практики, яка проповіду валася святими отцями, вибравши життя 
мандрівного філософа, житт я “ченцяв миру”. Звідси випливає, що 
укра їнська кордоцентрична філософія в теоретичному аспекті дотична 
до евятоотщвської аі прополої ії, а в практичному аспекті відмінна від 
неї. Тому святоотцівська антропологія лише частково виступає 
передумою становлення філософської парадигми українського 
кордоцешризму.

Деякий вплив на формування кордоцентричної парадигми в 
у країнській філософії має прот ест ант ська теолоіія з ії акцентом на 
внутрішньому (лютеранство) і раціональному (кальвінізм). Для
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лютеранства важливе не пізнання Бога, тим більше, що розум 
людини немічний, а зближення з ним у своєму серці. Це зближення 
можливе лише завдяки впливові на людину Духа Святого, який 
вказує кожному істинний шлях до спасіння.

Близькою до протестантської релігійності є філософська віра 
такого філософа серця як Т.Шевченко. “Ми недуже помилимось, - 
стверджує М .Драгоманов, - коли порівняємо віру Шевченка в 
середній він його з вірою якого-небудь пуриташія-індепендеігга XVII 
сг., додавши до того, що Шевченко як поет і маляр і православний 
не міг викинути з свої думки Божу матір і навіть Божу службу” 
(26;360)

Д .Ч иж евський  вваж ає, щ о сполучною  ланкою  між 
українською психікою і протестантською релігійністю виступає 
українська емоційніть. “З емоціоналізмом, - пише він, - зв’язані 
безумовно і значні впливи протестантської релігійності на Україні, 
бож однією із сторін протестантизму є висока оцінка в ньому 
“внутрішнього в людині” (27; 17)

В українській психіці, за одностайною думкою багатьох 
український інтелектуалів, почутгя домінуюча функція, а воля і 
мислення підпорядковані функції (28;36). Звідси, власне, і українська 
почуттєвість, емоційність. Багато свідчень про українську 
емоційніст ь можна знайти в українському фолькльорі. Українське 
прислів’я говорить: “Українець співає цілий рік і цілий вік.” Але 
інше прислів’я застерігає: “Хто влі гі буде співати, той у зимі буде 
танцювати.”

Українська пісня, зазначає М.Максимович, вирізняється 
“поривами пристрасті” і “силою почуття” (23;283), а М.Гоголь 
підкреслює, що вона інколи дуже схожа на “крик серця” (9;98)

В українських піснях серце виступає в якості ласкавого 
звертання до кого-небудь (наприклад, у піснях “Серце, ходи”, 
“Скажи, скажи серце правду”, “Милая моя, серденько моє!”), або в 
якості символу зосередження почуттів, настроїв, переживані, 
(наприклад, у пісні “Серце моє розтривожене”).

Український філософ Г.Сковорода і його послідовники М.Гоголь, 
Т.Шевченко, П.Юркевич і П.Куліііі, будучи яскравими і водночас 
типовими виразниками української емоційності здійснили 
радикальний поворот від візангійськоїкардіогносії до українського 
філософського кордоцентризму. З їхньою допомогою вчення 
біблійної психології про серце, опосередковане давньоукраїнською 
літера турою і доповнене античною філософією та протестантською 
теологією, на ірунті української емоційності перетворилася в 
українське уявлення про серце як здатність до емоцій, субстра т 
почу ттів, центр емоційних процесів або, інакше кажучи, цен тр 
етичних, естетичних і релігійних переживань української людини. 
А вчення святоо іцівської антропології про кардіогносію, де серце 
виступає об’єктом пізнання, іраїсформувалося у кордоцеїгіризм 
світоглядну парадигму української філософії, де серце виступає не 
об’єк том, а суб’єктом пізнання і віддірає провізшу роль в усіх сферах 
життєдіяльності української людини.

Отже, кордоцеї прична парадигма в українській філософії (або 
українська філософія серця), попередниця україноцентричпої 
парадигми (або філософії української ідеї) є продук том взаємодії 
об’єктивних чинників: біблійної психології, святоотцівськоі 
антропології, давньоукраїнської літера'тури, античної філософії, 
протестантської теології і суб”ктнвних чинників: української 
емоційност і та інтелектуальної ;цяльносгі Г.Сковороди, М.Гоголя, 
Т.Шевченка, П.Юркевича і П.Куліша.
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and subjective facts informing the cordocentrical paradign in the 
I Jkrainian philosophy is explaining.



И.Г.Тимоіцук

ЛИЧНОСГНЬІЕ ПРЕДПОСЬІЛКИ МОРАЛЬНО- 
ЗТИЧЕСКОЙ ОТБЕТСІ’ВЕННОСТИ БУДУЩЕГО 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Результати проведенного нами теоретического аиализа 
философских, психологических, психолого-педагогических и 
консультативно пеихотсралевшческих концепций рассмаїрива юї цих 
проблему морально-зтической ответственности, показали  
необходимость дальнейшего исследования, более углубленного 
понимаиия и описання морально-зтической ответственности как 
многокомпонентного личносгаого образования.

С целью вьіявления уровня сформированности морально- 
зтической ответственности у будущих практических психологов 
нами бьиіа создана методика ДУМО(даапіостика уровня мораш>но- 
зтической ответственности пракгического психолога).

Создаиие и применение данной методики преследовало 
слсдуїощме задачи:

- змпирическим путем подгвердить наличие различньїх уровней
сформированности морально- зтической ответственности ереди 
сіудеіггов- психологов;

-показать, что морально-з гическая оівегственность предегавляет 
собой многокомпонентное психолої ическое образование;

- получить первичную психологическую характеристику 
компонентов, входящих в структуру морально- зтической 
ответственности будущего пракгического психолога;

- вьіделить основньїе уровни сформированности морально- 
зтической ответственности наблюдаемьіе у студентов- 
психологов;

- осуществить психологический анализ данамики формирования
морально- зтической ответственности сту дентов- психологов 
1 - 5 курса;

- показа гь, что уровень морально- зтической ответственности 
повьішаетея в процессе зффективиой активной психолого-

п ед аго ги ч еск о й , тр ен и н го в о й  и к о н су л ь тати в н о  -
психотерапев гической работьі.

Созданньїй нами опросник направлен на обобщенную оценку 
индивидуального  уровня р азви ти я  м орально- зтической 
ответственности. Опросник включает следующиешкальї.

Шкала 1. Рефлексия морально- зтических сиіуаций (коифликтьі, 
коллизии).

Шкала 2. И и т у и ц и я  в морально-з гической сфере.
Шкала 3. Зкзисгенциальная ответственносгь.
Шкала 4. Морально- зтическаямотиващія.
Шкала 5. Альтруистические змоции.
Шкала 6 . Морально-зтическиецеииости.
Шкала 7. Шкала лжи.
В сгеп ен и  сф о р м и р о в ан н о сти  м о р а л ь н о -зт и ч е ск о й  

ответственности будущих практических психологов проявляется 
личносгная оргаиизация в целом. Мьі провели исследование с 
целью виявлення личностньїх особенностей, дегермииирующих 
развития уровней морально- з гической отвегственности. С зтой 
целью нами бьіл исиользован 16 PF личнос гньїй опросник Р. Б. 
Кз тгела), в сост ав которого входні 16 динамических факторов- 
мотивов, погребиосгей, интересов, ценностей и др.

Зксперимегп альное исследование проводилось следующим 
образом. В качесгвеиспьітуемьіх вьіс гупали сгуден гьі-психологи 
ТНУ, ГИ А “Артек” (всего 60 человек). С помоїцью созданной 
нами методики “Д У М О ” испьггуемьіе б мли разделсиьі на три 
группьі:

1. Испьггуемме с низким уровнем сф орм ированности  
морально- зтической ответственности;

2. Испьггуемме с ередним уровнем сф орм ированности 
морально-зтической ответственности;

3. Испмтуемьіе с вьісоким уровнем сформированности 
морально-з гической ответственности.

После чего испмтуемьіе б мли опрошеим по опроспику Р.Б. 
Кз пелла. За гем по результатам каждой из груип бьш проведен
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ф акторний анализ, в ходекоторого бьіли полученьї ф актори, 
х а р а к т е р и зу ю іц и е  груп пьі с р а з л и ч н н м  ур о вн ем  
сформированности морально- зтической ответственности. На 
основе данньїх, полученньїх в процессе составления опросника 
и результатов факторного анализа, мьі составили следующие 
х а р а к т е р и с т и к и  п р е д с т а в и т е л е й  р а зл и ч н ь їх  у р о вн ей  
сформированности морально- зтической ответственности.

Грушіа с низким уровнем сформированности морально- 
згическои ответственности, характеризуется следующими 
психолоіическими особенностями:

У испьітуемьіх с низким  уровнем сф орм ированности  
морально- зтической ответственности наблю даегся низкий 
уровень рефлексии, когнитивная и моїивационная ригидность, 
неспособность к глубокому самоанализу, отсутствие мотивации 
к проникновению  в собственньїй внутренний мир ( своє “Я ”, 
собственную  самость), слабо развитьіе интроспекгивиьіе 
способности, низкий уровень общей критичносте мьішления. В 
межличностном взаимодействии наблюдаегся зависимосгь от 
группьі и общественног о мнения, обіцепринятьіх правил, норм и 
социально - заданньїх усгановок, которьіе воспринимаются как 
правило полностью или по большей чаєш  бессозна ісльно, через 
механизм психологической защ игьі - интроекцию . В данном 
случае интроекцня включается как функция обеспечиваюіцая 
личносте свободу от принятия ответственности. Такие личности 
оправдьіваю т собственную безответственность обьіденной, 
житейской формулировкой - я поступаю (делаю, думаю, и. т.д.) 
как все . У испьп уемьіх с низким уровнем сформированности 
м о р а л ь н о -  л н ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  н а б л ю д а е т с я  
конф орм ность, не способность противостоять  феномену 
вну їриіруппової о фаворитизма. Такне люди не предпочитают 
самостоягельно принимать решения, а опираются на других. 
Низкий уровень развития зкзистенциальной отвеї с і венпос і и 
ком пенсируется вьісокой соц и альн ой  ж елательносгью  и 
постоянньїм с гремлснисм к 0Д 0б])Є Н И К ) со стороньї социума, 4 1 0
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проявляется в огсутствии собсгвенного мнения. Н аличие 
последнего заменяют обіцественньїе, не критически усвоенньїе 
ценности , соїщокультурньїе и групповьіе нормьі. Интересно 
отм етигь т о ї ф акт, что представители данной  группьі 
х а р а к т е р и з у ю ! ся ск л о н н о ст ь ю  к н е п о с т о я н с г в у , 
подверженностьювнеігаїим обсі ояіелі.ствам, беспрнинипностью, 
неорганизованностью, о гсутствием ответственности, гибкими 
(си гуативньїми) установками по о гношению к происходяїцему 
вокругних.. Завьішенная самооценка (по сравпению с другими 
группами) является заїцигньїм механизмом при на гичнн проблем 
и внуїри личносіньїхконфликтов. Поскольку даїшьш контингент 
испьггуемьіх характеризуется, как уже отмечалось вьшіе, низким 
уровнем рефлексии и индифференгньїмн усіан овкам и  по 
отнош ению  к самопознанню , единсгвенпьім механизмом, 
позволяюіщім сохранять гомеоста гическое равновесие личности 
(психологнческий комфор г) вьгступаез, система психолоіических 
заїциг. Свойсівеїпіая предсгавигелям данной іруппьі повьппенная 
тревожность ( как правило достаточно сильно вьітесняемая, а 
погому и мало осознаваемая) посредсгвом автоматического 
включення механизмов заїциг, чаїцевсего таких, как изо ляции, 
сублимации, шпроекции, проекции, реакгивного образования и 
др. приводит к тому, что человек не задумнваеіся, не анаїизнруег 
в о зн и к ш и е  п р о б л е м н и е  си ту ац н и  и к о н ф л и к т н , ч то , 
соотвсгственн о , опять п риводит к повьіінению  V рови  я 
іревожносги. Низкнепоказагели пофакіору “Сила Я” указьгоают 
на о і сутсгвие способности таких людей контролироваї ь свои 
змопии и импульсивнне влечения и вьіражать их в сониально- 
допусгим ой  , ад екватн о й  ситуацни  формо. Внешне >то 
проявляется как низкий уровень змоционального контроля,
о ісу гсгвие чувсгва ответственности, уклоненне от реальпосги.

Даннуюіруппу характеризую гследуюі іще (фактори:
1) ригидность (9,80 о)
2 ) конформносгь ( 10,2%)
3) п о у Ц іер ж ен н о сгь  ч у в е п $ а м  (10°«)



4) гревожность(11%)
5) неадекватносгь самооцшки (11,9%)
6 ) отсутсгвие зкзистенциальной ответственности ( 12 ,1  %)
7) слабосгь Я (змоциональная неусгойчивость) (11,8 %)

Все факгорьі имеют приблизительно равньїй процент полнотьі 
дпсперсии.

Опмсание груїніьі со средним уровнем сформированносги 
морально- згической ответственности.

И спьітуем ьіе д а н н о й  гр у п п ь і х а р а к т е р и з у ю т с я  
абстрактносгью игибкостью мьшшения, способносгью понимать 
и анализировагь ситуацию. Однако, низкий уровень развития 
м о р а л ь н о - з т и ч е с к н х  ц ен н о с тей  п р е п я т с т в у е т  р о ст у  
зк зи стен ц и ал ьн о й  о тв етсгв ен н о сти . В м еж личн остн ом  
взаи м одей ствии  так и е  лю ди проявляю т н езави си м ость , 
власгносгь, самоуверенносгь, иногда граничащее с упрямством. 
Независимость в суждениях и поведении зачастую ириводит к 
возникновению конфликтньїх сигуаций, поскольку такая личносп> 
не способна стать на позицию другого, что свидетельствует о 
низком уровие змпатии, отсутствии толерантности , низком 
уровне развития аль груисгических змоций.

Для представителей данног о группьі свойсгвенна социальная 
смелость, активності», готовності, иметь дело с незнакомьіми 
обстоя гельсгвами, рассудительность, осторож ность. Таким 
людям свой сгвен на излиіпняя осто р о ж н о сть , связан ная  
чрезмерньїм беспокойством  по поводу св о єю  будуїцею , 
некоторая расчегливость в отношениях с другими людьми.

В целом по факторам полученьг следующиерезуль га їьі:
1) вьісокигі уровень развития рефлексии (12,8°/ Ь)
2 ) отсутсгвие морально-зтическнх ценносгей ( 1 1  %)
3) доминаптносіь (9,8%)
4) сдержанность (10,1 %)
5) низкий уровень зкзистенциальной ответсгвенности ( 12,3%) 

Всефакторм имеют приблінигсльноравпьій процентполпотьі
дисперсии.
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Описанис групньї с високим уровнем сформнрованности 
морально- згичсской ответственности.

У испьггуемьіх данного типа наблюдасгся високий уровень 
развш ия рефлексии в сочегании с развитой сисгемой морально- 
зтических ценностей, чго свидетельсівуег о вьісоком уровне 
сформированносги морально- зтической о гпетственности. Такие 
люди, как правило, харак теризую гся работоспособносгью , 
зм о ц и о н а л ь н о й  зр ел о с т ь ю , ж и зн ер ад о с  г н о с т ь ю , 
импульсивностью. В межличностном обіцении такие люди 
естественньї и искренни, у них сформированьї змпа гийньїе 
способносги, они мотивированьї оказьіва іь содейсівие и помоїщ,. 
Вьісокие оценки по <[)акгору “вьісокая норма гивносгь новедения” 
свиде гельс гвую г об осознанносги в о гношении своих дейс гний 
и поступках, ответственности, стремлении в досгиж ении 
п о сгав л ен н ь їх  ц елей . По о тн о іп ен н ю  к окруж аю іц и м  
представнгели данного ти п а  отличаю тея уж ивчивосгью , 
і о.іерап гносгью, способносгью к установленню социальньїх 
коїггакгов.

И спьітуем ьіе, п р и п ад л еж а їц и е  к д а н н о й  гр у п п е  
харакгернзую гся високим сгремлеинем к самопознанию , 
самореализащш, самоактуализаіцш.

Даннуюірутіпу характеризуюг следуюнщефакторьі:
1. рефлексия ( 1 0 ,8 ° о)

2 . морально-згические ценносги ( 1 1 ,2 %)
3. чувегви гельносгь ( 10,3° о)

4. вьісокая иормативносіь поведения (12,2° п)
5. зкспрессивпость (13,1 %)
6 . доверчивость (10,9%)
7. вьісокий самокопфоль ( 9 ,7 ” о)

Всефакторм имеюг приблизні ельно равньїй процент полпо гьі 
дасперсии.



Таблица 1
Фактори, характериіугощие личносгную сферу 

представителей груші с различньїм уровнем 
сформированности морально- зтической ответственности

Само-
оценка

Опреде-
ляющие
факторьі

Группа с низким Группа с средним Г’руппа с високим
уровнем сфор уровнем сфор- уровнем сфор
мированности мированности мированносги
МЗО МЗО МЗО
завьішенная заниженная адекватная

ригидность РЄ(|)ЛЄКСИЯ рефлексия
(9,8%) (12,8%) (10,8%)

конформносгь огсутствие морально-
(10,2%) морально- зтические

яических цснности (11,2%)
ценностей (1 1%)

нодверженность доминантносгь чувегви гелі,НОСІ ь
чувегвам (10%) (9,8%) (10,3%)
іревожносгь сдержанносгь вьісокая
(11%) (10.1%) нормативность 

поведенії я 
(12,2%)

отсутсгвие низкий уровень зксі ірессивность
' лезі істсі пдиальї юй :жзнсгеициальной (13,1%)
ответственности ответственности
( 12,1%) (12,3%)

слабосгьЯ
('шоциональная
неустойчивость)

високий
самоконтроль
(9,7%)
доверчивость
(10,9%)

Таким образом подгвердилась гипотеза о влиянии личносгньк 
качсств будуїцих практических психологов па формированис 
морально- зтической ОТВЄТСТВЄННОСТИ.

С.С. Возняк

КУЛЬТУРНА РЕАЛЬНІСТЬ І ПРИРОДА 
ЕЙДЕТИЧНОГО СПОГЛЯДАННЯ.

Проблеми філософської о осмислення феномену людської 
культури далеко не нові. Вони становили один з перших предметів 
власне філософського пізнання, виокремлюючись із загального шару 
сві тої лядно-сенсожиттєвих питань, формуючи свій власний пі; їх ід 
до цього роду питань гуманітарний, котрий вже в кіпці XIX на 
початку XX ст. посгав як антитеза природничонауковій парадигмі 
пізнання.

Власне, саме тоді в працях Ріккерта, Віндельбанда, Дільтея, 
М.Вебера був розвинений науковий підхід, який вже в наш час 
отримав назву “гуманітарний” і який виступив альтернат ивою 
природничому. При всіх інших, добре відомих обставинах, ця нова 
наукова парадигма означала нове розуміння пізнання, людини, її 
світу, існування взагалі [Див.:5, 18,3]. Гуманітарне наукове пізнання 
виявилось т аким, яке відповідає основним вимогам ще античного 
н ау ко во го  ідеалу, для нього  х арактерн и м и  с: опозиц ія 
иегумапітарннм явищам (природничій науці, першій природі, 
технічній культурі, технократизму тощ о), рефлексивність, 
“розуміючий” характер (як писав М.Бахтін: “Спочатку зрозуміти, 
потім вивчати”), розуміння об’єкту пізнання як тексту, що мас певну 
“життєвість”, “активність” щодо свого суб’єкта, множинніст ь точок 
зору на один і той же матеріал, багатоманітність інтерпретацій 
текстів і фактів, предст авлених в культурі, внесення нового сенсу у 
певну область культури або діяльності, породження нового 
культурного процесу та нового його суб'єкта нового типу людини 

гуманітарія [Див.: 1, 2, 3, 6 , 7, 8 , 9, 11, 10, 16].
Культурологія й постала як методологія гуманітарного 

пізнання, яка в наш час ще й змушена брати па себе ряд світ оглядних 
функцій філософії через свою прш типову і іеідсолої ічність [Див.: 19, 
12].



В ньому аспекті роль філософії культури (culturphilosophy) як 
світоглядно-теоретичного ядра культурологічних наук виглядає 
напрочуд вагомою. Питання онтолої її культури постають власне як 
питання онтології'людського буття (чи не тавтологія?), як питання 
про сенс світу людини як суб’єкта власного перетворення і 
культуроївореї нія взагалі.

Одним з центральних в цьому зв’язку постає питання про 
природу культурного буття. Як існує культура, де саме міститься 
вся багатоманітна скарбниця її форм, проявів, вкарбовані у ній 
почуггя, думки, образи, переживання'? Питання онголоіїїкультурних 
форм і неминучістю виводять на мет афізичну проблематику не 
у плані метафізики як метода і способа пізнання, а власне у 
античному розумінні цього терміну як такого, що позначає 
проблема і ику трансі іендентного, позачасової о і позапросгорової о 
бугтя. І дійсно проблема буггя культурної о Космосу це проблема 
природа і су шості ідеального як феномену. Так само як і проблема 
відношення людина-світ” у філософській культуролоіії посгає як 
проблема рефлексії світу культурних визначень і смислів.* Крізь 
призму філософської о розгляду цієї проблеми можливо окреслити 
чи хоча б намітити контури Метафізики культ урного бу г гя.

Якщо культура є спосіб людського буття, то її реальність 
неподільна з реальністю існування людської творчо-перетворюючої 
діяльності. Діяльність ця є формотворенням, формообміном. 
Кульїура у своїй визначеності постає як духовна реальність, яка 
складає сутність лю дського особистісного становлення й 
самовизначення, самоусвідомлення тощо. Поза цим розглядом, як 
нам вважається, будь-які спроби аналізу культ ури не просто як 
феномену, але як світу людського буття неспроможні.**

Свії культурних визначень це свіг гранично-сутнісних
самовизначень людини, ціннісно-смисловий Універсум людського
буття в його максимальних проявах, світ людської орієнтації у
абсолютних координатах буття. На брудному скривавленому грунті
гидот соціальної та політичної історії зростають троянда Істини,
Добра, Краси, Свободи, Віри, Любові. Це і є справжні визначення 
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людського існування, котрі хоч якось виправдовують наше життя 
на фоні Всесвіту. Дійсно, “сіється тіло тваринне, а постає тіло
духовне...”(І Кор. 15,44).

Культура завжди духовна. Будь-яка матеріальна субстанція 
культурного світу є лише “матеріалом , в якому в гілюєіься духовний 
задум. М атеріальне й духовне в культурному світі завжди 
переплетене, в 1U,ому матеріальне покликане являт и і “оформлят и" 
людську к у л ь  гурно-традиційно визначену доцільність, буквально 
втілюват и її в реальності. Духовне ж постає як внутрішній зміст 
предметного культурного світу, як та Цілком суспільно визначена 
належність предмету , що репрезент ована крізь відповідну систему 
зі шків, символів, асої націй, зміст овних “коордана і і деі ермінангів, 
які дозволяю ть людині орієнтуватися в свому світі. 1 не лише це. В 
культурном у віднош енні лю дина не лише усвідомлює іа 
переосмислює світ, вона онтологічно творить свій світ світ 
власного культурного буття, де предмети постають не стільки як 
речі, скількі як цінності й смисли, що являють собою свії ціннісно- 
смислової орієнтації феномен культурної о бу і ія.

По мірі становлення людської творчості і “окультурення 
довкілля” людина перетворює природне середовище на предметне 
поле культури: гак, поява аграрного виробництва означала 
перетворення середовища людської общини на економічний простір 
садиби, поля, пасовища, промислу. Виникає поняття Батьківщини, 
“рідної землі”, як святого довкілля в л а с н е  людського буття [Див.: 13 
,7-8.]. Ще більше ці процеси зачепили світ часово-прост орової 
о р ієн т  ації суспільної людини, детермінуючи його за способом жи 11 я 
й забарвлюючи етнічним ставленням до буття як такого. Так 
культурна діяльність спричинила саму появу духовно-ціннісної о 
шару бу ггя, я к и й  для людини пост ає як цілком зрима й відчут на 
реальність її світоорієнгаїцї. Власне, це й відбилося в знаменні ому 
“Спочатку було Слово”. Культура пост ає як тип соціальної пам’яті і 
спосіб власне людського буття, як спосіб долання конечності 
людського буття через творчість власної історії у ЇЇ духовних 
координатах (Див.: 14,101].



Як зазначав С.Л.Франк, неупереджений пересічним глуздом 
розум вбачає в бутті не лише наявну дану у зовнішних відчуттях 
дійсність. “Те, що ми називаємо “об’єктивною дійсністю”, навіть у 
самому широкому, здавалось би, всеохоплюючому смислі цього 
поняття, все ж не вичерпує собою буття...” І далі: “Будь-якій 
дійсності, всьому, що ми включаємо в склад світового буття, ми 
змушені протиставиш  більш широке поняття реальності, у склад 
якої входить, окрім дійсності, ще й надчасове, “ідеальне” 
буття. . .”***[20,26].

Власне, кульгура й становить собою сутність і зміст цього 
“ідеального буггя”, будучи невід’ємною складовою людськог о буття, 
самим його корінням, з якого виростає вся сукупність духовного 
життя су спільства і особистості.

Як зазначає філософ, самоочеввдність цього “надсвітового, над- 
об єктивного буггя” (Августин) відкривається дтя нас у формі 
живого знання. “Це є буггя, не як німа пасивна “дійсність”, що 
ззовні передує нашій думці..., а як безпосереднє, для себе самої 
істотне і самовідверте ж и ття; і це саме бугтя, будучи первинною 
істотністю нашого власного буття, в його особі віднаходаться як 
первинна істотність реальності в з а г а л і . . [20,34-35]. Воно складає 
загальну підставу і підвалини “об’єктивноїдійсності”, як вона дана 
нам у сприйнятті га переживанні, її знаками ми розшифровуємо 
загальний зміст і сенс буїтя, визначаючи свої орієнтир и-дороговкази 
на шляху життєвого посгупу. “Це є реальність, що виходить за межі 
всієї псевдо-всеосяжної системи об’єктивної дійсності і лежит ь 
в основі останньої. Вона не передує нам ззовні, а надана нам 
зсередини, як грунт, у якому ми вкорінені, і з якого ми зростаємо”Г2 0  
35].****

Світ духовної реальності зовсім не є тотожним із світом 
свідомості. Він не завжди усвідомлюється, скоріше свідомість стає 
фактором його переведення у внутрішній план душевного осягнення 
індивідом, адже “слід розрізняти між відчуженим від нас об’єктом, 
лише ззовні (гносеологічно) покладеним пс*ред нашим пізі гавальним 
зором, і об'єктом, що перебуває всередині нашого духовного життя
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і ззсредини нам ві/цфивається”[20,40]. Це, як зазначає Франк, добре 
розумів В.Дільтей, вводячи поряд з поняттям “Begreifen” 
(відсторонене розуміння) категорію “Verstehen” (співчутливе 
зрозуміння), а задовго до того Ніколас з Кузи визначив цей феномен 
як docta ignorantia умудрене невідання.

“Саме т ому, що живе знання відкриває нам глибинні виміри 
бу ггя, недоступні об’єктивному, предметному пізнанню, зовсім 
безнадійною є спроба охопити буття у його цілокунності, зрозуміти 
його до кінця, залишаючись в межах пізнання “об’єктивної 
д ійсності» [20 , 41]. К атего р ія  ф ілософ ії ж иття і 
культурангрополоїїї “Existeng” безпосереднє конкретне ддя-себе- 
буття людини розкриває щось зовсім інше, більш глибоке й 
первинне, ніж просто душевне життя як галузь об єктивного 
психологічного пізнання, а саме реальність взагалі [21, 230].

Реальність, таким чином зрозуміла, складає основу того, що ми 
можемо і іазват и реальністю самого суб’єкта людини. Об’єктиві іим 
її змістом стає тоді сама культ ура як спосіб буття людини. Культура, 
тами чином, постає для нас як вссохонлюїоча повнота і основа 
об’єктивної дійсності, що надана нам у самовідчутті творчої 
активності прагнення до здійснення усієї повноти жигк діяльнос ті, 
з д ій с н е н н я  іраничних вимірів існування, котрі постают ь для нас як 
ідеали Істини, Добра і Краси.

Отже, культурний Всесвіт складає собою певну ідеальну 
реальність, світ самовизначення людини через сітку духовних 
координат. Це сві т трансцендентний, відмінний від матеріально- 
фізичної дійсност і, законами якої не охопити існування іст ини 
категоричного імперат иву, гармонії сонет Бетховена чи поетики 
Калідаси. Це спосіб свіговідиош ення, світосприйняття та 
самопізнання, що, за одним мудрим висловом, немов би складає 
найтонший шар, що утримує людину від остаточного здичавіння...

Світ культури, де перебувають образи, понятт я, почутт я й 
переконання вкупі з уявленнями та символами, що ст осуют ься 
найрізноманітніших ст орін нашого буття, є світом ідеальним. Але 
не прост о ідеальним в смислі “матеріального, пересадженого в
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людську г олову й переробленого в ній” (Маркс), а реально- 
ідеальним. Адже реальність, а не ілюзорність світу духовних 
ви зн ач ен ь , в б а ч а єт ь ся  кож ни м  сп ри йм аю чи м  як ф ак т  
само очевидності, створюючи цілий світ ціннісно-смислового 
визначення людського буття. Котрий дня людини постає як ближчий 
й реальніший за “об'єктивну дійснісгь”.

Ві гу іріїіп іь о -j іюдське буття (душа) - це паросток, який коріні шми 
заглиблений у серцевину загального грунту буття, з якого він 
проростає. “У спрямуванні всередину, в глибину, “душа” не лише 
не зустрічає ніде “свого кінця”, будь-якої межі,...а навпаки, 
розширюється, непомітно переходячи в те, що вже не є “вона сама”, 
й зливаючись з ним. Хоча вона при цьому і зберігає усвідомлену 
відмінність між собою й тим ,.. .що лежить за її межами, - однак, 
саме в глибинній, “прикордонній” її області ця відмінність стає.. .все 
меіпп в ідчутою  і визначеною...”[20,60].

Такий досвід, який С.Франк називає “містичним”, насправді є 
самоочевидним кожному, хто хочраз переживав єдність з Природою, 
коханою людиною, сівітом, Богом...Втілений у дії, цей досвід 
переводить внутрішнє ірансцендування (співпричетність до буття 
за межами самого себе) в культуротворення, ко тре в такому разі 
постає яксамотворчість спюреннясебесамого,торуваннявласного 
житія.

“Живе знання”, у якому світ культурної реальності постає зі 
всією самоочевидністю, є інтуїтивним баченням самої творчої 
сутності культурної о універсума, йоі о ідеальної природа. У такому 
“баченні” видимими й зрозуміло-близькими постаю ть саме 
суспільно-культурні функції предметного культурного світу, а самі 
предмети виступають непросто як речі, але як певні сутності і сенси, 
які людина покладає у сист ему свого ціннісного відношення.

Таке бачення постає у формі ейдетичного споглядання.
В контексті культурфілософії споглядання взагалі розглядається 

як специфічно людське відношення до предмета, яке має в якості 
своєї основи предметно-чуттєву діяльність. Споглядання дієве. 
Споглядання -  чуттєве. У спогляданні, безумовно, відчутним є
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момеш пасивності, стражденносп суб’єкта, в той же час це активна 
пасивність, активне страдпицтво, активне сприйняття, с-прийняття, 
прийня ття значимого для роду в цілому і особисто для суб’єкта 
чуттєвого предмета, рух чуттєвого стану за власного мірою предмета.

Цілком можлива і необхідна інтерпретація спог лядання як 
специфічно людської активності, людського стану, як родової 
визначеності людської істоти.

Власне, корінь такого розуміння ми знаходимо у початків 
ідеалізма в ф ілософії П латон а у д іалектиці виявлення 
різноманітних значень сугпосіі-форми-сйдоса. Платоиівський світ 
ідей-ейдосів як істино суще визначає чуттєві речі. Світ ідей постає 
як абсолют не, світ речей як відносне, кожна річ є лише завдяки 
втіленню в ній ідеї, кожна одинична тілесно-чуттєва річ існує лише 
у відношенні до свого першообразу, до заі ального.[ 17,305-307].

Ідеалізм Плат она, власне, як і будь-який ідеалізм в філософії, 
відтворює реальні основи особливостей людської суспільної 
життєдіяльності. І не важливо, з точки зору культурології, що 
первинне, що вторинне, адже Плаї он вперше фіксує факт наявності 
і peaj іьності д ія  сприймаючої і куль турі ю діючої j подіті ш ідеальної о 
світ у - світ у загально-значимих взірців, зразків речей, образів, 
понять, визначень і встановлень світу, який прийнято називати 
світом духовіюї культури.

“Загальний фікт, на грунті якого зросли класичні системи 
об’єктивного ідеалізму, - недійсний факт незалежності сукупної 
куль тури людства і форм її організації від окремої людини, і більш 
широко взагалі перетворення всезагальних продуктів людської 
діяльності (як матеріальної, так і духовної) в незалежну від волі і 
свідомості людей силу” .[12, 219]. Світ ідей П латона, який 
протистоїть як загальне одиничним речам і визначає їх, єні що інше, 
як відтворене відношення всезагальних норм і форм суспільно- 
людської життєдіяльності до одиничних тіл як людських, так і 
природних. Ідея, ейдос, ідеальне у речах є дійсно загальне 
загальне як закріплене суспільно у традиціях культури. Раз 
виникнувши, культура діє і функціонує за специфічними законами
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загального, ідеального, закріпленого у самій сутності людської 
життєдіяльності і культурноїтрадапцї.

Загальне як конкретно-всезагальний взаємозв’язок визначає (рос.
-  о-пределяет) одиничне, задає йому межі, розташовує його мірою й 
числом, надає йому визначешгість як форму, яка є не лише просгорово- 
геометрична конфігурація, зовнішність, але яка суттєва, істотна в 
смислі иокладеноеіі в ній і нею сутності в окремому речовинному 
предметі, який стає, таким чином, предметом культури.

Ідеалізм починається з розповсюдженням цього факту па ще не 
олюднені об'єкти світу, і тоді ге, що ми визначили як закон культурної 
творчості, належний до людського світовідношення крізь призму 
ейдетичного бачення су тісної природа світу культури, переносиїьея 
зовні, у світ, якій  таким чином постає як арена дії Абсолютної Ідеї.

Становлення ідеальних форм відображення людеї .кого спої ля/ щння 
відбуваться щеу життєдіяльності первісної людини, на ранніх щаблях 
їїрозвигку. Але відношення “форма-сутність” відтворюється на всіх 
егапах ісі іування сусгш п>і юї людини. адже це властиво всім органічним 
системам знятгя і там самим відтворення свого початку в складі більш 
високої конкретної цілісності, де передумова стає цілепокладеним 
результатом.

Будучи категоріями спої лядані ія, способами орі аігізаціі т а  шфічі ю 
людського споілядаї п ія, форма і суп гість постають щаблями освоєїтня 
суспшьно-виробленої предметності, яка існує в якості позапокладеної 
речі. У спогляданні людині дана ідеальна форма як форма активної 
житі < у гія: іь і юсі і людаї ш, алевже відсторонена від людини, вивержена 
з потоку діяльності і представлена як форма речі. Рух сприйняття за 
цією формою відразу ж здійснює рефлекторне розрізнення ейдоса 
(Ідеальї юї форми) і простого субстрат а. У діяльності форма привходиіь 
в субстрат як у матерію, організовує його. У спогляданні ж субстрат 
постає як щось невідокремлене від форми, форми-ейдоса, воші 
внутрішньо пов’язані, їх відмінність ще не є відмінність як така, але 
все ж проступанпя, проявлення в формі субстрага видамс. Сутність не 
є простий субстрат, хоча субстрат постає одним з початкових визначень 
сутності. Форма, якою вона пост ає у сприйітатті, суттєва, вона є форма
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сутності, іївцлимий образ. Але у спої ляда пп предмет а культури ндіїм іа 
геометрична форма ще не є ейдосом, хоча й причетна до нього. Ейдос 
посгає я к  є; о гість форми й с у т н о с т і . він є сутнісна форма і суїтсвість 
форми.

За визначенням О.Лосєва, ейдос є “інтуїтивно надана і явлена 
смислова сутність речі, сенсове різьблення предмета... Ейдос є наочним 
різьбленням (изваянием) сенсу”[15, 32]. Інакше кажучи, в ейдосі 
ідеальневиявленетут-тепер якпевна видимісіь, “наочна” явнісгьсенсу 
предмета. Ідеальність речі (культурного предмет а) презентована у 
споглядані гі як форма і (ігїречі. Якщо споїіядашія-спрнйі іяпя, зорове 
вражеііня розуміти як певі іий психо-фізіо.і юї ічі іиіі, речовш їїшй прої іес, 
-то ніякої ідеальності немає. Форма зовнішьоїречі відображається у 
сприйнятті, - хоча саме це відображення, відшаровування форми речі 
активною діяльністю сприйняття вже» ідеалізацією (відокремленням 
форми речі від самої речі й перетворення її у форму суб’єктивну, в 
форму спрі ІЙІІЯТТЯ).

Але для суб’єкта в такому випадку форма зовнішні, ої речі виступає 
лише певною щільністю, геометричним контуром, і така форма 
споріднена і простою “якістю” (п гегелівському розумінні останньої).

Якщо ж спої лядаїн ія брати в йоі о еіідстичі іііі визпа чеі юсгі, як с- 
поглядання, “погляд-з”, годі форма зовнішньої речі посгає не просто 
геометричним контуром, - в речі є видимим їїсмисл, але видимий він 
вже не стільки очами, скільки “очами розуму”, видимий розу мом. 
Справа у тім, 11 ю ейдетичі іе спої ладаї іня є “розумі іе” спої j гадані ія, і іе 
просто бачення речі, але передчутт я її сенсу і бачення її сенсу; т оді 
ідеальність речі постає не лише па боці суб’єкта як його ет ап, а 
прост упає в самій речі.

Таким чином, ейдетичне споглядання є здібність бачення 
ідеальності. В якості форми ідеальне виступає як т аке, будучи 
покладеним як опредметпена форма діяльності. Форма діяльності 
втілюється у форму речі, і сама ця форма речі ідеальна в т ому смислі, 
що репрезентує людську діяльніст ь, людські значення, людську 
сутність. Для того, щоби вмі ти віднайти, побачити в культурному 
предметі цю ідеальніст ь, т обт о побачити йоі о саме як культурний
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предмет, необхідна розвинена здібність до споглядання, до розумного 
споглядання. З іншого боку, потрібен особливий предмет для такого 
споглядання, - пред мет не просто абстракттю-суспільщш, тобто так чи 
інакше функціонуючий у складі суспільно-людської життєдіяльності, 
алепредмегконкрегно-суспільннй, конкретно-родовий, конкретно- 
людський, - предмет культури.*****

Ідеальність як смислова різьбленність речі видима, споглядається 
не в речі самій-по-собі, а в предметі культури, форма якого 
безпосередньо своєю імманентною рефлектованіспо репрезент ує 
сутність, і тут ми маємо як співпадіння видимої форми з ідеальною 
формою, так і їх неспівпадіння.

Згадаймо момеш шигівської;цалектііки: якщо фіксувати момент 
самототожності форми, то ми маємо форму в її абстрактній 
протиставлаюсгі сугності. У “і іепрої шкливих” речах-корисностяхтак 
і відбувається. Істоті гість форми у спогляданні предметів культури в 
іішіому. Це істотність “в-собі-і-д ш-себе” Туі сутність невідокремлена 
відтілесносіі, тут саметілесність, а не байдужа речовинність, але це 
іілесі гісгь саме цієї' сутності, яка проступає, виявляє себе безпосередньо 
у формі. В такому предмегі за умови йог о адсква п юі о споглядання 
сутність не редукується до простої о субстрат а , його субстрат дійсно є 
байдужім не до сутності, а до власне гілссі юсгі, виї ляду. Формованність 
сутності такого предмет а імманентна, а не привнесена ззовні, і 
споглядається вона саме у такій якосіі як імманентна виражеиість у 
формі сутності.

Таким чином, ейдетичне споглядання відразу орієнтоване на 
сприйняття “розумної” суп юсгі, покладаюїкрізь форму, або жнавпаки: 
на сприйняття форми як імманентної сутності, форми, крізь яку 
проступає сутність, причому не як прихована, записна, а якявленна, 
яка отримала з себе самої адекватний вигляд. Зрозуміло, що в і акому 
випадку ми маємо справу з естетичним предметом.

Цікавим є у цьому плані аналіз, проведений О.Лосєвим щодо 
ейдетичної природи музики. Музичне буїтя, пише вії і, не є оформлене. 
Але цс не означає, що музика зовсім позбавлена форми. Як вид 
мистеїцва вона має своїформи виразу, їй притамаї и гі і схема, і “морфе”,
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і Т.І. Однак сама музична предметність як така є сйдос, а особливий 
ейдос музики полягає самеу безформеності. Ейдос є явленою сутністю 
предмета, тим самим він є певна форма. Але ейдос як форма відмінний 
від “мор<|»е”, йоі о форма вияв супюеті. Е й д о с  являє суп гість, виявляє 
самим собою [15,330-36].

Відповідно, в ейдосі прису тні і форма, і сутність як розрізнена 
єдність, але жнва розрізненність, яка не є байдужим поєднанням 
зовнішніх за своєю природою частин цілого. Ейдос єрефлектована в 
себе цілісність. Будучи “смисловим різьбленням”, “картиною смислу”, 
ейдос несе в собі і сутність, і форму, і їх тотожність, І ВІДМІННІСТЬ. А 
точніше- то гожігісіьрізноманітноіо,атіерізноманпного, розрізненого 
в собі. Ейдос суттєвий, істотний, а розрізнення в сугності не є 
розрізнення одного й іншого, але є розрізнення в собі. На відміну від 
Логосу Ейдос є формою споглядання, переживання, причастя.

В своїй дійсності ейдос пост ає як смислова єдність, що являє 
“живий і насичений жит тям предмет”[15, 36]. Насичений жігггям 
предмет є предмет культури, запуреї іий у відповідне йому спої лядаї її ія,
- алеж таким предмет ом виступає і людина як втілення культури та її 
суб’єкт. Власне тому людині притаманне ейдетичне споглядання, що 
вона постає для іншої людини у безкорисливому відношенні 
(культурному, чуттєвому це вищі людські почуття любові) як Ти, 
глибоко змістовне, цікаве й близьке [Див.:4, 12-24].

Споглядання й переживання культурного предмета чи явища 
(наприклад яку фраімепіі Лосева музики), будучи однією з вищих 
форм ейдетичного споглядання, розкриває таємницю людського 
споглядання як такого і людяності освоєння предмета як предмета 
культури. Предметкульгури (яким постаєтакож і людина, і Бог...) є не 
просто фрагмент речовш н юі о буггя, сам по собі він є одним з виї. іядів, 
ЩЮЯВІВ людської сутності. Ку.1 іь гурі ІО-СПОІJІЯ, іальї іе і трепеті ю-цілісне 
заііуреїн ія в і іьої о насичує суб’їкш внсбупя нескінченними смислами. 
т им самим перетворюючи життя людське з тужливої о пфебуваї п ія у 
речовиїшому повсякденні в життєве становлення, вкорінюючи 
суб’єкта не в речовинності, але у вічності.



Культура власне трансцендентна відношенням володіння, 
обладання, вона ціпком по той бік споживацько-корисливого буття, 
і справжня сутність людини знаходиться саме в культурі, у 
вкоріненосгі особистості у власні родові основи, що репрезентовані 
у культурних визначеннях. А у ейдетичному спогляданні і 
переживанні потойбічне, абсолютне, трансцендентне стає раптом 
“посейбічним”, воно явлене, проступило, видиме і перетворюється 
у імманентне хвилювання душі, здібної до таких духовних 
банкегувань.

Ейдетичний характер споглядання - осереддя світоглядного 
смислу форми і сутності як категорій людської о пізнання взагалі і 
як духовних визначень буття культурного Космосу зокрема, як 
координат світоглядного самовизначення людини у ціннісно- 
смисловому Універсумі культури. “ Ейдос є абсолютно прозора 
самоявлеї гість смисл а самому собі, причому сам вії і одночасно об’єкт 
і суб’єкт для себе. Отже, живий ейдос є суще (одиничність), ІЦО 
постає як рухливий спокій сам оготож нього розрізнення у 
абсолютному самовідношенні з самим собою” [15,128]. Ейдетичне 
споглядання є осмислене споглядання явленого сенсу. Тому 
ейдетичний предмет предмет культури є не лише ззовні- 
покпадений об’єкт, а й суб’єкт. Впізнавання певної суб’єктивності в 
предметі під час розумного споглядання є передумовою адекватного 
розпредметнення, осмислення й переосмислення предмета як 
суспільно-культурного утвореї ПІЯ.

Ейдетичне переживання сві ту є споглядання його як істотного 
в собі і для себе. Світ в такому спогляданні посгає як щось ірунтовне, 
су бетанційне, в собі абсолют но цінне, яке не дозволяє суб’єкту 
ставитися до себе з позицій лише володіння, обладання. В гой же 
час цей світ, світ ейдетичної цілісності не є зовсім непроникливим, 
непроглядним. В ейдосі він даний у своїй імманентній прозорост і, 
він доступний людському' осмисленню і впізнаванню. Але не суб’єкт 
вносить у нього смисли, а світ прочиняє свій сенс, який, у свою 
чергу, не лише не чужий людині, але саме складає предмет її 
ейдетичної жаги.

Отже, споглядання не лише щабель руху пізнання, не лише 
етап у історичному становленні суспільної людини, зовсім не 
функціональний засіб оволодіння змістом світу. Ейдетичне 
споглядання самоцінне й самоцільне. У такій якості максимальною 
мірою воно розкривається у естетичному споглялаїпгій переживанні, 
яке постає абсолютною формою, адекватною людській су-тості. В 
самому такому спогляданні крізь форму стану людських почуттів 
іммаиентно проступає цілісна людська сутність та істотніс ть як 
певна вища, абсолютна істина людського буття. Сама реальність як 
культурна цілісність у своїй імманентній істинності.

Таким чином, естетичне (ейдетичне) споглядання постає 
механізмом взаємозв’язку куль турного суб’єкта з світом куль турної 
реальності, способом рефлексії культурної свідомості і вищим 
сенсом виявлення загальнородової сутності культурного Уігіверсума.

Примітки:
* Як сутність людини не зводиться до її соціально-рольової 

фут ікі гії, так і сутність культурі юї о космосу і іе може бути редукована 
до його зовнішньо-наявних проявів хоч це і були б шедеври 
мистецт ва, народної творчості, геніальні ідеї чи наукові технології.

** Про це детальніше дав.: ВознякС. Проблеми формоуїворення 
в духовно-культурній діяльності // Н ауковий вісник ВДУ 
“Філософські науки”. -№ 9, 1997. Луцьк, 1997. С.48-52.

*** Тут і далі переклад цитат українською наш. С.В.
**** с аме іак  існує світ культурного  буття, у своїх 

трансцендентальних формах переду ючи нашій да та думці. Наше 
“Я", т е, що прийнято називати “душею” або “відблиском духа” , 
своєю іст от ніст ю належит ь пот ойбічному в прямому розу мінню 
цього слова по той бік об’єктивно існуючого мат еріального світу . 
Су тністю цього “внутрішнього буття” є т е, що йому іммаиент но 
притаманний момент ірансцендувашія співучасті у бутті за межами 
самого себе, т обто в реальності ду ховної о буття.

***** М ожна зап еречи ти , що будь-який  предмет як 
опредметнена діяльність постає предметом культури. Це так, але в 
той же час не зовсім т ак. “В-собі” кожний результат діяльності є

171



опредметнена сутність людини, але далеко не кожний предмет є 
таким “для-себе” . Якщо предмет є лише “річчю ”, товаром, 
споживчою вартістю, - у плані власне культури це ще не предмет 
“в-собі” , він постає лише як корисна річ, річ дня використання. 
Предмет культури як “предмет-дая-себе” є призначеним для 
безкорисливого споглядання, розпредметнення, освоєння, і не 
“заради якоїсь цілі”, не “користі заради”, а безкорисливо, лишев 
такому випадку він безпосередньо репрезентує споглядаючому 
суб'єктові всезагально-родову сутність, багатство сенсу, безмежність 
можливостей людського саморозвитку.
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In the article the pliylosophycal analysis o f  the notion "cultural 
nullity” is made in the context o f  general anthology o f  the human being. 
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considered as eidetic contem plation. The analysis o f  the eidetic  
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which is the mechanism o f  the relation o f  the subject to the cultural 
reality, the way o f  cultural consciousness reflection and the higher sense 
o f  the essence o f  ( 'ultural I Iniverse.



X. Дмитерко

ДИСПОЗИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА СМИСЛУ ЖИТТЯ 
ОСОБИСТОСТІ У ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Питання про те, що є смисл життя особистості, чи є він взагалі, 
і якщо так, то в чому вії і noj іягає, хвилювало людство протяі ом усьої о 
його існування. У різі іих філософських течіях воно звучало з меншою 
чи більшою виразі гістто та і остротою і вирішувалося по-різному - від 
і цлковитого запереченіія самої його можливості і до самоочевидної 
зрозумілості його нерозривності із сутністю бу ггя. Виразно 
окреслюєтьсясмислопошукова проблематика у екзистенціалістів 
(М.Хайдепхр,А.Камю,Ж.-ПСартр,С.Кьєркеіхф,Л.Шосгов, МЛІслер, 
Е.Гуссерль, К.Ясперс), які описуючи екзистенціальну ешуацію людини, 
наголошую ть па вразливості особист ості, що без своєї на те згоди 
виявилася закинутою в цей світ; безсиллі розуму, щоденній загрозі 
смерті, неминучій самотності (навіть попритісне спілкування зіншими 
людьми); постійних небезпеках, які підстерігають людину в кожному 
її діянні; нездоланній розколеності світу, в якому ніколи не досягнути 
цілісності буття ( І) і, відповідно, відсутності будь-якого смислу в цьому 
безглуздому хаосі.

Чи не найвиразніше дана проблематика звучить у А.Камю, який 
для визначення екзистенціальної ситуації особистості використовує 
понятт я “абсурд” , сутність якого полягає у тому, що людина, як 
моральна істота, шукає в світі основу для морального судження, тобто 
смислову систему (в якій єсксппіцпна калька і дні юс і «і, що послужть 
їй орієнтиром в житті), а світ відповідає цьому прагнеш по повною 
байдужістю (2, с.478). Напруженість між цим прагненням особистості 
і байдужістю світу і є абсурд» юю людською ситуацією. Погляди А. Камю 
і іа і іеї трансформувалися від позиції нігілізму (відчай через відсутність 
смислу, мети і цінностей в світі, в результа ті чого особистість може 
реалізувати себе лише живучи з гідністю перед лицем абсурдності, 
долаючи її гордим бунт ом супроти власної ситуації) і до прийняття 
системи особистішого смислу, системи, яка включаєв себе виразні

цінності і керівництва для поведінки: мужність, знову ж таки гордий 
бунт, бра терська солідарність, любов...

Ж.-П.Сартр категорично проголошує безглуздість світу: “Все 
існуюче народжене без причини, продовжується в слабкості і вмирає 
без причини.... Безглуздо те, що ми народжуємося, безглуздо, що 
помираємо” (2, с. 479).

Констатація безглуздості бутт я із його фрус граційними, 
безвихідними, безнадійними настроями вимагає від людини якихось 
мазохістських якост ей здатності сповнюва тись наснаї ою до життя, 
боротьби, бунту від страждань, муки абсолютної безнадії (3, с. 133) в 
атмосфері повної приреченості. Звичайно ж, існування, сповнене'таких 
переживань, є пекельною мукою, що призводить до невротизації 
психіки, неможливості самореалізаціі'особистості, і, нажаль, нерідко 

до фізичного самознищення. На цьому акцентують свою увагу 
психо.1 юги екзистеї її оальї юго спрямувати ія В.Фраї по і, 1 .Ялом, Р. Мей, 
які не лише наголошують на мож ливості віднайдення особистістю 
смислу свого життя, а й на тому що це знаходження є основною 
запорукою духовного здоров’я, можливості самоактуалізації, 
caMopeaj гізації особистості.

Так, лю дина, відчуваючи себе самотньою , покинутою , 
розгубленою в байдужому до неї світі, який здасться їй хаотичним, 
розірваним і беззмістовним, шукає якісь організуючі структури, 
пояснення і смисл усього, що відбуваєт ься з нею і навколо неї. їй 
необхідний фундамент, що надав би їй відчу ття зрозумілості, 
осмнсленості, навіть доцільності того, що вона спост ерігає, і в чому 
сама бере участь. Віра в те, що смисл цього їй зрозумілий, дає 
певною мірою впевненіст ь, враження контролю над своїм життям, 
а це в свою чергу позбавляє людину від почутт я тривоги, 
роздратованості,розіубленості. і.Ялом пишез цього приводу: “Ми 

істоти, що шукають смисл. Біологічно ми влашт овані так, що наш 
мозок автоматично об’єднує сигнали, які надходять, в певні 
конфігурації. Осмислення ситуації дає нам відчутт я панування: 
відчуваючи себе безпомічними і розгубленими перед новими і 
незрозумілими явищами, ми намагаємося їх пояснити і тим самим
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отримати над ними владу. Ще важливіше, що смисл породжує 
цінності і правила поведінки, які з шіх випливають: відповідь на 
питання “для чого?” (“Для чого я живу?”) дає відповідь на питання 
“як?” (“Як мені жити?”)” (4, с. 19).

Отже, потреба в розумінні сенсу свого існування, усвідомлення 
свого життєвого призначеніга одне з найвищих прагнень людської 
душі. Цей складний процес ду ховного осягнення себе і світу 
відбувається в процесі роздумів, переживань з приводу різних подій 
свого жиллята планів на майбуїнє і викристалізовується у практичних 
данняхв процесі самоактуалізаціїта самореалізації особист ості.

1.Ялом виділяє такі джерела смислу життя особистості (2, с.482- 
491):

1. Альтруїзм спрямованість на реалізацію потреб та інтересів 
ііішихлюдей; перекоїшгість утому, що від щвали, бугикорисним іншим, 
робити світ кращим для інших, не очікуючи на подяку від них у свій 
бік, добре, забезпечує по ту жне джерело смислу. Ця переконаність 
мас і либокс коріння в християнській лрадщід і приймається як апріорі іа 
істина навіть тими, хто відкидає теїстичний компонент.

Добро, любов (в широкому, загальнолюдському розумінні), що 
реалізуються у вчинках, ставленнях, міжособистісних стосунках є 
ідешифікаційішмиланками, що утворюють тісні життєстверджуючі 
взаємозв’язки особистості із “значущими іншими”. Усвідомлення 
люданою того, що вона комусь по ірібна, що хтось очіку є її допомоги, 
підтримки, дає їй почування осмисленості, повноти жипя, а реалізація 
альтруїстичних вчинків авл омалично приносить духовну насолоду.

2. Відданість сщмві. У.Дюран пише: “Сенс життя полягає в 
можливості, яку воно нам дає, - створити дещо більше, ніж ми самі, чи 
сприяти його створенню. Це не обов’язково сім’я (хоча цс пряма і 
наііширша дорога, яку природа в своїй сліпій мудрості надала навіль 
найпростішій душі), це може були будь-яка група, здатна збудили до 
жигтявсю приховану благородність індивіда і стали дія нього мопівом 
для роботи -  справою, яка не буде знищена його смерл ю ” (2, с.485- 
486).

Для людніш роль смислу життя можуть відігравали різного роду 
моливи сім’я, держава, політична чи релііійна ідея, науковий задум і 
навіть світська релііія на зразок комунізму і фашизму. Але як стверджує 
У.Дюран, важливо, що даний молив, як джерело життєвої о смислу, 
повинен піднімати індивіда над самим собою і включати його у 
співробітництво всередині більш широкого контексту. “Відданість 
справі” як джерело особистісного смислу багатокомпонентна. 
Твердження Дюрана містить декілька аспеклів. Так, можливий 
аль труїстичний компонент, коли людина знаходить сенс у співпраці з 
іншим. Також важливо, щоб смислоугворююча діяльність “піднімала 
індивіда над самим собою”, навіть якщо в ній немає виразного 
альтруїзму.

В даному випадку життя особистості сповнюється сенсом, бо воно 
виявляється “вплетеним” у загальну справу, яка видасться самій людині 
значущою і величною, такою, що є загальнобажаною і визнаною. 
іст о  іп и м  моментом луг є те, що людина усвідомлює, що вносить свою 
. іепіу у справу , яка бу , іе реалізу валися і піс ія її смерті, а тому продовжим, 
її буття і і іапові іигь йоі о зі іачу іціспо.

3.1 ворчість - створення чоі ось нової о, від ніачеіюї о іювизіюю 
чи красою і гармонією це потужна “пролиоірута” відчу тно 
безглуздості. Творчість виправдовує саму себе, вона ігноруєпитання 
“для чого?”, вона сама є виправданням власного існування.

Творчий ШЛЯХ ію  CMITCJIV ЖИ1 л я жодним чиї ІОМ не Є ДО. 1СІО Jінше 
мии гів. Творчі їй підхід до навчання, приготування їжі, іри, бухгалтерії, 
садівництва, оформлення домашнього інтер'єру дода< до життя дещо 
і ційіе. Умови робо ти, що прцдушуюль лворчість і перетворюють J Ііодиі іу 
в автомат, завжди породжують невдоволеність незалежно від рівня 
матері aj іьної винаг ороди.

Творчість також може відігравал и важливу роль в любовних 
стосунках: викликали до життя прихований, нерозкрилий потенціал 
в іншому це одночасно прояв зрілої любові і творчого процесу. 
Ще одна ірань творчості -  відкриття власного “я", оскільки 
особистість у творчій діяльності відкриває свої приховані 
можливості, по-новому відкриває і осмислює себе, відкриває
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внутрішні перспективи і шляхи самореалізації. Тому не слід 
приписувати творчість лише якомусь особливому виду дальності, бо це 
атрибугповноїщлюго життя людини, гтідпошення до себе ісвіту.

4. Гедоністичнерншення - сенс життя полягає в тому, щоб жити 
насолодою, зберії ати своє почуття здивування чудом житія, поринули в 
природційригм жштя. Зі і;що гедої ястичноїточки зору, задоволення як 
сшоцільєзадовільиимідостаінімпояа*ннямлюд^гїповєдаки.Лю,дина 
булус плани на майбугнєінадає перевагу одному способу д й  над іншим, 
якщо вона думає, що так ій буде приємніше (чи менш неприємно). Така 
активність, як творчість, любов, альтруїзм, відданість мотиву можуть 
розі податися як значущі зав;щкитому, що вони врешп-репггприї юопь 
задоволення. Одаакгедонісіичний ол іс жипяможематий абсолютно інше 
змістовне наповнення: праінення безтурботного життя, пошук гострих 
відчуттів,насоло;іц(аж до вживаївіяпаїхолропііих та наркопиішхречовип 
чи сексуальної розпусти га перверзій), що абсолютно щдпоряі цсовується 
приї шипу задоволення, який в такому сенсі немає спільних координат і і 
луховною насо.г юдою.

5. Самоактуалпація -  переконаність, що люди повинні 
присвячувати себе реалізації свого вродженого потенціалу. Проблема 
самоакгуадааіііїрозробііяєп>сявіуманіотічіда психології. Ялом наводить 
думку А.Маслоу, якийвиходигь зтоіо, що людина має схильність доросту 
і цілісності особистості, а т акож володіє вродженими патернами, що 
складаються з унікального набору харакгеристтік, та інстинктивним 
прашениям до їх прояву. Так А. Маслоу говорить про ієрархію потреб 
особистості, які задовільняються у певному порядку -  від нижчих 
(вітальних) і до вищих (духовних): фізіологічні, потреби безпеки і 
надійності, любовіі приналежності, ідентичності і самоповаїи; потреби в 
знанні, інсайіі, мудрості (когтгітивігі потреби) та симетрії, узгодженості, 
інтеграції, красоті, медитації, творчості, гармонії (естетичні). Відповідно 
до його поглядів людина влаштована так, і цо прагне до все більш пові юго 
бутги,аі(еозначаєпрагненшдотого,іщ)багатолюданашаш6 ‘‘хароніими 
цінностями”: до спокою, доброти, мужі юсгі, чесності, любові, безкорисності 
ідоброчинства. Таким чином, Масіюувідцшдаєнапиіаиня “Дпячогоми 
живемо?”, стверджуючи, що ми живемо д  ія того, щоб реалізувати світі
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п о ки  щш. Він відповідає заодаоіна питання “Чим ми живемо?’, заявляючи, 
що позитивні, гуманістичні іди юсіі, по су ті, вбудовані в людський орт ш гізм, 
і якщо: по; ціна довіриіься мудрості свої о оріш п' іму, вона ініутшвно виявіп ь 
їх.

Якнагол<шіуєЯлом,гедонізмісамоакіуалізаціяспрямованіналурбаіу 
про власне “я”, а альтруїзм, відданість справі і творчість пов’язані з 
глибинною потребою людини перевищиш саму себеіпрашушдо чогось 
чи когось поза чи “вище” неї самої.

6 .Самотрансцеденція людина знаходить сенс свого існування не 
лише заради себе самої, а щоб потім забути про себе і поринути у світ . 
Трансцедентними цілями є турбота про інших людей, екологію та ін.
В.Франкл вважає, що надмірна стурбованість самовиявом і 
сжюакіуажіаі оаосуперечить істинному жигпвомуемислуісвідчі гіь про 
і є, що особистість опиняється перед проблемою і іевизі іаченості сенсу свої о 
існування. Про більшість із і ітіхсмисюуїворюючихвидів діяли юсп зі аду< 
і В.Ф})анкл, зводячи і\ до ірьох класів і щ її юстей, які можуїь надати сенс 
людському ісі іуваї ппо. Це і ііі шості творчості, і тії н юсіі переживання і 
цінності він юшення. Цінностітворюсті В.Фраї поі розпщдає, як і І.Ялом, 
в бага товаріантних проявах, стверджуючи, що т ворчіст ь може були 
присуіньоюубу;ц5-якііі;цяльносгі.//іінност//іе’/*с¥швання цеемоційно- 
почутнва наповненіст ь буття особистості (перш за все любов). Bin 
наголошує на тому, що сенсом життя не може буш насолода, і відкидає 
гедонізм, чуттєві згідоволення як самоціль. Насолода, за В.Франююм,може 
бути лише наслідком самоактуалізації. 1 знову ж л аки відмінність - 
самоакіуалізаіця як така неможе бути метою, а є побічі цім продуктом 
реалізаі щсмисії іу життя (5, є. 107). З і ц.оі о приводу В.Фраїші і оворип>: 
“Самоакіу алізаі ця це не кінцеве призначення людці їй. Ценавіль і іеії 
пфвтп п ienj)ai і іа п ія. Якщо перстворшисамоакіуалізацію в самої ци іь, воі іа 
вступить у суперечігість з само ї раї ісі іеден ті іістло jіюдської о  ісііування. 
Подібно до щастя, самоактуалізація є лише результа том, наслідком 
реалізації сенсу. Лише в тій мірі, в якій людині вдається реалізувати 
сенс, який вона знаходить в зовнішньому світі, вона реалізує і себе. 
Якщо вона намагається актуалізува ти себе замість реалізації сенсу, 
смисл самоакту алізації відразу ж втрачається” (6 , с.58-59). Отже, вихід
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особистості за межі самої себе, ідентифікація з іншими людьми, 
включеність у важливі д ля неї вида діяльності напрямками реалізації 
власного життєвого смислу та самореалізації особистості.

До цінностей відношення люд ині довод иться звертатися тоді, коли 
вона опиняється в полоні обставин, які вона не може змінити. Але за 
будь-яких обставин люд ина здатна зміниш своє сгавлшя до них інадати 
своєму стражданню глибокого життєвого смислу. Реалізація даної 
установки необхідна іможе бушреалізована липгевтому випадку, якщо 
страждання неминуче (7, с. 18). Як тільки ми додаємо цінності 
відношення до переліку можливих категорій цінностей, стає 
очевидним, що людське існування ніколи не може виявишся безі луздим 
у своїй внутрішній сутності. Життя людини таким чином зберігає свій 
сенс до останнього подиху, не зважаючи на те, в які умови потрапила 
людина, і які страждання вішали на її долю (власне В.Франкл довів 
істинність останнього твердження власним прикладом, перебуваючи в 
концтаборах, і зумівши витримати неймовірні фізичні та духовні 
випробування).

Прашешш до пошуку і реалізації людиною сенсу свого життя
В.Франкл розглядає як вроджену мотиваційну тенденцію, яка 
притаманна всім людям, і є основним рушієм поведінки га розвитку 
особистості (6 ,сЛО).ОдиакнавідміиувідЖ.-П.Сартравінвважає, 
що сенс життя не створюється людиною, а відкривається нею (7, с.245) 
і і ціі процес інколи вимагає поту жних духовних затрат . Однак ці зусилля 
потенційно можуть забезпечиш реальнийрезульгат- аджевщіайдєння 
сенсу свого існування можливе незалежно від ста ті, віку, інтелекту, 
освіти, особистіших якостей та умов життя людини.

Отже, наявність сенсу у ж ипі особистості іпереживання нею йоі о 
присутності в її житті є, згідно з ідеями згадуваних вище психологів 
екзистенціального спрямування, основою для повноцінного бугтя та 
самореалізації особистості. Людині залишається лише знайти, від чути, 
інтуїтивно осягнути сенс власного існування та реалізовувати його. 
Звичайно, на різних етапах життя та в різних життєвих ситуаі ііях він 
буде мати різне змістовне наповнення, яке з часом може, 
переосмислюватись, відкидатись та викристалізовуватись в нових
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варіантах. Це процес неперервного духовного зростання особистості, 
який інколи сповнюється відчуттям невизначеності, драма пізму, навіть 
безглуздості. Однак за цим завжди стоїть потенційна можливість 
осмислення свого існування, знаходження свого жип свого покликання, 
досягаення гармонії з собою та світом у розкритті своїх сутнісних сил. 
Осягнути що іманентну своїй природі таємницю - екзистенціальне 
завдання кожної особистості.
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The present article substantiates psychological content o f  the need 
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context such phenom ena as altruism , creativity, hedonism , self- 
actualization are analyzed and the function o f  values in the definition o f  
personality's sense o f  life is disclosed.



Т.В. Карабин

ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

Вивчаючи проблему соціалізації процесу становлення людини, 
інтеграції її в оточуюче середовище, не можна обминути феномен 
десої далізаі цї люд ини як і іеі а іивної о результату її існування в сої ду мі. 
Дана проблема надзвичайно актуальна, оскільки наше суспільство 
перебуває в прої іесі кардинальних зміїї способу існуваиі ія своїх членів, 
що призвело до масової дезадаптованосгі населення до якісно нових 
умов життя, принципів та сфер самореалізації, засобів реалізації 
суспільних відносин, що мають велику різномашті іісіь, значний для 
осягнення 0 б’(м т а йпііі якості та характеристики,котрі ііе 6 yjш знайомі 
досі пересічному жителю і іашої країшт. Тому на даному етапі важливо 
допомогти суспільсіву здійснити перехід до і ювого способу мислення, 
нової о типу ментальності для усггіппіої реалізації можливості людини 
актуалізувати свій потеїпдал, реалізувати задатки та здцбіюсті. Одіїак 
цьому перешкоджають негативні процеси, які іягие за собою 
дезадаптація людини насамперед десоціалізація в напрямку 
девіангності особистості. Цьому потрібно запобіїти, оскільки 
десоціалізована девіашна особистість (масгьсяна увазі переважно не 
обтяжена психічними проблемами) мало спроможна конструктивно 
самореалізуватися, а звідси можуть вииикнуги проблеми ек- 
зисга іпіальї того характеру, що може збільшити1частоту крайніх проявів 
девіаншої поведінки аждосуїциду.

Досліджуючи дане питання, необхідно здії-існига теоретичний 
аналіз кат егорій «соціалізація» та «десоціалізація», а також пов язаних 
з останньою категорій «дезадапт ація», «негативна соціалізація», 
«девіашна поведінка», «асоціальна» та «антисоціальна поведінка».

Соцшпізщія людини -  процес ВХОДЖЄІ п ія особистості в о і очуючии 
соціум, іній  рація її в систему суспільних відаошн, включення індивіда 
в спільну з ін ш и м и  людьми діяльність, що полягає в сприйнятті ним 
специфіки норм, вимог та цінностей оточення (етап адаптації).

виявленні власних можливостей та потенціалу в межах даноїспільно ш  
(індивідуалізація) та інтеграціїлюдини в систему суспільних відносин 
на основі інгеріоризаі ці вищезгаданих норм, вимої та цінностей.

Десоціш ііація — від ємний та зворотній по відношенню до 
соїцалізаіщ процес, що характеризується дезадаптацією особист ості в 
її оточенні, відчуження ВІД основної маси людей, входження людини в 
неформальні групи, що характеризуються асоціальною чи навіть 
аі ггисої дальною спрямоваї гісію.

З вищеназваним понятт ям тісно пов’язана кат егорія негативна 
соціа. іііацін». Розуміння її різне. З одного боку, вона ототожнюється з 
десоїцалізацією в свосму крайньому прояві як інтеграція особистості 
в особливу підструктуру макросоціуму, котру представляють такі 
інститути десоціалізації, як неформальні групи асоціальної чи 
аі тгисої ти  іьі юі спрямованості. Система і дні гісі іих орієї паї дії людини 
в такій і ру пі сюїадасіься з суміші (часто заплутаної, нестрункоїта 
суперечливої) позиїтівних га негативних цінност ей. Перші залишилися 
відмін іулої о досвіду Ісі іування в звичному дія більшості з І іас оточенні, 
друїі були набуті на основі досвіду спільної діяльності в новому 
середовищі неформальної групи.

З іншого боку, негативна соціалізація розглядається як 
псевдоінгеїрац ія індивіда па основі феномену свідомого 
конформізму людина формально приймає і відтворює відносини 
свого о точення, створюючи видимість просоціального члена 
суспільства, однак система її ціннісних орієнтацій не відповідає 
загальн о п р и й н ят ій , в ідхиляю чись у бік спож ивацького, 
чаї гіпул ятиві юї о ста влеї її ія до матеріальних та духовних і ці п юстей 
соціуму, в якій вона живе. З іншого боку, негативна соціалізація може 
розі лядашся як прийняття особистістю системи деструктивних 
моральних норм. Такий варіант соціалізації можливий, як правило, у 
випадках участі іїщивіда у різної о роду деструктивних культ ах, або 
внаслідок його тривалого перебування в межах неформальних іруп 
подібі юї о спрямуваї п ія, про які було сказагю вище.

Десоціалізація почішається з деш дапт ації- неспроможності 
індивіда прииняти і задовольнишся особливостями свого існування
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в певному соціумі. Даний процес супроводжується зниженням 
самооцінки людини, розмиванням індивідуальності, ростом 
незадоволеності своїм становищем в оточенні. Як правило, в такої 
особистості наявний внутрішній конфлікт між її статусом та 
домаганнями. Факт дезадаптандвимагаєвідівдивіда реалізаціїсвого 
потенціалу в іншій спільноті такій, де б його особливості були 
прийнятними і, по можливості, корисними і цінними. Саме тому людці іа 
вливається в особливі групи собі подібних. Там вона проявляє та 
демонструєтвої якості, значущі для тих угруповань, на основі цього 
визначагіься її статус, роль (індивідуалізація)та відбуваєшся інтеграція 
особистості в означену групу. Причому часто підтримку отримуюсь ті 
якості індивіда, ко ірі су спільство з тієї чи іншої причини не приш іяло 
(агресивність, жорстокість та ін.). Звідси можна зробили висновок, що 
угруповання соціальне дезадатованих осіб мають, як правило, 
деструктивний характер, самореалізація індивідів відбувається по 
неконструктивному сценарію, а то й деструктивному.

Особистість, що ін теїрувалася в такого роду ірупи, розпочинає 
діяльність в напрямку, що ие відповідає усталеним суспільним нормам, 
її поведінка в різній мірі відрізняється від загальноприйнятої, а деколи 
спрямована проти д аних норм та ст ереотипу поведіїпаї. Таку поведії псу 
прийнято називати асоціальною та антисоціальною. Остання 
вважається більш небезпечною, оскільки має тенденцію до 
переростаї п ія в протаправну та злочш п іу.

Д езадаптація, як було сказано вище, супроводжується 
іюзадоволепням особистості своїм становищем. Причі п їй цього можу іь 
носиш  прямий та опосередкований характер. В першому випадку 
і іезадовси іення ві н іика є в зв’язку із неприйнятністю; и ія іі їдцвіда певних 
умов житія взагалі, в іншому -  незадоволення виникає внаслідок 
порівню вання шодиною  свого соц іального  становищ а із 
предсгаві піками інших соціальних іруп, будь то і рома дяни іншоїкраїни 
чи представники вищого прошарку суспільства. В зв’язку з цим у 
індивіда виникають завищені вимога до безпосередньої о середовища 
існування із наступною незадоволеніспо.

Крайнім проявом десоціалізації є девіантна поведінка система 
вчшпсів, що відрізняються від загальноприйііятих норм (права, куль тури 
чи моралі).

Їїрозумішія поділяється науковцями на дві великі катег орії. По- 
перше, це поведінка, що відхиляються від норм психічного здоров’я, 
що передбачає наявігість явіюїчи приховаї юї психопаті 101 ії. По-друї е, 
і іе антисоїiiaj іьна поведінка, що порушує певііі соціальні і культурі іі 
норми, особлішо правові. Коли такі вчинки порівняно незначні, їх 
називають правопорушеннями, а коли серйозні і караються в 
кримінальному порядку злочинами. Відповідно говорять про 
делінквентну (протиправну) та кримінальну (злочинну) поведінку / 
1 ,с.237/.

Така поведінка це своєрідний спосіб вирішення особистістю 
ві іутрішньої о і зовішшіьої о кої іфлікгу, суперечності у власному житті 
шляхом відходу від системи заі альноприйнятих норм та цінностей, 
вироблення (хоч і не завжди) своїх власних, а часто просто 
заплу гаї гість в і іесприятливих, коїфгікп іихвідіюсіпіах з оточуючими 
лю;іьми, що постійно попшблюється.

Науковцями виокремлює ться декілька чинників виникнення 
д ев іа їт  юї поведії пси:

• зовнішня несприятлива ситуація в суспільстві, що породжує 
різку зміну умов існування людей в гіршу сторону (виникає, як 
правило, під час великих політичних чи економічних змін), 
викликає тимчасову глибоку дезадаптацію, ко гру долають і іе 
всі, та збільшує ризик виникнення аномальних типів поведіики:

• внутрішня величина «сили спротиву», «особиста міцність».
Це величина спроможності опору ситуаціям, що можуть 
викликати і іеі юрмативііу поведіїпсу. В її основі лежші> моральї іа 
стійкість людини, ст упінь прийняття нею суспільних норм та 
цінностей, рівень сили волі, зрілості та  автономності 
особистості /2, с. 148/.

Слід зазначити, що в дослідженнях девіангної поведінки 
помилково обмежува тись вивченням лише зовнішніх чинників. Вона 
має бага тофак горну підст аву і зовнішні чинники ту ї відкрають
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далеко не першу роль. Поведінка, що відрізняється від норми, мас 
комплексну підставу. Це системно детерміноване явище, при 
виникненні якого взаємодіють історичні та актуальні чинники, 
макросоціальні, соціально-психологічні та індивідуально- 
особистісні. Тому лише група наук (зокрема соціологія, психологія, 
історія, етнографія, правознавство, криміналістика, педагогіка, 
психіатрія, генетика та інші) може забезпечити ефективний сукупний 
аналіз всіх форм девіантних явищ і організувати о тримані дані в 
пояснюючу модель. В ході цього психолог ія може претендувати 
насамперед на те, щоб на рівні особистості висвітлити як конкретнії 
генезис девіантної поведінки (так званий «переддевіантний синд
ром»), так і оптимальні способи успішних суспільних санкцій , в 
тому числі лікування та ресоціалізації /2, с. 148-149/.

Існують різні прояви девіантної поведінки: алкоголізм, 
наркоманія, агресивна поведінка, суїцид та інші. Дехто під 
девіантніетто розумієггакож розлучення, рег улярне бродяжництво, 
проституцію та сексуальні аномалії.

Погляд досить неоднозначний. Розлучення само по собі не с 
фактом девіантної поведінки. Однак воно тягне за собою 
дезадаптацію членів сім’ї, що розпалася, в деяких випадках їх 
невротизацію, що збільшує можливість виникнення відхилень. 
Бродяжництво також різко не суперечить нормам суспільства, але 
воно може тягнути за собою протиправну поведінку (крадіжки, 
розбій і Т .П .). Тому дані феномени можна розуміти скоріше як 
передумови виникнення девіації, але ніяк не прямими проявами. 
Проституція суперечить нормам моралі багатьох суспільств, однак 
в ряді країн Європи намітилася тенденція терпимого ставлення до 
даного явища та  його легалізації, тому зараз вже не можна 
однозначно твердити, що проституція суперечить загально
прийнятим нормам моралі, а тому є девіантною. Про питання
і омосексуалізму як психічну патологію, що викликає девіацію, то в 
даний час йде тривала дискусія на гему його статусу -  чи це 
патологія, чи варіант норми. Тому гомосексуалізм поки що має 
невизначене становище щодо девіації.

Існую ть різні причини виникнення ненормативної поведінки. 
Серед них можна виокремити наступні:

• неадекватне ставлення індивіда до свого життя і майбутнього;
• дефекти процесу ст ановлення самосвідомості;
• ненормальніст ь ст осунків з однолітками та дорослими;
• акцентуації характеру та інші.

Однак основною причиною появи відхилень вважається 
порушення co ro a jrb H H X  відносин особистості. Воно тягне за собою 
афект неадекватності нег ативний стан, котрий виникає в людини 
в зв’язку з неуспіхом в діяльності, який потім перетворюється в 
особистісне у творення, свого роду функціональний орг ан. Він 
спотворює уявлення людини про відношення оточуючих до себе, 
чим зменшує ефективність зусиль оточення, спрямованих на 
нормалізацію системи відношень індивіда, повернення його 
поведінки до нормального стану.

Причини девіантної поведінки можна зобразити з деякою мірою 
успіху у вигляді гідравлічної (атомної) моделі. В момент досягнеш ія 
комплексом чинників (обов’язково у їх взаємозв’язку, що може 
підсилити чи послабити вплив даних компонентів, взя тих окремо) 
своєї критичної маси, настає «вибух» критичний перехід, коли 
поведінка людини з соціально схвалюваної перетворюється на 
девіаігіиу.

Однак на практиці нечасто спостерігається «вибуховий» перехід 
індивіда до дсвіаш носгі (хоча переломні моменти в деяких випадках 
дуже відчуті як для самої особистості, так і для оточуючих). Прої іее 
цей, як правило, поступовий, часто малопомітний для тої людини, з 
якою він відбувається, а якщо й помічається, то в основному 
тенденційно, у формі констатації помі тних для оточення змін 
особистості. Цілком вірог ідно, що він складається з множини 
невеликих, незначних ситуацій, що негативним чином позначаються 
на емоційному ст ані індивіда, на міцності його системи цінностей.
1, як наслідок, особистість час від часу реагує на них не так, як личило 
б просоціальпому члену суспільст ва. Тоб то, па перехідному етапі 
поведіггка людини складається з суміші про-та асоціальних вчинків
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в різному співвідношенні (антисоціальні вчинки на даному етапі 
інд ивіду ще не характерні вони проявляться з набуттям ним достатньо 
вагомого досвіду асоціальних вчинків, особливо коли вони будуть 
схвалювані).

Взагалі, неправомірно говорити про поведінку девіанта як гаку, 
що складаєтьсятільки з асогцальнихта антисоціальних вчинків. Індивід 
ненормативно реагус тільки на значущі для нього ситуації, котрі не 
трапляються досить часто і тільки в специфічних випадках є 
регулярними, систематочними (при алкоголізмі, і иркоманп).

Асоціальна та антисоціальна поведінка найчастіше симуіпосгься 
сім'єю. Нерідко юнаки ще з підліткового віку залучаються до 
протиправної поведінки під впливом чи за участі родичів. Такі сім’ї 
класи<1гікуюгься як такі, що справляють прямий десоцігигізуючий вплив.

Десоціалізуючий вплив (що призводціь до виникнення девіантної 
поведінки) виникає також внаслідок втрата батьками їхнього впливу 
на дітей ще в підлі псовому віці, внаслідок чого унеможливлюється 
передача соціально позитивної о досвіду (котрого, до речі, досоли немає 
в самих батьків). Такі сім’ї і вважаються педагогічне і іеспроможними 
та такими, що справляють непрямий десоціалізуючий вплив. 
Характері іимп риса ми таких сімей є несприятливий емоційний клімат, 
байдужість, загострена конфліктність внугрісімейнихвідносин.

Існує ще один тип сімей з непрямим десоціалізуючим впливом 
конфліктні. В таких сім’ях у дитини формуються постійні нега тивні 
почуття, особливо до своїх батьків, вороже ставлення до них, що 
зберігаються, а деколи і підсилюються на протязі підліткового та 
юнацьког о віку. У конфліктних сім’ях у дітей розвиваються дефекти 
характеру і морального розвитку, підвищена збудливість, страх, 
тривожність. Це позначається на їхній успішності, поведінці. Дгпина, 
а потім підліток і юнак з такої сім’ї з недовірою ставиться до старших, 
не має у своєму досвіїі нормальної моделі взаємовідносин між людьми, 
у неї не формується позитивний досвід спілкування з оточуючими. 
Відсутність позитивних емоцій спонукає шукати їх у вуличних 
компаніях, бродяжництві, частих втечах з дому в пошуках комфорту.

Постійна нестача позитивних емоцій, котрі в повній мірі можуть 
забезпечити в основному батьки, різко знижує емоційний стан їхнього 
нащадка, незалежно від його віку, котрий в цьому випадку більше 
сграждаєвіддепресії, стає більш астенічним, конфліктним у відносинах 
зі своїм найближчим оточенням, в основному з формальними групами 
(учбові, трудові колективи).

Крайнім проявом девіантної поведінки є суїцид. Він часго є 
наслідком усвіюмлення неможливості самореалізащ особист ості і, як 
наслідок, втрати нею сенсу існування. З іншого боку, за словами І.Кої іа, 
кожна спроба самогубства в молодому (підлітковому та юнацькому) 
вії ц є криком про допомої у, який часго так і не буває почутий.

Частими причинами молодіжного самогубства є сімейна 
невлагш ованісгь наркотична чи алкогольна залежність батьків, їх 
безробітт я чи смерть, систематичні конфлікти в сім’ї та навчальних 
закладах, досоли сексуальне насильство з боку ст арших.

Взагалі, суїцид кардинальний, незворо гний спосіб вирішення 
людаїоюкоіфгікгу, що здаєтьсяїйнеможливим дія вирішешгя. Майже 
завад і в основі самогубства лежшь внуїрішігій конфлікт, котрий бет 
зміни умов існування його носія не може бути вирішений. Тобт о, для 
йоі о вирішо її іялю да гі поірібі іо хоча б тимчасово опиі іггпгся в іі п них 
умовах, щоб побачітп-і шляхвирішоїня даного конфлікту. З іншої о боку, 
конфлікт може розв'яза тися тільки внаслідок безповоротної зміг іи умов 
проживаї п ія j иодати.

Профілактика самог убств надзвичайно складна проблема. 
Складна тому, що для зниження їх рівня потрібне тотальне 
оздоровлення середовища існування людини, насамперед сім’ї. Тому 
сподіватися на певний ефект після проведеної робот и можна в 
основному тільки після зміни покоління коли молоді люди, з якими 
були проведені профілактичні заходи, почнуть виховувати власних 
діт ей. Висока ефективність такого підходу обумовлена особли
востями віку людей, з якими будуть проведені дані заходи в 
молодому віці особистіст ь перебуває в сенситивному стані, коли 
цілеспрямовані зміни легше сприймаються і засвоюються. З 
дорослими людьми працю вати значно важче, оскільки їхня
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особистість вже сформована, і зміни в ній відбуваються значно 
важче, вимагаючи більших ресурсів як матеріальних, так і 
нематеріальних. Крім того, важливим чинником с неперервність 
профілактичного впливу відомі факти, коли епізодичність впливу 
давала лише ситуативний ефект, котрий не зберігався на протязі 
тривалого часу.

Проблема девіантної поведінки вимагає ще грунтовного 
вивчення, і насамперед на рівні мікросопіуму, що є сферою 
застосування соціальної психології. Водночас слід вивчати дане 
питання системно, в сукупності з іншими чинниками, що справляють 
вплив на життя індивіда.

1. Кон И.С. Психологияранней юности. - М.: Просвеїцение,
1989. - 255с. — С.237.

2. П атаки  В. Н екоторьіе п р о б л ем и  отклоняю щ егося 
(д ев и ан тн о го ) п оведения. /П си х о л о ги я  л и ч н о сги  в 
социалиегическом общесіве: Акіивность и развшие личносіи. 
-М .: Наука, 1989. - 183с.-С. 148.

In the articles the modern view on a problem desocialization o f  youth 
is d e scr ib ed . The a n a ly s is  o f  c a te g o r ie s  « so c ia liza tio n » , 
«desocialization» and other is carried out(conducted). The attempt is 
made to contour routs of'overcoming o f  a suicide problem.

М.Тоба

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНФЛІКТУ

Проблема конфлікту розглядалась в соціальній психології’. Зараз 
конфліктологію виділяють як окрему галузь психологічної науки. В 
теорій пракппцконфліктологічних досліджень ослався цілий комплекс 
понять і проблем, з якими пов’язано вивчення конфліктів. М. Пірси,
О.Шипілов, ОЛнцупов асимілюю™ думкуряду авторів вцліляюіьтакі 
трад иційні питання, що ввійшли до конфлікгології: суть соці ального 
конфлікту, класифікація конфліктів, еволюція конфліктів, генезис 
конфліктів, структура конфліктів, функції конфліктів, динаміка 
кої к|и гікіу,;цаі і юсгика кої іфлікгу, попере, ежа u и  кої іфгікіу, заверша и ія 
кої іфпікіу,; ieitp.Mii ш  гти конфпікіу.

Процес розвитку коифлікіу включає в себе декілька стадій. Існує 
багато думок, що такеконфліктологія. КорнетусХ.,ФейрШ. вказують, 
що це наука, яка виникла па стику соціо логії, пснхолоіії і психіа трії; 
деякі вчені взагалі не вважають її наукою, але не важливо яку словесну 
дефініцію їй даду ть, важливо, що є потреба в пізнанні конфліктів, 
способах їх регулювання, що спеціалісти конфліктологи ведуть 
психологічні дослідження і практичну робочу в конфліктологічних 
центрах, що є заклади, які випускають конфліктологів, є система 
міжнародної сертифікації конфліктологів медіа торів.

Психологія конфлікту розвивається на основі психології 
особистості, сої вальної психології, психології спілкування. Оіримаио 
чимало цікавих результа тів в цій галузі. Американський психолог 
М.Шериф вивчав поведіїпсу і рупії в коїіфлікгпгійситуаіці. Різі гі варіаігш 
поведінки під час конфлікту вивчались Д.Рапопортом, Р.Дозом, Л . 
Томпсоиом. Заслуговує на увагу переговорна мел одика вирішення 
конфлікту (Дж. Скотг, Ш арові Гордон Боуер, Х.КорнеліусіШ.Фейр, 
Д Д а іа, Г. Келмаи і ін.); метод “прш п ціпових переї опорів”, розроблений 
Р.Фії пером та У.Ю|)і.

Процесрозвшку конфлікту вюпочає в себе декілька стадій. Перша 
стадія персу [конфліктна сиіуаіця. Деколи па пере/цеопфліктній стадії



досить сильна напруженість в сгосунках, яка не виливається у відкриту 
конфліктну сутичку, подібний стан може зберігатися досить довго. Це 
потенційний або латентний (скртий) конфлікт. Друга стадія інцидент 
-ц е  зав’язка конфлікту. Конфлікт, який розпочався з інциденту, може 
разом з ним і закінчитися. В одцихвипадках так відбувається тому, що 
конфлікганги розход яться і більше не зустрічаються, в інших випадках, 
конфлікт завершується інцидентом, тому що конф актуючим сторонам 
вдасться вирішити свої розбіжності. Т регя стадія - ескалація. Ескалація 
може бути безперервною з постійно зрост аючим ступенем напруги у 
відносинах між конфгіктангами; хвилепод ібна коли напруї а  стосунків 
або посилюється, або спадає, періоди активної конфронтації 
змії ноються тимчасовим покращенням стосунків; круга різкі прояви 
ворожості; повільна - повільно розгортається, або дові о тримається 
на о; цтому рівні. Четвер га стадія - кульмінація верхня точка ексалації. 
При ку льмінації кої іфлік і досягає такого стану, що стає зрозумі іим 
продовжувати його більї не не слід. В деяких випадках відтягування 
кульмінації може призвести до трагічних наслідків: накопичується 
високий “енергетичний по тенціал” негативних емоцій, який не 
знаходить розрядки в кульмінації', і коли, нареітпі, момент кульмінації 
приходить, викид всієї' і цєї енеріії здапшй до неадекватної аффективної 
реакції. П’ята стадія - завершення конфлікту. Ш оста стадія - 
постаонфліктна ситуація. Конфлікт рідко проходить абсолютно 
безслідно: це може бути розчарування, втрата віри в людей і в себе, 
деколи почуття гордості за свою моральну принциповіст ь. Коли 
коифпкт завершився- спюрюстьсяпостконфііктна ситуація(3, с. 48). 
Вплив конфлікіу на ситуацію, яка виникла після нього, називається 
післядією конфлікту. Ця післядія може бути деструктивною, 
неї аттішюю, а може бути конструктивною, позитивною.

У психологічігій літературі розрізняють об’єктивні та суб’єктивні 
фактори, д а  яких спричиіпоє,,,істер.мінуєконфіікт. Об’єктивні (фактори 

реально існуючі в дійсності обставини. Воші пов’язані головним 
чином з умовами побуту, з соціальна психологічними особливостями 
особистості або соціальноїгрупи, це рівень освіченості, кваліфікації, 
інтелектуальний розвиток, здібності і можливості особистості.
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Суб’єктивні фактори стимули до конфліктних дій, обумовлені 
ілюзорними обставинами. Люди створюють певні ілюзії, які 
спричинюють конфлікт і стають стимулами, які його підсилюють. Це 
можуть бути: ілюзія “виграш прої рані” коли виникає бажання 
досягнути дві несумісні цілі, йде боротьба за перемогу; ілюзія 
“виправдовування” схильність виправдовувати власну поведінку, 
перебільшувати свої добрі справиіне визнавати своїхпоганих сторін; 
ілюзія “поганої людини” - той, хто г оворить або діє не так як би нам 
хотілось, викликає у нас негативну реакцію, якщо його поведінка 
порушує наші інтереси, то по від юшенню до ньої о виникає неприязнь; 
ілюзія “дзеркального сприйняття” (у обидвох сторін виникає 
симетрично, як у дзеркалі сприйняття одне одного).

Крім об’єктивних і суб’єктивних факторів, що детермінують 
конфлікт, В. Лінкольн виділяє факт ори конфліктів, які поділяю ться на 
п’ять основних типів: інформаційний, поведінковий, фактор відносні і, 
і ці и гісний і структурі іий.

Інформаційні фактори пов’язані з неприйнятністю інформації 
дня однієї із ст орін, неповні і неточні факти, чутки, мимовільна 
дезінформація, передчасна інформація, інформація передана запізно, 
ненадійність експертів, свідків, неточність перекладів і повідомлень 
засобів масової інформації, спірні пит ання законодавства, правил. 
Поведнкові фактори і рубість, егоїзм, непередбачуваї гість, праї пан ія 
до вищості, поява агресивності. Поведінковими факторами можуть 
бу ти: випадок, що загрожує нашій безпеці (фізичній, фінансовій, 
емоційній, соціальній), підриває нашу самооцінку, не виправдовує 
позитивних очікувань, порушує обіцянки, постійно відволікає пас, 
викликає стрес, незручність, дискомфорт; веде себе непередбачуваї ю, 
ірубо,викликаєстрах. Фактори ст осунків незадоволення відвзаемодії 
між кої іфгікгуючими сгороїіами. Таке нсіадово;кз п ія породжується ііе 
тільки взаємостосунками, які вже склалися, але і неприйнятністю для 
одцієїі з сторін пропозицій їх подальшого розвитку. Ціннісні фактори 

сюди відносяться принципи, які висуваються або відкидаються, яких 
ми дотримуємося або недотримуємося, про які забуваємо або свідомо 
підгримуємо, особисті системи віруваїП) і поведінки, і рупові (в тому
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числі професіііні) традиції, цінності, норми, способи дій і методи, 
властиві окремим інститутам, організаціям і професіям, релігійні, 
культурні, регіональні і політичні цінності; уявлення про правильне і 
неправильне, добреі погане. Структурні фактори відносно стабільні 
обставини, які існують об'єктивно, незалежно від нашого бажання, які 
важко або навіть неможливо змінити. Це, наприклад, такі фактори: 
закон, вік, фіксовані дати, час, влада, система управління, політичні 
партії і течії, різні соціальні норми, право власності, релігії, сист еми 
правосуддя, статус, ролі, трад иції, егачі гі норми, географічне положення. 
Дана класифікаї ця допомагає психологу не іільки зрозуміли джерела 
та причини конфліктів, але й намітити способи вирішення та 
попередження конфлікту.

Ряд авторів в якості детермінант конфлікту виділяють емоції 
ЛЮДШїй, т ендерні ВІДМІННОСТІ та вікові особливості (див. рис. 1.1). З 
приводу тендерних відмінностей (статевих) поведінки і їх ролі при 
спілкуванні між чоловіком і жінкою існує баї ато теорій. Зокрема, якщо 
згадаємо аналітичну психологію К. Юнга, який висунув ідею про 
існування “аніми” підсвідомої жіїточої частини в чоловічій психіці, 
“анімуса” підсвідомої чоловічої частини у жінки. Зіідно К. Юш у 
нерідко “анімус” або “аніма” реалізуклься на недиференційованому 
рівні і їх засвоєння залишається поверхневим. Невідповідність 
і щдерної поведінки очікуваї тгтям, які пов’язані з куі іь іурпими нормами 
виконання і ендерноїролі, породжує конфлікти.

Вікові особливості т акож створюють умови для виникнення 
конфлукіних ситуацій. Досиіь хочя б згадати кризові періоди, які можна 
назвати “конфліктними” (криза 1-3 років відбувається етап 
становлення особистосгі дитини, прагнення до автономності, 
усвідомлення свого “Я”; підлітковий вік пов'язаний з підвищеною 
д ратівли вістю , дисморфофобієто (комплекс зовн іш ньої 
непривабливості)).

Актуальною є проблема герошофобіі (неприйняття людей 
похилого віку), наприклад, ставляться вікові обмеження при прийомі 
на роботу, які деколи доходять до абсурду. Вічна проблема батьків та 
дітей, нееггівпадання інтересів, цінностей поколінь.
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Еріксон Е. виділяє вісім стадій психосоціальної о розвитку, де вказує 
надра можливі виходи із кожної віковоїкризи і називає аїльну сторону 
особистосгі (0- 1р. сильна сторона -  надія; 1 -Зр. сила волі; 3-6р.- 
ціленаправленість; 6-12р. -компетентність; 12-19р. вірність; 20-25р.

кохання; 26-64р. турбота; 65-смерть-мудрість). Можна сказати, 
що кожна ncuxoj юї ічі іа криза викої іує не тільки і іеі а гивтту фут іктцю, а 
й позитивну. Будь-який конфлікт, криза дає можливість людині 
переосмислити своє життя. Так, один із класиків гуманістичної 
психології Р.Мейр вважає, що повна цілісність особистості не тільки 
неможлива, але і небажана.

Рис. 1.1. Психологічні особливості та чинники, що 
детермінують конфлікт

0;цшм із основних механізмів внутрішньої регуляції психічної 
діяльності і поведінки людини є емоції. Агресія, гнів, страх, відраза 
емоції, які можуть детермінувати спричинити конфлікт .

Майерс Д. вказує на т е, що агресія це фізична або вербальна 
пове, днкат іапратшет та на запо;пятттія ішоди кому-ттебуу ц> (т еіероат регія),



але існує і аугоагресія (агресія направлена на себе), яка може призвести 
до внуїрішпьоособисітсного конфлікту. В согоальнійпсихологіїіаіують 
три концепнії теорій агресії:

1) агресія як вроджена властивість особистості;
2) агресія природна реакція на фрустрацію;
3) теорія соціального научіння (середовище, засоби масової 

інформації).
Берковії і Л . вказує, що аверсивна сіимуляція (дратуюча стимуляція) 

образа можу іь викликати емої що гніву. Часто емоцію 11 гіву розглядають у 
поєднанні з відразою і зневаг ою. Почуття цінності і значимості власного 
“Я” у порівнянні з “Я” іншої людини викликає емої цю зневаги, яка може 
епюрній когфгікгнусигуаіщо.РозініФашоїі висунугпі “теорію відрази”, 
в якій емої ця від фази тіст ю пов'язана з пове;цнкою люд^ши стосові ю їжі. 
вони вважають, що відраза не може розглядатись як причти іа конфлікту, 
але в комбп іаі рї і і і  п вом  може призвести до і їй  а іивт тих і іас вдав людина 
будепрагаут не тькиуникнушконтакіузнеприємним об'єктом, а може 
винию іуш бажаї п їм ‘ ‘розправипкь” з ним.

Емоційні порушення, особливості протікання емоційних процесів 
і реакцій проблема психології конфлікту. Сюди можна віднести 
емоційну лабільність, емоційну неадекватність, емоційну холодність.

Емоційна лабільність нестійкість емоційного фону, його 
залежність віч зовнішніх обставин, часті зміни настрою, обу мовлені 
незначними позитивними або негативними ситуаі ті ями. Емоційна 
неадекватність - невідповідність насірою ([юрмі аффективного 
реагування на ситуацію, відсутність емоційного співпереживання. 
Емоційна холодність недостатність емоційнихреакцій, яка може 
поєднуват ись з негативним відношенням до оточуючих.

Хилена Корнсігіусі Шотана Фейр вказують на вміння особистості 
керувати своїми емоціями, які можуть спонукати людину діяти 
ірраціонально. Саме за допомогою емоцій можна орг анізувати більш 
фужггі взаємосгосуігки. Не слід відмовлятись від своїх емоїтій, потрібно 
і іавчіпись керувати і тими. Емоццтеж можуть виконувати кої ктрукіивіту, 
стабілізуючу функцію, якщо їх розумно використа н і. Говорити про 
соціаііьгіо зрілу j подану можна тоді, k o j іи  в о і  іа вміє контролювати свої
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емоції. При цьому слід задати самому собі пит ання: “Чому я злюся? 
Що я хочу змінити? Що потрібі то зробити для тої о, щоб дане відчу тт-я 
менепокинуло? В кііпц-кініцв, чия це проблема? Яка моя вина в цьому 
конфлікті?” Популярними є дослідження проблем копіітивного 
дисонансу. Згідно ідей кої і гітивної nenxoj тої ії людці та прагне до гармогш 
своєї внутріші іьої системи перекої тат іь, ціні юсіей і вцтчуває дискомфорт, 
якщо виникаютьякі-небудь протиріччя. Наприклад,;іюдиіи з якою вас 
пов'язували дружі гі сгосуіпси, робить вчинок, що і іесумісі пій з вашиміі 
уявленнямипро неї. Виникає протиріччя: “вінмійдруї ” і “друзітакне 
поступають” . Змешнитикоіігітивіїийдасонаїп можна зміннішій одне 
із протиріч: переглянути своє відної і теї її ія j (о даної о is чиї іку, можливо, 
не все гак і погано.

Зазначимо, що майже ніколи не буває гак, що конфлікт 
спричинений, детермінований одним фактором, як правило нецілий 
комплекс характеристик, психо. юїічі ітгх особливостей особистості та 
факторів.

Досить інтенсивно почала розроблятись конфлікголоіічиа 
проблематика в Україні, зокрема в Інституті соціології НАН України, 
Українському науково дослідному інституті проблем молоді, 
Міжрегіональному інст ит уті глобальної і регіональної безпеки, 
Інститутіпсихолоііїім. Г.С. Коепока АПН України.

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: теория, 
исгория,

2. библиотрафия. М., 1996
3. Конфликтолоіия/Подред. А.С. Кармина СПб.: “Лань , 1996.

448с.
4. Корнеліус X., Фейр 111. Вьінграть можсгкаждьш. М., 1992.

С . 107 125.
5. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Птггер Ком, 1999.

688с.
6. Пірен М. І. Конфлікт і управлінські ролі : соціо 

психологічний аналіз /
7. Навчально практичний посібник. К .: УАДУ. 2000 200с.
8. СкоггД. Коііфликгьі,пуіиихпреодоления. Киев, 1991. 189с.

197



0.1 . Гринчук

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

За роки, які минули з початку соціально-економічних nqxreopem, 
в Україні, важко визначиш науку, яка мала б настільки актуальне 
значення як психологія управління. З розвитаом і розширенням 
економічної діяльності в управлінських структурах, правоохоронних 
системах, поглибленням поділу праці все більшого значення набуває 
організація праці та управління. Саме управління дозволяє перегворши 
багатоманітність діяльності й взаємовідносин в єдину цілісну систему 
підпорядковану певним моральним, правовим, релігійним 
психологічним нормам.

Вжена зорі соціально-історичного розвитку людина яксуспільна 
істота стикалася з проблемами спілкування, взаємодії, управління. 
Взаємовідносини між людьми, які спочатку складалися стихійно, а в 
процесі формування різних людських об’єднань стають об’єктом 
аналізу мислителів і засобом свідомої регуляції' людських відносні і в 
соціальних групах. Але ідея управління як наукова проблема і особлива 
г алу зь дослідження відносно нова. Вона сформувалася лише в кінці 
XIX століття і розвивалася виа;ірах психої ії праці, і еорії управління і 
соціальної психології'. І лише в середині XX століття з розвитком 
заі альноі теорії управління, психологія управління була визнана 
самостійною галуззю знань [1,36].

Для вивчення особливостей управління як спеціального виду 
діяльності в організації та підготовки людей до її здійснення існує 
спеці альї іа і іаука, яка вивчає закономірності управління. Цією наукою 
є, насамперед, теорія управління (теорія менеджменту), яка пройшла 
певні етапи свого становлення та розвитку, тобто має свою історію.

иходячи з твердження про те, іцо історія передбачає не лише 
впорядкуваї т я в  хронологічному порядку подій, алей розуміння впливу 
суспільних сил ( п о л і  т и ч н и х , економічних, соціальних) на діяльність 
організацій в данампц, проаналізуємо основні етапи становлення т а 
розвитку теорії управління (теоріїменеджменту). Для нас несуттєво 
насамперед для того, щоб визначити, на якому із етапів розвитку

управління організаціями (як процесу і як науки) з ’являється потреба 
в необхідності врахування та використ ання психологічних знань та які 
основні психологічш аспекти управління з’являються на кожному з 
хронологічних етапів розвитку управління [2,11-12].

Предметом досліджень в галузі психологіїпраці було робоче місце, 
яке психолоііярозглядала як механічну систему набору і компонування 
інструментів і пристроїв, необхідних для виконання професійної 
діяльності. Пост упово ці дослідження були обмежені психічними 
явищами, які реіулюють рухову активність працішшка.Такий підхід 
дозволяв накопичувати психологічні дані з мст ою вдосконалення 
організації прані, підвищення працездатності, пр(х|кхпйного навчання, 
добору ка;цгів, вирішувати проблеми а г і т  ації, швидкодії, надійності, 
але не сприяв динамічному розвипсу даноїгалузі психології, її переходу 
на якісно вищий рівень рівень соціальної психології праці.

Подальший проірес психології праці пов’язаний з формуванням 
уявлень про робоче місце як техніко - економічну систему, органічно 
вплетену у виробничий процес підприємства, де працівник 
розглядаєт ься не лише як суб’єкт праці, але й як активна складова 
економічної діяльності [4, ІЗ].

Вперше такий підхід до розгляду даної проблеми в кінці XIX 
ст оліття висунув Г.Мюнстерберг, який використовував психологічні 
знання і досягнення для розвитку виробництва і економіки. Він 
стверджував, що психологію варто використ овувати д  ія вирішення 
наст упних проблем: професійно-ісхнічної підго товки працівників, 
управління персоналом, реклами. В своїй книзі “Психологія і 
ефективність виробництва “ він доводив, що найоптимальнішим 
способом підвищення ефективності праці є підбір працівників 
відповідно до їх інтелектуальних здібностей і характеру, і відповідно 
до цього розташування на службовій драбиігі.

Д ія отримання економічно і психологічно значущого результату 
Г.Мюнстерберг окреслює три основні аспекти психо техніки:

- підбір підходящих людей;
- досягнення найвищої продуктивності праці;

-  досягнення бажаних психічних ефектів.



Таким чином, у працях дослідника не лише висвітлена 
перспектива розвитку психології праці, а й виділений новий 
напрямок, який пов’язує психологію та економіку економічна 
психологія виробницгва [3,14].

Один із основоположників соціальної психології Г.Тард є 
автором двотомної праці “Економічна психологія”, в якій він 
розглядає:

соціальні закони і вар гість; 
економічну роль бажання і віри; 
потреби, працю, гроші і капітал;
ціни, боротьбу (конкуренцію), кризи і ритми економічного 

розвитку;
економічні уявлення, власність, обмін, асоціації га питання 

народонаселення [4,14].
Однак, запропонований Г. Тардом підхід до розвитку 

економічної психології спрямований на розробку психологічних 
проблем обміну, розподілу і споживання в сучасній класифікації нау к 
виділяють як економічну психологію маркетингу.

З розвитком таких наук як математика, фізика, техніка, 
філософія, соціологія, психологія розвивалась і теорія управління. 
Успіхи даних наук дозволяли глибше зрозуміти чинники, які 
вплітаю ть на ефективність економіки, виробництва, роботу 
правоохоронних органів. Нау ковці по різному оцінюють роль цих 
чинників.

На осн ові ан ал ізу  н ау ко ви х  в и д ан ь  з менедж менту 
Л.М .Карамушка виділяє кілька основних етапів розвитку теорії 
управління:

1) етап класичного менеджменту (науковий менеджмент; 
ко н ц еп ц ія  б ю р о кр ати ч н и х  о р га н іза ц ій ; ко н ц еп ц ія  
адміністративних принципів);

2) етап гуманістичного менеджменту (теорія людських відносин; 
концепція людських ресурсів; науковий біхевіоризм);

3) етап розвитку менеджменту як науки (теорії операційного 
менеджменту; теорія упра влії іських іїіформ аційі шх техі юлогій; 
теорія масового обслуговування);

4) сучасний етап розвитку менеджменту як науки (теорія систем; 
ситуаційний підхід; коїщепція глобалізації; теорія організацій 
що навчаю ться) [2,42].
З виходом книги американського інженера Ф. Тейлора 

“Принципи наукового управління” і робіт Ф. і Л. Гілбретів та 
Г.Гаитгона (займались вивченямтрудових операцій, прийомів, рухів) 
виникла школа наукового менеджменту. Ф актично самого 
Ф.Тейлора вважаю ть родоначальником, засновником класичної 
теорії організації та управління в науці про виробництво.

На думку Ф.Тейлора, суть наукової о підходу полягає в тому, що 
працівники управління зводять велику кількість традиційних знань 
в закони, правила і навіть математичні формули, які замінюють 
особисте судження індивідуального робітника [3,42].

Саме ним вперше були виокремлені наступні принципи 
управлінської діяш> носгі:

- категорична відмова від емпіричного підходу до організації і
управління виробництвом;

- боротьба за максимальне підвищення кожного окремого 
елементу виробничог о комплексу (а саме, кожного станка, 
механізму, виробника);

- наукове дослідження ма теріального і особистішого фак торів
виробництва (що носить переважно лабораторний характер і 
завершується експериментальною апробацією знайдених 
рішень);

- попередній розрахунок і підготовка усіх факторів виробницт ва
в часі і в просторі, що забезпечує максимальне прискорення і 
ущільнення виробничих процесів;

- зміни в кваліфікаційних угрупуваниях персоналу з різко 
вираженою тенденцією до обмеження функцій основної маси 
працівників вузькими спеціальними завданнями (на основі 
поглибленого поділу праці) і одночасному підсиленні
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організаційної ролі нижчого і середнього адміністративно 
технічного персоналу;

- максимальне підвищення інтенсивноегі і ефективності праці за 
допомогою конкретно визначених завдань, виконання яких 
передбачае велику напругу;

- принцип поділу праці в сфері управління являє собою 
функціональну організацію управління, згідно з якою заміст ь 
одного працівника вводиться ряд функціональних виконавців, 
кожен з яких відповідає за здійснення якоїсь функції;

- створення на підприємстві своєрідних штабів планово- 
розподілювального бюро [3,42-45].
Великий вклад в розвиток наукового управління загалом і 

психологї управління зокрема внесла психотехніка. Метою 
психотехнік»! було використання психологічних знань при вирішенні 
практичних завдань виробниц тва. Коло завдань, які ставили для 
свого вирішення психотехніки є досить широким : професійний 
відбір і консультації, професійне навчання, боротьба з виробничою 
втомою, створення психологічно обґрунгованихконсірукцій машин, 
інструментів, устаткування, раціоналізація режимів праці, 
відпочинку і багато іншого [1,37].

У вітчизняній науці розвиток психотехніки пов”язаиий з іменами 
С. Геллерштейна, І. Ш пільрейна, К. Платонова, С.Сотоніна 
(проблеми виробничої втоми), М. Юровської (питання професійної о 
відбору).

Представники школи наукової організації праці фактично 
поставили питання про відокремлення функцій управління 
обдумування, планування, контролю від чисто виконавських 
функцій. В результаті, управління стало визнаватись самостійною 
діяльніспо. Школа наукової організації праці зосередила свою увагу 
на виробничому процесі, а зусилля адміністративної школи були 
спрямовані на вдосконалення власне управління [1,37-38].

Адміністративна школа ст авила пе[>едсобою завдання вивчення 
орг анізації вцілому, її структури, загальних закономірностей 
функціюваиня. Своїм виникненням даний напрям завдячує праці
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А.Файоля ’’Основи менеджменту”, в якій він висловлює думку про 
те, що управління насичене психологією.

За А.Файолем управляпі значить передбачати, організовувати, 
розпоряджатись, координувати і контролювати [5, 358]. Можна 
виділиш наступні ключові моменти його теорії управління.

- управління розглядає як процес, який складається з декількох
взаємопов’язаних функцій планування, організації, мотивації
і контролю;

- функції поєднані зв’язуючими процесами комунікацією 
(спілкуванням обміном інформацією) і прийняттям рішень,

- виділяє, систему принципів менеджменту серед яких 
найважливішими с : поділ праці, співвідношення прав і 
обов’язків, дисципліна, ініціатива, корпоративний дух (єдність 
цілей і цінност ей );

- виокремлює психологічні чинники, які сприяють П ід в и щ е н н ю

продук тивності праці: влада, єдність керівництва, підкорення 
особистих інтересів загальним, ініціатива, корпоративний дух 
підприємництва.
Кої н ієні пя бюрократичних орі аг гізаі цй розроб: іеі іа М .Вебером, бу іа 

спрямована на аналіз організації як єдиного цілого. В її основу 
покладений підхід проте, що заснована на особистій владі орі ані заїця 
характеризується більш високою ефективністю, гнучкістю, 
адаптованіст ю, вона не залежить від волі т а бажань конкретних людей 
[2, 12-13].

Результатом неспроможності вже розг лянутих нами напрямків 
управлінської діяльності, усвідомлення людського чинника як 
основного елементу ефективної діяльності організації є виникнення 
школи " л ю д сь к и х  стосунків В осі юву даної концепції були покладені 
ідеі Е.Мейо, М.Фоллег .Ф.Ротлісбергера, Г.Саймонатаін.

Дослідження Е.Мейо, відомі як ’’Хотгорнськіексперимент , 
починались як вивчення проблеми впливу умов праці на іі результа т .  
Висновки були дивовижними виявилось що для працівників



соціальні і психологічні умови праці є важливішими і більш 
значущими ніж фізичні показники середовища.

Е.Мейо зробив висновок про те, що в даному дослідженні 
першочерг ову роль відіїрала перебудова соціальних відносин між 
працівниками і зміна форми контролю працівііиків на робочих місі щх.

Ці висновки поклали початок вивченню таких чинників як стилі 
керівництва, неформальні групи, взаємовідносини між праціві піками і 
менеджерами, і баг ато інших здатних чинити вплив на мотивацію, 
ефективність праці і задоволеність від роботи [6,236].

Вітчизняним представником концепції ’’людських стосунків” ‘ 
школа М. Вітає, яка була створена в першій половині 20х років XX 
століття.

Автори даної о сої (іальї юго і іапряму вважали доі цльним вццлеї пія 
двохгалузей в системі наукової організації праці. Перша повинна 
займалися раціоналізацією праіц, яку здаісшоє людина при взаємодії з 
ма іеріги п.і іими чині п піками виробиш цва, і до виступає влаа «науковою 
організацією праці. Інша галузь має займатись раціоналізацією 
взаємодії людини з людиною. Цю галузь вчені визначили як наукову 
орі анізацію управління.

М .В ітке вваж ав  доцільним  о рган ізац ію  лю дей в їх 
взаємовідносинах як учасників одній'трудової кооперації' [3]. Огож, є 
очевидним, що автор чітко розмежовує даа види управління 
управліігня людьми і речами, акцентуючи уваї у  на уттравлііпіі людьми.

Огже, предегаш шкп школи ’’людських стосунків ” арі умотували 
ігеобхідність саме соціальшіх досліджень управління.

Паралельно з французьким управлінцем А.Файолем вітчизняні 
автори виокремили п’яль основних функцій управління: передбачення, 
організація, розпорядження, координування, контроль [3,157].

М. Вітке виділив шосту функцію управління адміністративну, 
яка виступає зв’язуючою лаі кою між усіма фуі псі цями. Суіь ідгі фуі па ої 
полягає у створені п сприятливої сої цальї ю-психологічної атмосфери 
в виробничих колективах.

Вчений пояснював, що сучасний адміністратор, - це перш за все 
соціальний технік або інженер в залежності від його становища в 
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організаційній системі, будівельниклюдськихстосунків. Чим вище 
його ст ановище в слу жбовій ієрархії, чим більш чисельний склад 
працівників, об'єднаних адміністратором, тим більше в його 
безпосередній робо ті виступає діяльність адміністративна за рахуіток 
матеріально-технічної [3,158].

Одан з представників школи “jполіських стосунків ” Я. Улицкий 
управління розглядає як мистецтво, осягнули яке можу ть лише 
талановиті люда. Виділяє такі риси адміністративного галаїпу:

- здатність до абстрактного мислення, теоретичний склад 
розуму;

- відчупя реальної дійсності;
- володіння звїпю-ст а п кличним мет одом;
Російський економіст І. Каппегіссер вважав доцільним виділення 

ііаслупітихвимої;то упрашііііської діяльності керівіпіка:
-керівник колективу повні ієн бути соціальним ділером;
- иеприпуешмою ( наявність “улюбленців’ ;
- керівник повинен вміло користувал ися як моральними, л ак і 

матеріали іими сгимуі іами;
- володіли “швидким розумом”, хорошою реакцією, котра 

дозвол іяє швц цео і ефекгаві ю приймали рішеї п ш;
-вміння “ие соромлячись” визнати власну помилку;
-глибоке знання об’єкту яким керує;
- бездої анна чесність і правдивість[3,166-168].

Подальші доагідасеиня психологів дозволили глибше зрозумїга 
п])нчипн явищ, описаних теорією “людськихвідносин . В управлінні 
сл али враховували широкий спеклр псі їх о. іопчних особливостей та
іі гитвідуальпість кожної о праціві ппса. Баї а т о психологів, які займались 
питанням управління, вийшли за межі теорії “людських відносин , 
сконцентрованій на налагодженні міжособиетісіїихвідносин. Почали 
вивчались різні аспек ти соціальної взаємодії, влади і авторитету, 
лідерства і мотивації, особнслїсних властивостей і культури. 
Основною метою даного підходу стало підвищення ефектніш ос п 
діяльності організації за рахунок реалізації особнсгіспого потенціалу 
працівників [І, 40].



Концепція людських ресурсів (А. Маслоу та Д. М акірегорі) 
базується на теорії мотивації. Вчені вважали, що з надання 
працівнику можливостей повністю реалізувати свій особистіший 
потенціал, дозволять йому задовольнити вищі потреби.

Науковий біхевіоризм акцентував увагу на аналізі провідних 
мотивів поведінки працівника таких як, мотивація, комунікація, 
лідерство та його взаємодії з іншими людьми в організаційному 
середовищі.

Ще одним напрямком в дослідженні психологічних теорій 
управління була школа “наук і управління” розглядає управління 
як систему, яка складається з багатьох підсистем і виступає 
безперервним процесом. Важливими д ія  управлінської діяльності 
є два види зв’язків [1]:

зв’язки між елемент ами в середині організації; 
зв ’язки організації з зовнішнім середовищем.

Подібну концепцію організації управління, яку назвали 
інтегральною або комплексною висунула харківська школа 
управління на чолі з професором Ф. Д унаєвським. Вчені 
стверджували, що раціональна організація повинна виступати 
єдиною, взаємопов’язаною, цілісною системою. Зрозуміло, що для 
досконалого вивчення будь-якого предмету, необхідне вивчення його 
складових. В орг анізаційній сфері такими складовими на думку Ф. 
Дунаєвського могли би бути організаційні функції, які в своєму 
поєднанні утворюють єдине ціле. Націй основі він побудував модель 
організаційних функцій, які повинен знати кожен управлінець. 
Виявив загальні риси організації і на їх основі розробив схему 
орі анізаі цйі юго процесу.

І Фаза -ініціації - протікає від першого задуму організації до 
реального формування апарату організації':

- встановлення задач організації;
- визначення способів рішення;
- забезпечення здійсню вальної сили;

II Фаза - ординації- протікаєвідпочатку формування організації 
до здійснення щоденної діяльності:
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- визначення складу необхідних активностей;
- визначення складу виконавців;
- забезпечення стимуляції виконавців.

III Ф аза - адміністрації - протікає в апараті, що склався у 
визначеному напрямку:

- встановлення основ розпоряджень;
- визначення змісту розпоряджень;
- забезпечення виконання розпоряджень (поточне керівницт во

діяльністю організації) [3,177].
Таким чином, на відміну від багатьох своїх попередників, він 

розглядав управління як складне комплексне явище, яке виходить за 
межі якогось одного аспекту, але при цьому вважав необхідним 
розі J ВД ЦІ ГИ ЙОІ о з різнихточок зору.

Його система ст ала першою, в якій досить чітко проступає ідея 
системи наук про управління і ідея самостійної науки зі своїми 
власними проблемами. Але найважливіше, з нашої точки зору, те що 
Ф.Дупаєвський говорить про особливу науку управління, необхідність 
якої обґруї ітовує методолої ічі ю [3,177-178].

З почат ку 50-х років XX століття в діловому світі починают ь 
визі іавати вгиіив мопіваї ці, стилю керіві пп цва й іі ппих психолоіічі іих 
факторів на якість виконання роботи. Ці аспекпі робочої о середовища, 
а також соціально-психологічний клімат в цілому в значній мірі 
вшивають і іа е<|хяепіві гісіь праї о. Сучасні психологи ретеї іьі ю вивчають 
різні типи організацій, прийняті в них стилі спілкування, існуючі в 
ссрс.'цгні них формальні й неформальні соціальні структури [6,236].

Даний етап розвитку менеджменту характеризується тим, що 
менеджмент став розвиват ися як нау ка. В прийнятті управлінських 
рішень почали широко застосовува ти ма тематичні і статистичні 
методи. В рамках цього напрямку почали розвиватися такі течії: а) 
операційний менеджмент (стосується безпосередньо процесів 
виробництва, використовує такі м атем атичні методи, як 
прогнозування моделювання тощо); б) управлінські інформаційні 
технології (спрямований па своєчасне та ефективне забезпечення



менеджерів необхідними їм даними на основі використання 
ком п’ю терної мережі); в) теорія масового обслуговування 
(використання математичного апара ту дня мінімізації часу чекання 
клієнтів) [2, 14-15].

В 60-х роках XX століття почала бурхливо розвиватись 
промислова соціальна психологія управ ління. Але, як стверджує 
практика, єдиного універсального підходу до управління на той час 
ще не існувало.

На поча тку 70-х років почався бурхливий розвиток власне 
психології управління. В науковій літературі виокремлюю ть такі 
тенденції, які спричинили даний розвиток:

підвищення вимог до керівника та йоі о діяльності; 
безпрецидентна кількість змін, що відбуваються в світі 

(екологічних, політичних, економічних, соціальних, релігійних), 
які не могли не торкнутися психології людини, а отже і 
психолої ії керівника;

криза моїиваїщ управлінської діяльності.
Досягнення соціальної психології і психології управління 

протягом 70-х - 80-х років спричинили їх поширення в державних 
структурах (армії, правоохоронних органах), сприяючи їх 
демократизації, модернізації й підвищенняю ефективності в цілому 

На сучасному етапі розвитку психології управління виділяють 
наступні підходи до вивчення управлінської ;цяльносгі керівника:

- системний підхід -  з точки зору якого, керівники повинні 
розглядати організацію як сукупність взаємопов’язаних 
елементів людей, структури, задач і технологій, орієнтованих 
на досягнення різних цілей в умовах мінливого зовнішнього 
середовища [4].

- ситуаціїпшй підхід концентрує увагу на тому, що придатність 
різних методів управління визначається ситуацією. Тобто, 
ф актори які дію ть в конкретний момент в організації 
розглядаю ться як унікальні, тому навчання менеджерів 
передбачає вміння ідентифікувати основні характеристики 
ситуації, яка виникла, та факторів, які впливают ь на неї [4; 5].

чинник глобалізації поляг ає в тому, що сучасні організації 
працюють не лиш ена регіональні, національні, міжнародні 
ринки, а на глобальний ринок, а не вимагає докорінних змін в 
їх діяльності.

дігя орг анізацій що навчаю ться характерним є: стратегічне 
мислення, розвиток сильної корп орати вної культури, 
горизонтальна структура управління, наділення працівників 
владою тощо [2,16].

Отже, доцільним буде виділення психолої ічних особливостей 
сучасного розвитку психології управління: 

поглиблене вивчення особистості керівника (зокрема його 
професійного, морального, психологічного, інтелектуального, 
психофізіологічного пот енціалу);

інтернаціоналізація управління (узагальнення управлінською 
досвіду різних країн, підг отовка міжнародних програм 
навчання, врахування міжнародних особливостей ведення 
бізнесу, міжнародній розподіл праці т а іи.).
Побудова демократичної системи відносин в структурах 

управління в Україні в значній мірі повинна сприя ти впровадженню 
теорії і методів сучасної соціальної психології управлінння 
наукової дисципліни, яка органічно поснує в собі досягнення двох 
галузей знання: т еорії управління і психології, оскільки соціальне 
управління це перш за все управління людьми і воно повинно 
базуватися па врахуванні закономірностей людських відносин [1,
42].‘

Таким чином, можна зробити висновок про т е, що виникнення 
психології управління як самостійної науки, як за кордоном так і в 
Україні, було зумовлено рядом причин, ії становлення пройшло ряд 
етапів, розвиток яких безпосередньо пов’язаний із зміною 
економічних, політ ичних, соціальних, моральних чинників.
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psychological knowledges in management activiti.

погія
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ШКО
ЛЯРІВ -МЕШКАНЦІВ ЗОНИ ПОСИЛЕНОГО 

РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Аварія на Чорнобильській АЕС належить до масштабноїтраг
ічної катастрофи не тільки в зв’язку з забрудненііям довкілля раді
онуклідами, а та кож із виникненням хронічної психоемоційної стре
сової ситуації для населення як в Україні, так і у всьому світі.

Радіаційний стрес, викликаний Чорнобильського катастрофою 
с психотравмуючим вже тому, що стосу сться однігі з найважливіших 
цінностей людини - її здоров’я.

Типовими проявами таких психоемоційних переживань с по
чуття страху, тривоги, пригніченості, неспокою за долю близьких і 
рідних, прагнення виясни ти реальні розміри катастрофи (1,9). Тякі 
емоційні стани можуть зумовити появу психогенної психічної пат о
логії, а також патоморфоз ендогенних психічних захворювань (2, 
11; 3, 78; 4, 7 І ).

Дит ячі уявлення про вплив радіації на здоров’я в основному 
базуют ься на суперечливих висловлюваннях бат ьків, вчителів, що 
певним чином відбивається на їх емоційному реагуванні і до « гра
ди і даних» дитячих страхів може додатися страх радіації (5,40).

Дитячий вік взагалі характеризується підвищеною чутливістю 
до навколишнього середовища, а вплив несприятливоїекологічної 
ситуаціїможе бути причиною нервово-психічних розладів різної 
глибини. Переживання радіаційної небезпеки, впливаючи па психіч
ний стан дитини, змінює поведінку дитини, структуру особистіс- 
них влас тивост ей і систему її цінностей (4, 72).

Виділяють дві стра тегічні лінії поведінки діт ей та підлітків в 
екологічно несприятливій сит уації. Перша проявляється в активній 
протидії і іеі а шві шм впливам і спрямоваї m і іа розвиток своїх компеї і- 
еаторних можливостей, на змії іу самого себе. Однак переважас друї а



стратегія, яка полягає в пасивному «захисті», втечі від труднощів 
шляхом ілю зорного вирішення проблеми або її знецінення (6,70).

У дітей та підлітків із зон радіаційного забруднення сталися 
помітні зміни в навчальній д іяльності та якостях особистосгі. Знач
не місце займають також непатологічні форми психогеній, які 
виявляються у тимчасовій емоційній напруженості, психомоторних, 
психо-вегетативних відхиленнях, простежується значний рівень 
емоційної нестійкості, тривожності (7,5).

Середдітейта підлітків, які посгійно мешкають у Чернігівській 
області, спостерігається високий рівень ситуативної тривожності, 
екстрапунітивні реакції з фіксацією на перешкоді, в поведінці про- 
являється пасивнісгь. Крім того, у таких дітей спостерігаються стійкі 
невротичні порушення (8,29). Т.Ф. Лутович (1998) також вказує на 
погіршення динаміки фнкціонування емоційної сфери у дітей мо
лодшого і середнього шкільного віку: якщо дослідження 10-15-річної 
давності виявляли явні прояви емоційної нестійкості, збудливості, 
тривожності у 10-15% дітей, то дані останніх п ’яти років свідчать 
про значне зростання цього показника, який становить 78%.

Комшгексне психодіагносгичне обстеження під літків Росії, які 
прожившо гі. в районі з невисоким рівнем радіаційного забруднення, 
проведене Т.В. Асмоловською і М.А. Лапицьким (1998), виявило 
достовірне переважання симптомів астенізації, зниження настрою, 
переважання високого рівня ситуативної та особистішої гривож- 
ності, підвищення психоемоційного напруження (9, ЗО).

Робочого гіпотезою нашог о дослідження являлось припущення, 
що постійне проживання після аварії на Чорнобильській А EC в зоні 
посиленого радіоеко: югічі гого кої ripoj по Іваї ю-Фраї іківської o 6 j іаегі 
є чині гаком розвитку у дітей та підлітків психоемоційних порушень, 
специфічність яких обумовлена взаємодією малих доз радіації з 
клім ато-географ ічним и, соціально-психологічними, етно
культурними і іншими особливостями регіону спостереження. 
Проведення дослід ження передбачало також апробацію комплексу 
психо діагностичних методів виявлення поча ткових, субклітгічішх 
відхилень психоемоційного розвитку дітей та підлітків.

Завданням даної роботи являлось порівняльне дослідження 
особливостей психоемоційних станів у дітей га підлітків, які меш
кають на радіаційно забрудненій (основна група), а також на радіа
ційно «чистій» (контрольна група) територіях Івано-Франківської 
області. Всього проведено психодіагностичне обстеження 324 учнів 
1 -8 класів, в тому числі 176 осіб в с. Стецева Снят инського району, 
яке відноситься до зони посиленого радіоекологічного кон тролю, і 
148 осіб в с. КутищеТлумацької о району, якетакож відноситься до 
рівнинної клімато-геоірафічної зони Прикарпа ття (кошроль).

Психологічна діагностика емоційних станів проводилось відо
мими проективними методами «Дім - дерево людина» і коро т
ким тестом Люшера (вісім кольорів), а також з використанням спеці
ального опитувальника для визначення рівня невротизації і психо- 
па-гнзації (10, 3).

Результате експериментальне психологічного дослідження ме
тодикою «Дім - дерево - людина» свідчать про наявність у меш
канців зони посиленого радіоекологічного контролю таких нега
тивних емоційних симпгомокомплексів: незахищеність - у 87,3° о 
школярів, гривожтюсгі - у 86,3° о, недовіра до себе - у 12,3%, відчуття 
неповноцінності - у 16,4%, ворожості - у 29,1%. Слід також відзна
чиш, що по деяких параметрах ступінь вираженосгі виявлених емо
ційних порушень залишається практично однаковим неза лежно від 
віку. Так показник незахищеності у 8-річномувіці станови ть 4,9 бала, 
в 11 років - 4,8 бала, в 13 років - 4,7 бала. Максимально високий 
рівень тривожності спостерігався в ! 0-річному віці - 6,1 бала. Ви
явлення інших емоційних симптомокомплексів в значній мірі коре
лює з віком досліджуваних, про що свідчать найвищі показники 
ворожості, конфліктності й депресивиосгі в молодшому шкільному 
віці. В підлітковому віці ці симптомокомплекси вірогідно знижую
ться. Така динаміка емоційного стану школярів незалежно від еколо- 
гічноїситуаїцїможебуги обумовлена проблемою адаптації до шкіль
ної'х) режиму і становленням нових міжособисгих стосунків. В той 
же час наявність недовіри до себе в підлітковому віці можна пояс-



пити відсутністю впевненості в своїх силах і позитивної життєвої 
перспективи.

Вікова динаміка психоемоційного стресу (тривоги) за резуль
татами методики Люшера також певним чином корелювала з еколо
гічною ситуацією в регіоні спостереження (Рис. 1).

%

Рис . 1. Вікова динаміка стресу (тривоги) в залежності 
від екологічної ситуації 

Як видно з рисунка 1, криві 1 і 2 відображають подібну динам
іку тривоги в залежності від віку обст ежуваних школярів як в зоні 
посіп іеної о радіоекологічної о контролю (РЕК) так і в контрольній 
ірупі. Як в основній, так і в контрольній групах тривога частіше 
спостерігалась у 7-річних учнів 1 класу (41,2% і 85,2%), а також у 
13-14-річних підлітків (50,0% і 55,6% в основній ірупі та 73,3% і 
76,9%в контрольній групі). Прогеу 10-11-річному віці в основній і 
контрольній групах школярів виявлено протилежну спрямованість 
динаміки тривоги. У 10-11 річних мешканців зони РЕК рівень три
вог и був найнижчим і мав тенденцію до подальшого зростання 
(11,5%і 16,6%), тоді як в контрольній групі цей показник в 10-річно- 
му віці був значно вищим (63,2%), а в 11 -річному віці значно змен
шився (до 38,5%). Можна припустити, що такі особливості вікової 
динаміки у 10-річних школярів які народилися в рік Чорнобиля (1986 
року народження) зв’язані з впливом малих доз радіаційного опро

мінення на їх організм в пренатальний і ранній посгнат альтшй пе
ріод.

Провідні потреби особистості за даними модифікованого ме
тоду кольорових виборів (11,24) т акож суттєво відрізнялись у шко
лярів основної і контрольної груп.

Серед хлопців - мешканців екологічно «чистої» терит орії ви
бором 1 позиції найчастіше (у 38,5%) спостерігався 4 колір (жов
тий), що характеризує їх потребу в соціальній активності, русі, 
переживаннях і спілкуванні як необхідному процесі (Рис. 2).

Рис.2, Розіїриділенни хлопців за вибором першою кольору 
в гесті Люшера

У мешканців радіаційно забрудненої території крім 4-го (21,3° о) 

вибором першого кольору частіше були 2-й (зелений), який харак
теризував їх аїреспвніс іь захисного характ еру (у 24,6° 0), а т акож 5- 
й (фіолетовий), який свідчить про їх потребу у в течі від реальної 
;цйсності, тенденцію до ірраціональних домагань, нереальних ви
могах до житі я, суб’єктивізмі і емоційній незрілості. Така ж нега
тиві іа спрямованість потреб особистості спос терігалась у дівчат з 
радіаційно забрудненоїт ерит орії, які найчастіше, як і хлопці, виби
рали на 1 -у позицію зелений (24,7° <>) і фіолетовий (23,4%)кольори, 
в той же час дівчат а з екологічно «чистої» території найчастіше ви
бирали на 1 по іицію жовтий колір (Рис. 3).



Порівняльний аналіз досліджуваних показників рівня тривоги 
(стресу) і ведучих потреб особистості виявив їх взаємозв’язки, особ
ливості яких проявлялися в залежності від екологічної ситуації. 
Психоемоційний стрес (тривога) на екологічно «чистій» території 
був зв’язаний в першу чергу з потребою соціальної активності, праг
ненні до досягнеігь, тоді як на радіаційне забрудненій території - в 
потребі у втечі від реальності і емоційною незрілістю школярів.

----------а  Зона РЕК

— — 0  — — Контроль

Рис. 3. Розгіриділсиня дівчат за вибором першого кольору 
в тесті Люшера

Виявлені нами співвідношення між рівнем тривоги і ведучими 
потребами особистості свідча ть про те, що тоді як в екологічно бла
гополучній ситуації психоемоційний стрес відображає активну спря
мованість особистості школярів, в умовах радіаційне забрудненого 
довкілля, навпаки, викликає пасивність з втечею від реальної 
дійсності.

Тому можім повністю погодитись з думкою В.П. Казначеєва про 
те, що існує два види станів психоемоційної напруженості: перший, 
який здійснює позитивний, мобілізуючий вплив на діяльність, і дру
гій , який характеризується зниженням стійкості психічних функцій 
аж до дезінтеграції діяльності (12,16).

Негативні тенденції емоційного реаіування дітей та підлітків, 
які мешкають в зоні РЕК, виявлені також при порівняльному досл
ідженні рівня невротизації в 1996 і 2000 роках (Табл. 1).

У зоні посиленого радіоекологічного контролю (РЕК)переднев- 
ротичні стани виявлені серед обстежених підлітків, учнів 7 і 8 класів, 
значно частіше (28,8%) в порівнянні з контрольною ірупою (9,5% 
Р < 0,05). Такі результати спостерігались в 1996 році, тоді як у 2000 
році частота передневро гачних станів зменшилась до 21,5% і сут
тєво не відрізнялась підконтрольних даних.

Таблиця І
Динаміка ріки» невротизації школярів за 1996 - 2000 роки

Роки
обсте
ження

Групи
школярів

Чагаль-
на

к-сть

1 Іередневро ПІЧНІ 
стани

1 Іевроіп

або. °/„+Т Абе. % + т
1996 Чопа РИК 52 15 28,8±6,І 3 5,7 + 3. 2
2000 Чопа РИК 51 11 21.5 + 5.7 8 15.7+5.1
199(1 Контрольна 42 4 9,5+4.5 1 2.3 + 2.2

Одночасно частота виявлення школярів з високим рівнем не
вротизації, характерним для неврозів, у 2000 році значно збіль
шилась в порівнянні з 1996 роком з 5,7% до 15,7% (Р < 0,05).

Таким чином, аналіз результатів порівняльного пснхо;иаі -пое
тичного дослідження в залежності від наявності радіаційного заб- 
руді юішя довкії шя свідчить про псі 'агаві шй вп.і іив поспій юї о  про
живання в зоні посиленого радіоекологічного контролю Івано-Фран
ківської області на емоційний ст ан школярів, який характеризуєть
ся в ід ч у т т  ям тривожності і незахищеності, що сприяє формуванню 
емоїціп ю і іезрілої, соїцальїю-паснвпої особистості, а також її невро
тизації-

Виведеї п ія з експлуатації Чорнобильської А EC не закриває про
блему наслідків цієї найбільшої в світ і т ехногенної катастрофи. 
Вивчення моніторингу психоемоційного розвитку дітей та ПІДЛІТКІВ, 

які постійно мешкають на радіаційно забруднених терит оріях, явля-



еться підґрунтям для проведення психогігієнічних, психопрофілак
тичних і психокорекційних заходів з метою збереження психічного 
здоров’я підростаючого покоління.
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As сі result ofpsychological and jx ’dagogical investigation o f  pupils 
studying in 1-Х forms, - that is , / 76 pupils which live in the territory o f  
intensified radio-ecological contra! in Ivano-Frankivsk region (the basic 
group) and !48/m pds living in cl zone «which is not \xAluted (the control 
group), notia able breaches in psycho-emotional sphere were revealed. 
They manifest thenscives. in particular, in high level o f  emotional tensity, 
the state o f  disturb, not protected, distrust o f  the pupils to themselves. 
During the comparative investigation we see the high level o f  emotional 
tensity in comparison with control. Increasing o f  neurotzation level of 
teenagers, girls in particular, was revealed in the / period remotedfrom  
catastivphe. It was caused by living in condition o f  chronic psycho- 
t rau malic ■ situation.



J1.C. Тимків

ТЕМПЕРАМЕНТ ТА ЙОГО ВПЛИВ 
НА СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Коли ми і опорі їмо про проблеми особистості, то зазвичай під
креслюємо індивідуальність, своєрідність, неповторність окремих 
властивостей людини. Але при всій склад ності визначення струкіури 
особистості можна виділити такі її сторони, як темперамент, тип 
нервової системи, характер, пізнавальні здібності, потреби, світогляд. 
У сучасному розумії п гі особистість розі j іядзєп>ся як про; іукг суспільної о 
розвитку, суб’єкт пізнання і активного перетворення світу; це особа, 
що розглядається не тільки з точки зору її загальних властивостей і 
рис, але і зі сторони своєрідності її соціальних, духовних, фізичних 
якостей.

Створення типології людини передбачає виділення з багатьох 
природних задатків тої о і оловного. що може виступати фундаментом 
людських 1ИПІВ.

Біологічну основу, “каркас” особистості складає темперамент (в 
перекладі з латинської - співвідношення частин, змішування їх) 
особливіст ь протікання основних психічних процесів збудження і 
гальмування. Як зазначає С.Д. Максименко, темперамент, можна 
визначити як індивідуальну особливість людини, що виявляється в її 
збудливості, емоційній вразливості, врівноваженості та  швидкості 
перебігу психічної діяльності [1,220]. За І.П.ГІавловим, темперамент 
є найзагальніша характеристика о к р е м о г о  іцщтіда, щ о  накладає свій 
відбиток на всю його нервову діяльність.

Екскурс в історію типології особистості свідчить про те, ЩО s 

давніх часів люди вивчали один одного так само прискіпливо, як і 
тепер. Особлива увага приділялась манері поведінки, емоційності, взає
модії з оточуючими, змісту нервових процесів. І дотепер у психології 
користуються класифікацією типів темпераменту, створеною 
Гіппократом. Це чотири типи темпераменту: сангвінік, флегматик, 
холерик і меланхолік. Кожному з них Гіппократ дав чітку характе

ристику, що в основному залишається актуальною до останньої о часу. 
Понягіятемпераменгу в нашій психологічній і іауі п розі додасться згідно 
вчення І.П. Павлова про загальні типи вищої нервової діяльності. І 
таких типів також є чотири сильний неврівноважений; сильний, 
врівіюважеі іий, pyxj швий; сі т п,і шй, врівноваж» ній, іі іертний; сі іабкий, 
загальмований. Якостями темпераменту є найстііікіпгі психічні якості, 
притаманні людині від народження. До головних властивостей 
темпераменту відносять сенситивність, реактивніст ь, пласт ичність, 
рі н іц гість, резисгагп гість, екстравертованістьта іі гіровертованість. Ці 
властивості темпераменту позначаються на жилі, поведінці, діяльно- 
сті особистості. Саме дослідження впливу індивідуально-типологічних 
особливостей особистості на адаптаї цю старшокласішків бачіпься і іам 
важливим на даному етапі модернізації суспільст ва, його орієнтації на 
ринкові відносини. “Ринок, - за словами Д.Я. Райгородського, - як 
соціально-економічна панацея породив психологічний феномен, 
відомий як ріп ікова орієї паї оя характеру”. Якщо іядчупяідеїт іч і юсті 
самої о себе раїіішевисловлювалось формулою “Я ге, що я роблю”, 
то за ринкової орні ггаї ці відчутта ідеї т  іч іюсгі стає таким же ііесіійким, 
як і самооцінка, і формула ідентичності, що безперерві ю змінюсіься і 
тепер виглядає гак: ‘Я те, чого бажастс”. Сьогодні відбувається зміна 
п р о в ід н о ї  “теми буття”, і ііе ст авить перед особистістю ряд проблем 
щодо засвоєння нових інструмент альних технік із взаємодії з новою 
кої ікрепю-ісгоричною дійсністю [2, 13 ].

Складність ситуації соціальної адаптивіюсгі підлітків якраз і 
полягає у поєднагегі проблем сучасного етапу суспільного розвитку та 
кризою ПІДЛІТКОВОГО віку. Г Іротягом ЦЬОГО життєвого періоду пере
будовуються всі попередні погляди і відношення дит ини до навко
лишньої д ійсності і до самого себе, розвиваються процеси са мопізнання 
і самовизначення, що призводять в подальшому до формування тієї 
життєвої позиції, з якої підліток почнпаесвоє самостійне життя.

Завданням нашого дослідження е визначення індивідуально- 
типологічних властивостей особистості та їх вплив на рівень сої паль
ної ад д т  аі рї старшокласників, а також виявлення сполучення особис- 
іісних якост ей, що можуть сприя ти виникненню стресових станів.
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Психологічне дослід ження проводилося за допомогою психодаїнос- 
тичного комплексу, до складу якого входило 10 методик.

Проблеми, пов“язані з психодіагностикою соціальної адаптації осо- 
бисгосіі, дуже різномаш п іі і складні. В наш час, напевно, немає будь- 
якої спеціальної методики, яка б одночасно і надійно дозволила 
провести комплексне вивчення взаємовпливу індивідуально- 
типологічних особливостей і соціальної адапгаї (ії особистості.

Своє досліджеі шя ми po3no4aj ці з діашосгуваї пія екстра-, іїпровер- 
тованості особисгосгі.

Визначення nmojюгії за шкалою “ексграверсія-інтроверсія”, а 
також емоційної стабільносгі-нестабільності (нейротизм) важливе, 
оскільки дає можливість враховувати означені індивідуально-психо
логічні особливості учнів в процесі педагогічного спілкування, при 
виборі методів навчання, в проектуванні навчальної діяльності, в аналізі 
та іфоі позуванні поведінки й міжособистісного спілкуваїїї ія учі гів [З, 
55]. Використ овуючи методику Г. Айзенка для визначення екстраверсії, 
інтроверсії і нейротизму, а також методику “Паспорттемпераменту", 
ми провезш  bj іаа іе досліджеі пія з метою вияв. гення рівня а ])ормоваі юсі і 
досліджуваних якостей. Всього в процес опитування було залучено 140 
юнаків і 138 дівчат старшокласників.

Результати проведеюго дослідження дозволили сформулюва ти таю 
висновки. І юнаків, і дівчат більшою мірою можна віднести до і руни 
амбівертів (сюди увійшло 47,1 °о юнаків і 58,0 % дівчат). Всього осіб 
ін гровер і овапих типів виявилось: потенційних інтровертів - 17 % 
юнаків і 22,40 о дівчат, надінтровер гів 0.7 % юнаків і 3,70 'о дівча т. 
16,711 о дівчат виявилися в групі екстравертів, проте група юнаків тут 
значно вища 3 4 ,4 потсшрйііихекстраверліві 0,7'! онадексіравергів.

О тж е,результат проведжшнамидослідже*іняпоказали,іцосьогодні 
ми можемо говорити, крага іьою мірою, про сформовану амбівер інісіь 
учігівськоїмолодЦсгаршокласників-амбівєргівурізних групах виявляєіьея 
близько половини від чиста усіх обстежеі іих учнів).

Так само, дослідження показало, що немає так званих чистих 
темпераментів, а є поєднання в однієї людини властивостей кількох 
типів темпераменту. В процесі дослідження ми з’ясували, що най-
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частіше відбувається таке поєднання темпераментів (за результатами 
методики “Паспорт темпераменту”): домінування оді юї о із типів тем
пераменту у поєднанні з середнім чи слабким рівнем сформовапоегі 
наступних трьох іипів; яскрава вираженість двох або трьох типів 
•ітпсрамешу у поєднанні з середньою чи слабкою вираженою ііасіугамх 
піпів; середня вираженість всіх чотирьох типів іемпсрамеїпу або сереуція 
вираженість кількох іипів з яскравою виражеіііспо одцої о та слабкою 
виража гісію іш ноі о іипу темперамеї гіу.

O c o 6 jш в и й  іі персе сгаї iobj іяп» виявля гі нами j іеякі cnoj іучеі п ія осо- 
бисіісних властиіюстей. Так, кіліжісіь старшокласників зі сполученням 
підаищеіюїемоїцйносгі з іігіроверсією становила близько 22%респон- 
дегаів. Цій групі підлітків властиві тшзькийрівап»кої паюів з одноліт
ками, педагогами, замкненість, низька комуігіка швігість, що звичайно 
уірудцююп, процес адаптаїцї. Одночасне сполучення високих значень 
таких властивостей особистості, як нейро тизм, інтроверсія на фоні, як 
правило, слабкого типу нервової системи становило 5-7" о опитаних. 
Результати нашої о дослідження підтвер/іпли думку А. Реана про те, 
що треба обережно ставиїисядо висновку про взаємозв’язок: екстраверт 

його висока соціальна адаптованість. Можливо таке твердження 
справедливе, якщо поняття “соціальна адаптація" використовується у 
ву зькому значенні як аналог чи навіть синонім комуігіка тивності, 
здатності до встановлення контактів тощо. Висновок про високий 
ступії іь сої ііальї юї адапгаї цї у екстравертів і низький в іїпровертів і іе 
можі іа визнали обґрупговаїшм і достовр іим, які ію поііяггя “сої ралиш 
адаптація” викорисговуєпля в глибюттому психологічному змісті. При 
такому розумії п гі соїцагп.на адапгаїііяєпосіійшш njioi іеспристосуваїп ія 
особистості до умов соціальног о середовища, який може ма ги різну 
міру результативності не тільки у різних суб’єктів, але й в одних і тих 
же старшокласників в різних життєвих ситуаціях. І екстраверт, і 
інтроверт може досягнути високого рівня соціальної адаптації, але, 
можливо, а, найімовірніше, різішми шляхами і способами, вибираючи 
і реалізую чи адекватний тип адаптаційного процесу [4,60 ].

Що ж до сполу чень індивідуальпо-типологічних властивост ей 
особистості, які можуть сприяли виникненню гострих психологічних
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проблем у підлітків, то такими можуть бути ііп р  о вертоп а і гість - 
тривожність розвинута уява меланхолійний тип темпераменту.

Найважливішою характеристикою особистості є типовий, 
переважаючий для неї спосіб ставлення до іншої людини, інших людей, 
і відповідно, до самої себе. Досить виразно про це сказав С.Л. 
Рубішшшн: “Одна з найперших умов ж и га  людини-це інша людина. 
Ставлення до іі шгої людиі їй, л ю д е й  склад ає основну гкаї шну людської о 
житія, його серцевину. “Серце” людини зіткане з його людських 
стосунків з іншими; те, чого вона вартує, і іілком визначається тим, 
яких людських відносні і людаї іа прагне, яке сл авлення до j подати,; ю 
ііпішх вона здатна встановлювати” [ 5,262-263].

Важливим новоутворенням підліткового віку є і здатність до спів
переживання (емпатія), яке розвивається відповідно до комплексу 
соціальних ролей, ОСВОЄНИХ ІНДИВІДОМ. У ньому віці особистість вже 
має певний репертуар ролей, ситуацій та можливих позіп цй як учасник 
міжособистісної взаємодії. Чим більший соціальний досвід, тим 
ширший репертуар ролей, а з ним і можливостей розвитку емпатії. 
Демократизація суспільної о життя позначаєп.ся у всіх сферах віицосиіі 
між людьми, в тому числі, й у сфері спілкування старшокласників. 
Низька культура спілкуваїіня і відсупііеіь уміння в старшокласників 
зрозуміти о д а  і одного, вислухати іншу людину, виявиш співчуття й 
допомогти іншому болісно проявляться у повсякденних ЖИТТ ЄВИХ 

ситуаціях, перешкоджає адапгації старшокласників.
Рівень розвитку емпатії ми визначали за допомогою опи- 

тувальника А. Мехрабіаиа і П. Епшгейна. Він дав змогу діагносту
вати рівень розвит ку емпатії від низькою, що утруднює взаємодію з 
оточуючими, до надто високого, який характеризується високою 
емоційніст ю, здатністю відчувати нюанси в настроях інших людей, 
що може призвест и до утворення комплексу особистої провини та 
хворобливої о.співпереживаї п ія.

Необхідно навчити учнів правильно сприймати оточуючих 
людей і спостерігати за ними у різних ситуаціях, щоб визначити їх 
внутрішній ст ан, настрій, характер. Уміння правильно реагувати на 
емоції й почуття інших, відчувати і співпереживати емоційний стан
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іншої людини формує емпатію ст аршокласників. Емпатія сприяє 
подоланню багатьох перепон на шляху до взаєморозуміння, допомагає 
знайти правильїшй стилі, і тон спілкування, адже вона складає ядро 
комуі гікативності.

На процес соціальної адапгації старшокласників впливає і 
форма оргаїгізаі ої ііавчаїп.іюї о проїіесу, сівореїп ія сіпуаі оїуспіху. Адже 
серед причші дезадаптації єірупа причин, викликана недоліками у 
навчанні га порушеннями у сфері спілкування. Іноді причиною у 
віті іикненпі навчальних труднощів єтипологічні властивості дитини, 
і іа які і іе розраховаї іа града ціп іа методцтка і іавча і її ія.

Спостереження й дослідження процесу навчання вказую гь 
на пряму залежність форм педагоіічного впливу і властивостей 
темперама гіу особистості. У роботі і учі іями-екеїравертами і іайбішлгі 
т |)\v u юнгі поляї аю п .уе гимулюв аі іііі їх навчальної діяльності, а робота 
t учнями-інтровергами пов’язана значною мірою з розв’язанням 
завдань управління їх пізнавальною активністю. Ці відмінності у 
і іавчаш гі ви я  іачають переваї у у використанні педаї х>і ами однієї' з ;цюх 
осіювних фуіпа ні і вплі ту: сіимулюваїшя й оціїповаш ія. Стимулюючу 
функцію впливу частіше використовують у роботі і учнями- 
екстравертами, оцінювальну із учнями-інтровергами. Це 
зумовлюється тим, що інтроверти характеризуються біліли високими 
пока пінками активізації кори головного мозку і мають меншу 
залежність від ст имуляції зовнішнього середовища. Тоді як більш 
низький рівень активізації кори головного мозку екстравертів 
передбачає їх велику залежність від т акої ст имуляції. У гой же час 
інтроверт ам власт иві занижена самооцінка, невпевненість у своїх діях, 
що проявляєт ься в їх прагненні йти за встановленими нормами і 
цінностями, тобто вони підпадають під велику залежність від 
реглам ен тац ії їх д іяльності. Е кстраверти  вирізняю ться 
самовпевненістю, завищеі юю еамооі qi ікою, внаслідок чоі о потребують 
меч п пої реї ламеїп аї іії їх діяльності.

Як показали рстультаїи нашого д о с л ід а е н н я ,  кожна властивісп. 
темпераменту вносить свій вклад в цілісну адаптивну реакцію, 
забезпечуючи в кінцевому результ аті прист осувальний ефект. Але
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досягнення певного адаптаційного реагування у різних людей прохо
дить неоднаково, це залежить відконкретних психологічних та інди
відуально-типологічних особливостей особистості.

Сьогодні в психологічній літературі досить гостро піднімасться 
питання про формування та якісне визначення так  званої 
адаптоздатносгі можливості організму здійснювати адаптаційні 
перебудови. Ці властивості, на думку багатьох вчених, визначаються 
особисгісно-псіїхолопчними, психофізіологічними, морфофункціо- 
нальними й поведінковими особливостями організму. При цьому 
вирішальне значення відводиться стану функцій і процесів морфо- 
функціональної структури людини, що формує функціональну систе
му дня здійснення діяльності. Це так звані внутрішні детермінанти 
процесу адаптації [ 6,350 ].

Тому так важливо в навчально-виховному процесі школи 
враховувати біолоіічігі, психолоіічні та сої пальні механізми адаптаї дї 
особистості, іцо дозволить успішніше засвоїти нові соціальні ситуації 
і сприятиме вихованню творчої, мобільної особистості.

1. Основи загальноїпсихології / За ред. С.Д. Максименка К., 
1998. С. 202.

2. Психологія і психоаналіз характеру /Редактор-упорядник 
Д.Я.Райгородський Самара, 2000. С. 13.

3. Реан А.А. Психологія вивчення особистості. - С. 55
4. Реан А.А. Психологія вивчення особистості. - С. 60
5. РубінштейнС.Л. Буття і свідомість. М., 1957. С .263.
6. БалабановаЛ.М. Судовапатопсихологія. Донецьк:Сталкер,

1998.-С.350.

We consider the problem o f  influence the temperament on a con- 
dit ion o f  social senior pupil's adaptation The tvsults o f  investigations 
synch characteristics o f  persona lity  as extra-, introvertedness, 
neumtism, emotionality and their relationship with adaptation o f  ado
lescent are introduced.

JI.M. Романкова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ 
МОДЕЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ КОНФЛІКТІВ

Моделювання - непрямий опосередкований мегод наукового 
дослідження об’єкгів пізнання шляхом дослідження їхніх моделей [11].

Як специфічний пізнавальний прийом, свофідна форма 
відображення об^хіивної дійсності моделюваннявиниюю в античному 
світі одночасно з появою наукового пізнання. Наукові основи 
моделювання почали закладатися з виникненням точного 
природознавства-в епоху Відродження. Перший етап його наукового 
розвитку пов’язаний з генезисом і становленням теорії подібності 
(Г.Галілей, І. Ньютон).

В епоху і іауково- гехігічної о проїресу моделюваї п ія, фактично, 
перетворилося па заі альнонауковий метод ггізнаї н ія, стало ефективним 
теоретичним і експериментальним засобом дослідження складних 
процесів і явищ дійсності. Розвитку моделювання особливо сприяла 
поява кібері клики йелекірої п іих обчис поваї їм іих маипн і. Модальному 
експериментові, особливо модельї іо-кібернстичному, належнії, важлива 
роль у верифікації наукових гіпотез, побудові й розвитку теорій. 
Моделювання, широко застосовуючи абстрагування та ідеалізацію, дає 
змогу виділити (а потім відтворювати і досліджувати) саме ті 
параметри, характеристики чи властивості модельованих об’екіів, які 
6стоссре;іпьо підляї аю іь ггізнаї н по. Метод мода пованпя надзвичайно 
розширює можішвослі наукового пізнання, оскільки дозволяє наочніше 
уявити досліджувані явища, “зближувати” їх, змінювати реальний 
режим їх перебігу, усувати шкідливий вплив супровідних ст оронніх 
(|>акторів.

Тціміїі “модель” (англ. “model”, нім. “moddle”, франц. “modele”, 
і гал. “moddlo”)походцп. відла ппіської о аюва “modulus”, якеозііачає 
“міра”. Цей термін вгпсорисговуїтьсяврізномані піих галузях знань, і 
в і іауі гі не існує йоі о  чпкого і всеохоплюючої о форму поваг п ія. Iiikoj ні 
представники одцігіжі гіаж галузі знань в термін “модель” вкладають 
різний зміст. Іноді модель наукові гі ототожнюють з ідеальї іим образом
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[13], теорією [7], з описами. Кількість різноманітних тлумачень моделі 
на сьогоднішній день дорівнює кільком десяткам і існує тенденція до 
їх збільшення.

Одна із перших спроб дати узагальнене визначення поняття 
“модель” належить Г.Клаусу. Він зазначає, що “пщмоделлю розуміють 
відображення фактів, речей і відношень певної царини знань у вигляді 
більш простої і наочної матеріальної структури” [8].

Підмоделлю у і іашому дос’пджа її гі ми будемо розуміти, ппучно 
створене для вивчення об’єкту пізнання явище (конфліктна ситуація в 
навчально-виховному процесі), безпосереднє вивчення якого 
ускладнене.

Існування часткової подібності (гомоморфізм) дозволяє 
використовувати модель як замінник або представник системи, що 
вивчається. Відносна просі ота моделі робить таку заміну особливо 
наочною. Створення спрощених моделей системи - дійовий засіб 
перевірки істинності і повно ти теоретичних уявлень в різноманітних 
галузях знань.

Слід зазначити, що всі існуючі моделі можна поділити на три
види:

- фізичні;
-матеріально-маїемаїичні;
-лої іко-матем а гичі іі.
У нашому дослідженні будуть створені моделі, які відносяться 

до трет ього типу і система їх створення буде викладена нижче.
Структура процесу моделювання включає такі основні ег апи:

1) постановку проблеми;
2) побудову (вибір) моделі;
3) екстраполяцію одержаних результатів на оригінал.

Теорешчну осі юву модезповаїшя становлять:
- теорія фізичної подібності, яка є основою фізичного 

моделювання;
згідно з цією теорією модель і оригінал мають однакову фізичну 

природу;

- теорія фізичної аналогії - це основа предметно-математичного 
моделювання; виходячи з цієїтеорії, модель і оригінал відрізняються 
математичним субстратом, але мають еквівалепінийматематичний 
опис;

- теорія систем ізоморфізму і гомоморфізму; в її основі лежить 
знакове моделювання, яке зводиться до оперування знаковими 
моделями за певними фіксованими системами закінчених правил.

Ізоморфізм і гомоморфізм -логіко-ма гематичні поняття, що 
характеризують відповідність між структурами об’єктів (множинами, 
системами, конструкціями) [12]. Дві системи, які розглядають, 
абеїраї уючись від природи їхі гіх складових елементів, є ізоморфними, 
якщо кожному елемент ові першої системи відповідає лише один 
елемент друг ої і кожній операції (зв’язку) в одній системі відповідає 
операція (зв’язок) у другій і навпаки. Повний ізоморфізм може бути 
тільки між ідеалізованими об’єктами (наприклад, відповідність між 
і еомеїричною фігурою т а її аналітичніїм виразом у вигляді формули). 
Ізоморфізм пов’язаний не з усіма, а лиш з деякими фіксованими в 
пізнавальному акіі власт ивостями і відношеннями порівнюваних 
об'єктів, які в інших своїх відношеннях і властивостях можуть 
різнишся між собою. Узагальненням ізоморфізму є гомоморфізм, коли 
вущовідігісп>о;цюзначна іількив один бік. Тому гомоморфний образ 
орга ії іш іу є і готові и їм і ia6j ніженим відображеі її іям структури орш ії гаї іу.

Теорія систем ізоморфізму і гомоморфізму виникла як 
aj іьіернативатрадиційному способу дос гіджеі шя.

М о;icjповаї н ія у психо. юї ії (від фраї н і. modelle - зразок) означає
- дослідження психічних процесів і станів за допомогою їх реальних 
(фізичних) чи ідеальних, перш за все математичних, моделей [5]. Під 
моделлю розуміється система об'єктів або знаків, які відображают ь 
деякі суїтєві властивості сисіеми-ориї іналу.

Пфіні спроби використання моделювання у психолопї пов’язані 
із вивченням психофізичних залежностей і процесів пам’яті. 
Систематичне використання моделювання було характерно д ія 
і еигои іьтпсі іхолої ії, яка і шмагалась знайти фізичні аі iaj юї іі епюреї шя 
цілісних структур (гештальтів) у процесах кристалоутворення, зміїг
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натягу плівок і т  д . Широке використання цього методу в психологи 
почалосьу 50-хрокахХХсголіття,колирозвтітоккібернеіики дав змогу 
моделювати різноманітні аспекти цілеспрямованої діяльності ш ти х  
і с т о т .  В 50-хроках XX с т о л і т т я  з’являється термін “моделювання” в 
“Encyclopaedia Britannica”. За порівняно короткий час з’явились 
математичні моделі навчання, інформаційні моделі пам ’яті, сприйняті 
й уваги. Модєгювання охопило найбільш складці види інтелектуальної 
діяльності, такі як гра в шахи, розв’язання різноманітних задач 
(А.Ньюеші, Г.Саймон).

Отже, методмодедювання - цс один з найскладніших методів 
психологічного дослідження. Його ціль створення наукової і 
практично-корисноїпсихологічної теорії. Моделювання розширює 
можливості експериментування, крім безпосереднього предмету 
вивчення, її аналог (модель) більш доступний для маніпулювання, 
ніж прототип. Формування моделі служить певним критерієм 
правильності реалізованого в ній теоретичного положення. Огже, 
модель - це єдність теорії і практики.

Застосуємо мегод моделювання при дослідженні міжосо- 
бистісних конфліктів. Зі ідно з постула тами логічного мо; іелюв ання 
вивчення конфліктів буде здійснюва тися за од иницями. В ролі одиниці 
висгупаєконфпікша ситуація- найменша цілісна неподільна частина 
конфлікту, що володіє усіма його основними власт ивостями.

Використ ання конфліктної ситуації як одиниці аналізу дає 
можливість сгацдар газувати, зберігати і накопичувати інформаї що про 
реальні конфлікти.

Структурні межі конфлікті юї ситуації визначаються складом її 
основних учасників. Важливим компонентом ситуації є соціальне 
середовище та об’єктивна обстановка, в умовах і під дією яких 
розвивається конфлікт. Об’єкт конфлікіу, функціоналі,ні взаємозв’язки 
між його структурними елементами т акож входять в конфліктну 
ситуацію. Часові межі конфліктної ситуації визначаються проміжком 
часу, протягом якого невідбувасться якісних змін в об’єкті конфлікту, 
складі його основних учасників і характері їх взаємодії. Якщо один 
з трьох компонентів якісно змінився, починається розвиток нової
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конфліктної ситуації. Ми вважаємо, що конфліктна взаємодія 
розвивається на фоні певного ситуаційного контексту, що включає 
кооперативний або конкурентний характер взаємодії сторін, умови 
перебігу конфлікту і досвід взаємодії сторін.

Схема 1

Важливим фактором, який визначає установку людини і тип 
взаємодії ! партнером в конфлікті, є попередній досвід іх відноснії. 
Інші компоненти сігіуаіщіного контексту відіграють роль фоі іу, умов, 
що мають певне значення. Попередній досвід взаємодії ст орін у 
конфлікті актуалізується в трьох типах їх уст ановок відносно нової 
ситуації:

- позитивна установка на досягнення домовленості;
- невизначена установка, пов’язана з відсутністю впевненості 

щодо досягнешія домовленості;
- небажання домовлятися, актуалізація негативних емоцій.

Установки учасників конфлікту визначають харак тер їх взає
модії. Залежно від того як учасники сприймають один одаого, розви
вається і сама конфліктна взаємодія (Схема 2).

Характеристики кожної із моделей розцінку конф.іікгу пов’я
зані з деякого внутрішньою логікою, яка дозволяє ототожнити іх з 
певним типом конфліктної взаємодії. Основою дня запропонованої



типології є види взаємодії в конфліктних ситуаціях, що розрізня
ються за параметром “мета-засіб” [4].

І. Співробітництво - це такий тип взаємодії в конфліктній 
ситуації, де учасники спрямовані на вирішення протиріч, орієнтую
чись на збереження позитивних емоцій. Співробітництво розви
вається на основі попереднього позитивного досвіду учасників 
конфлікту, що базується на відсутності протиріч у миі іулому.

Схема 2

Спілкування при співробітництві характеризується наступними 
особливостями: в спілкуванні збсрії адолься неформальні компонент, які 
використовуються учасниками д ія  підтримки хороших стосунків, 
“прсявддоча” сторона сприймається якпарінер; основний спосіб впливу 
один і іа одної о - це поіпук рішення, іцо задовільняє обидві сторони.

Принципова можливість співробітництва в рамках конфлікт
ної взаємодії допускається й іншими авторами. Так, ЛА.Пегровська 
зазначає: “Співробітництво - найбільш адекватне гуманістичній

орієнтаціїконтакту, але багатство реального спілкування неможна 
вичерпа ти єдиною позицією. Конфліктна компетентність сьогодні - 
це перш за все освоєння позиції партнерства, співробітництва...” 
[9]. Виходячи із перелічених особливостей конфлікту, стратегії’, що 
використовуют ься пари [ерами, ми визначили як “діалог”.

II. Кооперація - це такий лип взаємодії, де учасники прагнуть 
до вирішення протиріч, незалежно від фактору взаємовідносин між 
ними, опираючись на формальні можливості розв’язання проблеми. 
Г.М.Апдрсева зазначає: “...кооперація, або кооперативна взаємодія, 
означає координацію одиничних сил учасників” [2], підкреслюючи, 
що “к о о п е р а ц і я  і конкуренція лише форми психолої ічі юї о малюнку 
взаємодії”.

При кооперації із взаємодії виключаються неформальні ком
поненти, протидіюча ст орона сприймається як опонент, вплив учас
ників ситуації один на одного здійснюється в формальних рамках / 
апеляція до влади, певних норм/. Стратегія, спрямована на досяг
нення рішень, що залишає невирішені проблеми їх відносин, може 
бути визначена як “ухилення”.

III. Конкуренція - це такий тип взаємодії, де учасники не 
прагнуть до вирішення існуючих між ними протиріч. Мел а їх взаємо
дії-перемога над суперником. Конкуренція пов’язана з досвідом 
негативної взаємодії, що включає негативні емоційні компонен ти.

При конкуренції неформальні компоненти - вихід за межі 
формального спілкування - присутні і виконують функцію вияву 
ворожості, про тилежна сторона сприймає ться як ворог, засоби 
впливу учасників конфлікту один на одного підпорядковані меті 
“перемагати” . Перелічені ознаки відповідають такому липу 
взаємодії, як “боротьба”.

Таким чином, модель розвитку конфлікту являє собою про
цес, який базує ться на попередньому досвіді учасників взаємодії, 
що породжує їх ставлення до нової конфліктної ситуації, яка, в свою 
чергу, задає сценарій їх нової взаємодії.

Узагальненням цих міркувань є наступна наочна моделі, роз
вилку конфлік тної ситуації.
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Method o f  modelling is one o f  the most complicated methods of 
psychologiral investigation. Its aim is creation u f  scientific psycho
logical theory useful fo r  practice. Modelling expands the cxfvrim en  
Ini possibilities. Besides direct studying o f  the sub ject, its analogue / 
model I is simpler and more available fo r  manipulation than its proto 
type. Model formation serves as a criterion fbrcorrei tncss c;/ the state
ment realised in H. So. model is the unity o f  theory and practice.



О.М. Швед

ВПЛИВ МІКРОКЛІМАТУ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ 
НА ПРОЦЕСИ СПІЛКУВАННЯ В НІЙ

Кожна молода людина, вступаючи до вузу, стає членом студентської 
групи, і поринає у багатогранні процеси спілкування ціп ірупи. 
Взаємозв язок студентської групи і прої іесів спілкуваї п ія двосторонній: 
і рунові прої кси мають вплив на спілкування, так і особливості спілкування 
впливають на життєдіяльність групи. Спілкування складний,
баїатограннийпрог^встшовлешіяірозвиїкукошакіівміж^льмцякіїй
породжується потребами в спільній діяльності і включає в себе обмін 
інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії' і розуміння іншої 
людини(8,с.244).Щобдегальншепроаналі:іува'іивпгіивсіудашькоіірупи 
на пронші спілкування, розглянемотрийої о сторони.

Спілкування включає в себе обмін інформацією між учасниками
^'іьноїдїяльносіі.якииможехаракгрюуватисяяккомуніка'іивна сторона
спілкування. Засобом спілкуваннятугвисгупаємова. Мова забезпечу є 
комунікацію між партнерами у спілкуванні, бо її розуміє як той, хто 
повідомляє інформацію, кодуючи їїу значеі піях слів, які відібрані для цієї 
цілі, гак і той, хто приймає цю інформаї доо, декодуючи ці значення і 
змії іюючи і іа осі юві даноїінфєрмщ ш свою поведінку.

Друга сторона спілкування взаємодія партнерів по спілкуванню 
(ііггеракиївна сторона) обмін в процесі мови не тільки словами, ajіе і 
діями, вчинками. Вступаючи у спілкуваї п ія, і гаприклад, звертаючись до 
кої ось з прохаї п іям, і іаказом, 11 кхь розказуючі і, люди сіжі іягь пцхд собою 
мегу здійсниш в ш ііл і  іш  інніу людину, досягнути бажаноївіїповіді тощо. 
Тобт о, спілкування обов’язково передбачає деякий результат зміну 
поведінки і діяльності інших людей. Такс спілкування виступає як 
міжособисіісна взаємодія, тобто, сукупність зв’язків і взаємовпливів, які 
утворюються в прої іесі сгплм ггї діяльності між людьми. Міжособисіісна 
взаємодія являє собою послідовність розгорнутих у часі реакцій 
людей надії' один одного.

Третя сгорої іа спілкуваї п ія перцешігона, яка передбачає сприйняті я 
людьми ojon і одного. Повноцінне спілкуваї п ія стає можливим, копилю; лт, 
які вступають у взаємодію, можуп> оціни ш  рівень взаєморозуміння і
усвідомиш,що являє собою паргаер по спілкуваіппо.Учасіпп<испі]ікувшпія
прагнуть реконструювати у свідомості внутрішній світ о;ціп одного, 
зрозуміти почупя, мотиви поведплаї, віді юї пені ія до значущих об єкіів. 
Тобто, перцепшвний аспект спілкування цесприйшптя, розуміння і 
оціиюваїптялюдишилодгпіою.

Вшристорогмтшкуваншзнаходиьсвоєвщсбражеіпгаусіудапській
аудиторії, як на <|юрмальному, так і на і іеформальїюму рівігі.

Спілкування являє собою суб’єкг-суб’єктну взаємодію, яка ха-
рак тфнзу є іься іим, що суб’єктом і об'єктом по вітц іоша и по о; ц пі до о; ціого
тут постають j по, ні, які відрізняються активністю, зда шіспо сві; юмої о
їді іеотрямоїк л юї о плі л іуваї п ія і о]іпл гізаі ці сіюі їповіі'Ш псі іі жі г т к ; ijjl іьі KX.T і
в цілому , яісі взаємі ю вгг іивають, псві п їм чіп юм сприймшотьі оі сії ноють 
один одної о (2, с. 10). У сіуда пській ірупі, які в бу;ц.-якій іі пній, студент 
; и ія іі п них lij іа гів і ругп і постає як об’єкт спи ікуваї шя, викликаючи; іо cx.fx; 
віді юї неї її ія як; [о суб’скіа .Так само з noiJ ія,'іу' сіудрі паї рупа чи кожа і її 
член зокрема виступає як об єкт спілкування, викликаючи до себе 
відношення як до суб’єкта. Аналогічні зв язки прослідковувдться і у 
відносинах “викладач слудап”,декожнасгоронависіупаєво;іночасіяк 
об’аст, і як суб’єкт спілкування.

Основою спілкування, його пусковим моментом, ВИХІДНОЮ 

ві іутріїшіьою причиною є потреба в іі нпій людгп гі, у спілкуваї п гі з ііею. 
Причому', іі л на jподина може виступати і яксамоиіі и>, і як умова ві ікої іаі л ія 
деякої некомунікагивної діяльності. Опредмечеппя даної потреби 
посередницівом вибору конкретної людини, здатної в тій чи іншій мірі 
вичерпати її, і встановлшняконтакту з і гією людиною важіл івий момент 
в розвитку шіі луваї л ія. Віл пткнувніи. воно проході гп>рЯ/'іетііггіві(|іаз,5ЛО 
характеризуються гквною'фиваліспо. У сіудаггській групі найосорішс
задовшьняєгьсзітапоіребауспілкуванні,якавизначаєгьсяпізнавальшім
мспивом і ста іьгюю і іавчм.і л»і юю діяі л>і гіспо.



Суб’єктом спілкування виступають люди, які відрізняються 
індивідуальною своєрідністю і ві гоопь в отілкуваї п га свій ві іутріпп гій світ. 
Вифіиу чф іу цевідноопься до особисгіаюі о спілкуваїпія, якевиникаєіз 
самої потреби у спілкуванні і спрямоване безпоссдньо на суб єкта.його 
індивідуальність (2, с. 13). Тобто, у студентській ір>тті, крім задоволення 
погреби у спілкуванні, пов’язаі юю із навчальною діяльністю, вщбуваєіься 
і задоволені ія поіреби у особистішому спііікуваїші.

Роль індивідуальності як парамсфу спілку ваі п ія важ шва і в стуацп 
дщового спіїїкування,деефасптггістьспііпшоїдіяльностугобтонавча^ііої, 
безпосередньо визначається індивідуальними способами і формами її 
реалізації.

Кожна молода особа, перебуваючії в студентській іруггі, засвоює її 
правії га, нормі і, ціш юсгі, устаїюнки. На (|юні особливостей засвоєніія і іих 
групових норм, цінностей будуються особливості взаємодії,спілкування 
між членаміг г рупи. Тут іреба згадати і особливості входження індивіда у 
групу, групові процеси, морально-психологічний клімат,і рупову 
зі урговаггість, г рутовий тиск.

Д ослідники, вивчаючи вплив характеру взаємод ії на ефективність 
спільї іої і рунової діяльї юсгі (7, с.275), рекомендують враховуватинасіупні 
характеристики: формальну і неформальну структури і руни, стиль 
кфівницгва ірупою, особливості міжособистіснихвідиостш (наяві гість 
симпатій антипатій), поєднання індивідуально-психологічних 
особливостей членів групи (однорідність чи різнорідність групи), 
узгодженість функціонально-рольових очікувань, рівсгть сформованосгі 
групи як єдиного. Ці характеристики, на думку авторів, обумовлюють 
результативність і якіст ь спільної діяльності, які відображаються в 
показниках успішності діяльності групи, стійкості цього успіху, 
СІ]ХХЧ)СПЙК(>СТ11 рупи, її творчих можливостях.

Досить важливим чиїіником впливу студентської і рупи на прої геси 
спілкування є сіаношіеіпія особистості віруга. Цей процес має ф и  фази, 
кожна з якоі характеризу ється певними особливостями спілкування: 
адаптація, індивідуалізація, інтеграція.

Адаптація пфєдбачає акгивне засвоєння діючих в групі норм і 
цінностей і оволодіння відповідними формами і засобами спільної 
діяльності. Суб’єкт не може здійснити потребу проявити себе в труні як 
особистість, не засвоївши норм і цінностей, які існують в ірупі. В 
сгу; готській і рупі неформали гі і гормггі і гіні тості віановлююп>ся члеї іамтг 
і рупи, а ({юрмги іьігізалежать вщособливосішнавчаїш іо-вихові ют о прої *ху 
самої о вузу.

Індивідуалізація (персоналізація) породжується у суперечності між 
досягнутим результат ом адапгації і і retaj lOBOJrerюю і га першому етапі 
по іребою у максимальній Пфсоніфікапії- На цій фазі індивід починає 
шукати засоби, за допомог ою яких він міг би проявити свою 
іцдцвідуа]тьтпсіь. Адже визнаї п ія особист ості студента на і руповому рівіл 
допомаї ає йому ефективію і і гііеспрямовано вгопочатись в nan4aj тьну 
дія]іьнісгь і спілкування, він дгісгає задоволення від власної належності до 
дапоїгрупи.

Якщо на груповому рівні немає визнання, настає процес 
деперсоніфіканії. деіндивідуашзаіиї. Людина відчуває психологічний 
;шском(1юрг. А це може сирияіи формуванню аг ресшності,івдозрілосгі, 
гцо неї агивно позначається на сприйнятті такої .податні як суб єк га 
спілкування, га і па процесі спілкування в цілому. Тому, перебуваючив 
і рупі, студені праінезиайш оді юдумпів, які б допомог гн йому проявиш 
себе. Це відображається на епюреї п гі ие«|к)рма) іьі юї структури \ рупи, де 
OK]X"vri утрупуваїн ія утворюються на остюві спітьі іих іг пересів.

Інтеграція передбачає прийняття г підтримку групою окремих, 
позгаивних з точіси зору ірупи, ознак особист ості. Підтримуюплзи іішіе іі 
індивідуальні особливості особистості, які сприяють розвилку фупи. На 
цій фазі втрачгио гься певігіриси ошбисккчі, як позтпивиі, так і негативі гі.

Якщо ірупа не приймає особистість, відбуваєшся дезіггтарація. 
Можливі наслідки: незадоволення потреби у спілкуванні, ізоляція 
(юобисгосп, ггііискк'у ваї п ія особистості до умов жипя і рутаг, витіснення 
особистосгізірупи,добровільнийвихщзіруші.

Спільна діяльність і спілкування від буваються в умовах футового 
кої ri]ioj по, якиіі з; гійсі іюєп>сяна осі юві і рутових і юрм. Г'рутові і юрми і те 
суку пі гість правії: і і вимог, які вироби гяюіься кожі юю peaj іьі ю-ici іуіочою
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групою і які є важливим засобом регуляції поведінки особистості в групі, 
характеру взаємовідносин в іруггі, взаємодії і спілкування (В). Зрозуміти 
взаємовідносини індивіда з групою можливо при умові з’ясуваннЯтого, 
якінорми індивід приймає,а яківідкидасїчомупостугтаосаметак. Норми 
групи пов’язані з цінностями, гак як будь-які правила можуть бути 
сформоватгітількина оаювіприйнятгячиїїприйнягтя якихось соціально- 
зі іачущих явищ. Цігп гості кожі гоїстуда пшгоїгрупй ао гадаються на осі іові 
вироблз п ія певних вітношаїь до соціальних явищ, продактоват шх міа гем 
даної групи в системі суспільних відг іосин, її усвідомлет пгя в організаі цї 
навчально-виховної діяльності вузу. Тобто, групові норми виконують 
реї улягавну фуню вю по віді іошенню до дцяльносі і членів групи.

K o jги особисгість не сприймає групові норми, і рупа використовує 

1 рупові санкції, тобто, цемеханізми, за допомогою яких група зобов’язує 
кожногоїї члена викої іува їи п чи іншії рупові і юрми. Єсапкіш заохочуючі 
і забороїгаючі, пози п ші гі і і іеі я  гаві гі.

Якщо сіудщг не сприймає групових норм, аж  дня нього є важливим 
персйувагіняв грутгі, відбувається пристосування,тобто конформізм. Існує 
свії трмий і пссві томиіі кої І(|юрмтзм. При песну томому кої в (юрмі SMI _ ііодііі іа 
оправдовує дц групи і свого і іалежігісіь до на. При свідомому конформізмі 
гідр инутрії ітгтє заперечення ісі іуючим і іормам, але у поведиі гі і сггілкуваї п гі 
воно не проявляться. При повному ВГіуфШІІІЬОМу і зовнішньому 
запереча п гі групових і юрм відбувається таке явнії те як нон-коїгформізм. 
С іудеї гг може демонструва ги своє ііезадоволеггня, уг шкапі контакту із 
чишамиїрупиі спілкування за таких умов втрачає пціггість. Конформісті, 
може виявитися у схильтгосгі уникати самостійних рішень та в пасиві іій 
гтристосові шітькій о])кі пащ іи спрім ш тя готових оцінок, су; їжа П), прави і 
поведінки. Проте конформізм слід відрізняти від індивідуалізму 
(самостійність, демонстрація власних думок без урахування групових 
норм).

Розглядаючи процес становлення групових норм і і цнностей при 
умові одночасного вх о д ж а  іш  в групу бага тьох іщіивідів, аналіз можна 
звести до вивчення групової згуртованості, під якою розуміють рівет ІЬ 
взаємноїсимпатії в міжособистісних контактах (чим більша кількість

членів і рули подобаються один одному, тим вгп па її згуртованість, тим 
ефеюиві гііігі прої іеси спілкуваї ті ія); стспії іь приваб; п івосп (корис іивості)
і рупи д ля її ч) та гів (чим більше людей, які задовожі гі перебуваї іням в і рулі, 
тим біп.нгаіїзіурюваї гість,нюпозшивновгаїиває на прогіеатспіікуваїїіія).

Важливим процесом спілкування у студентській іруні є процес 
гтрийиягія труповихрішень. Єртзі гі мегодиприйняття тру пових рішень: 
‘‘можоваатака”,мегодсинааики,гроведігнядііговихігор,індивідуальних 
бесіді іи. Результатами прийняття груповихрішеньможугь бути такіявиша, 
як ірупова норма гізація та трупова поляризагця.

Групованормалізація виникає як результаттрупової дискусії, коли 
оточаткурізногороду позиції учасників злагоджуються, і грип завершенні 
набувають характеру єдиної, притримуваної усіма, середньої думки. 
Про тилежним є явище і рупової поляризації, яка виникає як результат 
групової дискусії, в ході якої різноманітні думки і позиції учасників не
злаго;тжуісугьсдасх|кр\ііткж)тьсмдоюндадаа<усив;івіггроіигЕжніпс)згпш,
виключаючи будь-які компроміси. Групова поляризаі цяможеви н ію іуіиі 
поза відкритою дискусією, будучи реіу j штатом систематичіюї о обмії іу 
, іумками між учаатиками спі іьі юї; цяльносііі поро;ркувати уі рупувагп ія з 
noj іярттими позі п гіями. В крайній формі трупова поляризація виражає сгаїі 
вііуїріїрупової о кої к|і гікіу.

Важливе значення в комуніка тивній діяльності сіудеггіськоїірупи 
ві щ рає усгаї ювка сіу; та п а і ю оточуючих, їх оі тії повага ія. О; ц я пере; іу сім 
бачать позшивне, хороше в люд ині; другі іільки негативі те, недоліки; 
треті, їх бі тьітгість і позигивне, і негативііе.

Доаііджеіпія Н.О.Кордунової (3, с.46 ) показали, що студенти з 
негативною установкою на оточуючих ви;щююіь в люд ях такі риси як 
бащтужісіь, зайнятість своїми інтересами, пегриродшеть, обмеженість 
іігіереив, егоїзм, иеіію;іянісп>. Позитивно настроєних студагіів захоплює 
доброта, простота, справедливість, відверіість, розум і доброзичливість 
людей. Част о зустрічаються студенти, у яких підвищений інтерес до 
різноманітних особ-ливостей особистості. Зрозуміло, що легшезнайш 
спільну мову, спілкуватися! тими, у когогкреважаєусіановка напозигивне 
влюдииі.



Дляформуваш и позітгоношставтаня до щоденно оточуючих: подей 
особливо важливо виховуватасамефонові особистії ліловівзасмосгосутжи, 
які існують в студентській трупі. В них виявляються прищеплені 
суспііп>ством і власне студентського групою уявлагняі переконагпгя про 
добро і їло, позиіивнеі неппивнев людині, симпатії і аі пила тії до певних 
типів людей, рис їх характеру, поведінки, зовнішньосп тобто, групові 
і цнності, устлновкииереваїи.

Репульта п і  д скл ід ж а  п» м іж ір уп о в о їв  !асмо;щ, проведагі В.С Аге(іиім
(1, с.70), покашіги, гцо характер взашодд і стажування значно пов язаі шй 
з мірою залежності індивіда він рули, від пові гота прийняття особистістю 
загальної трудової дальності. Дослідження проводились на студентах. 
Виявилось, чим вища ступінь залежності відгрутти, чим важливіша дія 
ії гд ивіда його ірупова і іалежність, тим менше являється роль успіху чи 
і кжлачі і гим важ швії цим стає чині п ік групової і іа іежі юсгі взаємодіючих 
людей. Крім того, автор розглядає такі чині гики мїжі ру пової взаємо;щ як 
ії пруповий <[твори ппм (' іщдеї п ця якимоа. чиї юм спрпя ги чі кз кім а  іасі юі 
групи та проіисгояти членам інших груп), групове прийняття рішення, 
і рупова згуртованість, стоку: іьіурі іа варіантісіь сої вш п.ної повеу [інки, 
міжепгічі и  взаємодія, міжі рупові аспекти професій юп грудової;оятіьі юсгі, 
статеворо: іьові стереотипи.

На взаємодії в студентській групі позначається і морально- 
псі ко: юї ічі шй іс гімаї. Емої цін ній <(юі і групої шх ві щошн впливає на с іиль 
сггілкувашія, як і стиль спілкування впливає на групову взаємодію. 
Ро згляїюмодеті особлігоості стишв спілкуваїпія (4).

Кожі гій : подані пригамаї шиті свій пі гісний стиль спілкуваї п ія, який 
і гакладаєуже відомий характерніш відбиток на її поведінку і спіікувані ія в 
будь-яких сиіуаі цях.

Ршпуіішіиїї стиль стшікуваї нія веде своє походження від сої пальних, 
міжі рупових сиіуаі щі спі купання, 11  головне зав; гай ія нар п крів по: іягає 
у підтримці зв’язку з соціумом, ПІ ПфІП іеНІН уявлення про себе як про 
чла га су спі іьсгва. При і ц.ому важливо, що партер  в такому спілку ваш гі 
є необхідним атрибутом виконання ритуалу'. В реальному жігпі існує 
велика кількість ригу а: гів, досип, різних сигуаіой, в якій кожеі і приймає

участь іільки як деяка маска із наперед заданими властивосгями і які 
потребують від учасі шків тільки од ної о знаї шя правилі ри.

Маніпулятивіе спілкуваї шя таке спілку вані ія, П])и якому до партнера 
відцосялься як до засобу досягнеіпія зовнішніх по відношенню до нього 
цілей. Важливо виділиш спосіб сприйняття партнера при такому 
спілкуваї іні. Так як іїппий тільки засіб досягнешш деякої і рлі, то його 
розглядають як су купність функціональних якостей, які можуть бути 
корисними при досягненні ціп цілі, ніж як цілісну людину. Притакому 
спілкуванні механізмом соціального сприйняття є соціальна та 
іц щвідуа: н.на стцхчш шізт ця і а грибу і ая.

/  сшікуваніїя забеспечує потребу в розумінні, співчупі,
співпсрежі іваї ті. Мета і ц>оі о стилю спілкуваї п ія пов’язаіїм з пари кром, 
ві ізііачаєплк і нім,прояа поєп>ся в ході стгілкаваїпія, і іе залдііа поча іково. 
Важливаособливість очікуваііийрезу:штатєнепицримкасоціа)іьних 
зв’язків, не зміна парпіера, а спільна зміна у явлень обох партерів, яка 
втнача<тьсяглнби!юіоспіш'уванш. Найбшьшістошариса особливо 
сггівщ ц юї ікл ніяпережііваїп ія \ світом іе: пші комуішеш ції іар піерів, а са > іе. 
їх кої н русі m гість. Гумаїнсгнчі іе спілкування це спілкуваї и ія в довірі, а 
; ювіра важт швіш фактор ефективного спілкуваї п ія, осі юві п ш ме.ха, гізм 
вшшву перекої т і  її ія, сул истія.

Студентській і рупі, як і будь-якій іншій, притаманне ритуальне 
спілкуваї п ія.Тавоно будепозшивгшм тоді,ко:шненосшиме основного, 
ві ізі шчаї іьі юї х) характеру. Аі ижііауковопшхаї кя ічі юі.лтралурі і пока -ує. 
що найбільш ефекпівно ин процес спільної навчальноїдЬіііьнмсгі та 
міжособиспсі іу в іаємо, що впливає гуманісті ічі шй с неп, спілкуваї п ія.

Анашзс<)ігкеіьн(ніоіхолоітчіюї:ігіфазу']я'і,,иєзмогувііок])емнгиіап>кн 
напрямків керівництва розвитком ірупи, створення психологічних 
передумов для отимального процесу внугріїруповогоміжособистісіїоп) 
спілкування, яке є важливим для успішної навчальної діяльності і 
оптмальної окомуі пкаїнві юї орозвгакусіудапівякмайбуп ііхспа ga: гісгів:

1. Пере;іусім, слід звернута уваїу саме на процес форму вання 
студентської ірупи. Враховуючи перспекіиви розвитку групи, 
досгідцики надаю ть переваїу формуванню неоднорідної за пси
холої ічі іими характеристикам! і, але сумісі юї в і ц.ому п: іаі гі і рупи.
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Неоднорідність групи і пов’язана з нею необхідність більш гнучкої, 
різноманітної і індивідуальної дальності сприятливо впливає на 
формування у майбупгіх спеціалістів більшрізномані гних і гтіучких 
підходів до профегійноїдіяльності.

2. Разом з гам необхідно враховувати, що розвиваючий ефекг 
неоднорідності ірупи (за особисгісними характеристиками, 
мо їиваї цєю, рівнем предметноїггід готовлагості тощо)проявляється 
годікодавгрупі сформований вуїцовідіїиймехаїїізмміжособистіаіого 
спілкування і в иеобхіу щій мірі отимізоваї гі іі гоївідуальгіі особливості 
учасп кожної о в спіііьіті діяльносхі (компоїіешшсомунікативііогх> 
потенціалу особистості). Тобто, одне із завдань на перших ет апах 
розвишу ірупи як суб’псга спільноїпрсдмстноїнавчальної діяііьиості 
являється своєрідне научання студентів міжособиспсному 
спілкуванню. Початковою формою цього навчання може бути 
усвітомігшіїястудатімшюювних характері'стиквіїуїрігругюікяо 
спілкування, індивідуальних особливостей участі в ньому кожної о 
чиєїіа і рули, соціально-психоїюїтчнийклімат в групі.

3. Ін диьідуальїіа п си ход іагн остн ч н а  і психокорекційна робо та і: 
студентами, пов’язана з вивченням і оптим ізаціаоїхком унікативних  
особливостей. Для вирішення і тих зав; іднь психологічі іа сі іужба вуту 
м ож еоргаїгізувагадігастудетіврізном ангпгітематичні сгв дем ін ар и  
і спецкурси. Іст о т н о ю  у м ов ою  ефеКТИВНОСТІ njd робота яв ляється 
активна участь в ній викладачів шгальних профегійшіх курсів, 
пре, ̂ іепюїщдготовки.

Загалом, слід сказати, що ва показники сгплкувані ія в ciyj [atіхькш 
і рупі можу! ь бути агургованів залежності віт основних сфер їх прояву:

• індивідуально-особистісна (зміни в динаміці психічних 
процесів, властивостей і станів, перетворення установок, 
відношень, мотивів, ціннісних орієнтацій особистості і т.д.);

• соціально-психологічна (групова динаміка, групові процеси,
рівень взаєморозуміння, характер взаємовідносин, соціально- 
психологічна ірупова атмосфера);

•предметно-практична (результат рішення комунікативної задачі).
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In the article given below the author considers the /jeculiarities 
o f  a students ’ group on the intercourse processes. Studying the influence 
o f  the interaction character upon the effectiveness o f  the students' inter
course, the author takes into consideration the following characteristics: 
sides and styles o f  the intercourse; formal and unformal gm up structure; 
gm up guidance style; the peculiarities o f  the interpersonal relations; the 
JeatUKs of gm up norms, values, approvals, the fjeculiarities o f  a penson's 
entry into the group; i f  \x>sitive or negative arrangement ufxm surround
ing people are taking place.

In general, alt possible showing in the students ’ gm up inteicour.se 
can be rallied in dependence on the main spheres o f  their display: indi
vidual!у-personal, social-psychological, subjectly-practical.



Н.Б. Войтович

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПІЗНАВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ 
В ЗАРУБІЖНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Проблема активізації пізнавальної даиіьненті учасників навчально- 
виховної роботи, пізнавальної активності є актуальною для вищої 
професійної освіти, оскільки активність є необхідною умовою дня 
формуваннярозумових якостей особист ості, творчоїх) мислення, а також 
праї нення і вміння самосгійію отримувати знання й застосовувати їх у 
практичній роботі.

Цінні думки щодо цього висловлювали ще Я .А.Коменський, 
Ж.Ж.Руссота іншівидатнімислигалі минулого. Найбільшою помилкою 
вчи гелів Ян Амос Коменський вважав їх прагнення навчиш  дітей 
“дивитись чужими очима, мислити чужим розумом” [Коменський Я. А., 
1955. С. 276].

Проблемам удосконалення управління пізнавальною, мисли- 
тельпою діяльністю зі сторони наставника, вчителя значну увагу 
приділялось завжди.

Як відомо, в середині XIX ст оріччя емпірична психологія панувала 
і базувалася па асоціаністському розумінні психіки. Таке, в цілому, 
механістичне уявлення в принципі виключало аналіз суб’єкта як 
психологічного цілого і не вимаїшю введення категорії активності через 
ге, що утворення асоціативних зв’язків визнавалося в якості 
ут гіверсальїтого механізму психічних прої іесів. П оі шті я “а сої тіаі тії v іей ’ ’ 
було центральним у поясненні багатьох психічних явищ, які виникали, 
на думісу асоціанісгів, поза активністю суб’єкта. Психологи даної течії 
не врахову вали, що мислительна діяльність людини визначається і 
регулюється змістом задачі, на яку вона спрямована. При такому 
розумінні процесу утворення асоціацій неможливо зрозуміти і ролі 
активності суб’єкта в психічній діяльності.

Переборюючи атомізм і механіцизм асоціативного пояснення 
психічних явищ, В. Вундгввів поняття творчого сингсзу, або аппер
цепції, як внутрішньої детермінанти. Завдяки цьому він фактично

на противагу пасивності асоціаі псгської о u  іумачеі п га психіки шері іувся 
до принципу активності, оскільки апперцепція виражає активний 
початок духовного ж и л а людини. Функція аппері іепції в забезпе
ченні єдності, що пов’язує різноманітні змісти в деяке упорядковане 
ціле. На думку Вундга, апперцепція є похідною від волі як центру 
психічного жштя, що визначає якість лише апперцепції в її зв’язку з 
перцепцією,почугтями, мисленням,пам'ятно, увагою. Таким чином,
B. Вундг прагнув в теоретичному плані дата синтетичне тлумачення 
взаємозв’язку психічних процесів.

В подальшому вольоветлумачення активності розвивали Тиченер, 
Рибо, Джеме і російський психолог Н .Н .Л аш е, які в експе
риментальному плані мали тенденцію до вивчення мо т орних проявів 
вольового аспекту активності, а і акожуваги. Гак, засновник аналі
тичної о структуралізму учень Вуї ідта Тггченер окрім вмісту свідомості 
виділив різноманітні рівні розуміння, що відрізняються різними 
ступенями аісі ивності: 1)первиіїїіапасивна увага. 2)вторі»іиа акшвію 
довільна увага, і)  по\і;ціа увага.

Якщо Тіт ченера цікавив прояв вольового аспекту активності 
шляхом довільної уваги, що пов’язаний з вольовою напругою в вигляді 
кінестетичного почуття (джерела якого іду ть “з глибини душі”), то 
внвчсі їїія пізнавального аспекту активності багат о в чому пов’язані з 
феноменологічною традицією в психології, що знайшло своє 
відображення у роботі Ф. Брентано “Психо логія з емпіричної точки 
зору”. Він пов’язував активність зштешлоттальніспо абоіманенишм 
спрямуванням психічною на об’єкти пізнання: “ будь-яке психічне є, 
згідно Брентано, певне поєднання психічної активності і 
феноменального поля” [Ярошевський М. Г., Анциферова Л. і., і 975.
C. 212j. Розвиваючи цей феноменологічний підхіддо аналізу свідо
мості, Гуссерль вважав, що пізнавальна активність поляг ає в інт уї
тивному досягненні трансцендентного у виг ляді відкриття сут-
тсвостей свідомості, вивільнених від усьої о змінного. Це ідеалістичне 
тлумачення активності пізніше мало конструкіивне значення, по-перше, 
для боротьби з філософським позитивізмом, що реалізувався в 
психології біхевіоризму , заперечуючи активність при “стимульно-
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реактивному” тлумаченні поведінки, а по-друге, феноменологія стала 
важливою методологічною передумовою дня становлення і розвитку 
експериментальної психолога продуктивного мислення у представни
ків Вюрцбургської школи і і епгіальтпсихолої її.

Перші експерименти гештальтпсихологів і представників 
вюрцбурі ської школи (К. Марбе, Н . Ах і ін.) показали слабкі сторони 
асоіііативноїпсихолога.Геип аш.іисгиівюрцбуржці вказували на роль 
задачі в мислительній діяльності людини.

Прагнучи виявити специфіку мислительного процесу, засновник 
Вюрцбургської школи Кюльпе прийшов до висунення положення про 
поїворний активний харакіхр мислення. Похідна відінтешцональності 
свідомості, що визначається “монархізмом” цілісного “Я”. Теоретичне 
опрацювати і експерименгальш реалізація з допомогою рафінованого 
засобу самоспостереження феноменологічної о і jіумачеіп ія мислення 
як активного, інтенціонально-рефлексивного процесу навели 
Вюрцбургську школу до побудови конструктивної парадигми 
експериментально-психологічного вивчення мислення шляхом 
виділення в якості його внутрішніх умов і механізмів таких станів 
свідомості, що характеризують пізнавальну активність цілісного 
суб’єкта, як задача (самошструкція), уявлення, мета, смислові уста
новки свідомості.

Розвиваючи цей підхід, учні Кюльпе з о с е р е д и л и с я  на мовних 
формах прояву пізнавальної активності в вигляді дискурсивного 
оперування понятіями, що вивчалися Бюлером і Зельцсм. Останній 
зробив акцент на виявленні пізнавальної активності у вигляді 
інтелектуальних операцій, диференціювавши їх на рспродуктиві іі і 
власне продуктивні, пов’язані з антиципацією цього і з побудовою 
шляхом абстракції засобів його схема тизованих визначень. Завдяки 
цьому Зельц фактично мав справу з дослідницькою пізнавальною 
активністю в продуктивному мислительному процесі.

Таким чином, представники вюрцбурі ської школи психологів 
намагалися пояснити мислительну ак тивність людини на основі 
детермінуючих тенденцій, які ідуть від конкретних задач. Внутрішня 
пізнавальна активність, на їх думку, визначається лише задачею.
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Суб’єктивний світ людини в цьому наче не відіїрає жодної ролі. 
Детермінуючі тенденції створюють нові асоціації, уявлення іт.д.

Подальше заглиблення психологічних уявлень про механізми 
продуктивного мислення міститься у гештальтистів, що розгляда ли 
виникнення і трансформацію цілісних структур, в якості основної 
форми пізнавальної активності суб’єктів. Виходячи з критики 
емпіризму і атомізму в психології, і спираючись на принципи 
феноменології Броні ано і Гуссерля, а також на філософію творчої 
активності інтуїтивіста Бергсона, гештальтисги змогли да їй конст
руктивну інтерпретацію положення Зренфельса про те, що ціле завж
ди більше суми його частин, пристосувавши це до пізнавальних 
проїіеав спришіягтя і мисла іпя. При і гьому і еигталь п-істи акііентую іь 
наактивносгі власне проблемної ситуації, псресірукчурування бачен- 
і ія якої (в феїюмеїки іьіюму полі, презенпірованому сні іомосіі суб’єкта) 
здійснюється зненацька у вигляді інсайту як миттєвого і в чомусь 
ініуїіивної о бачення шляху вирішення.

Незважаючи і іа відомурсіукі цю в теоретичному плаї гі пі я іавальї юї 
акіивносіідо “автохтонного” саморозвипсу(|іеномегального бачення 
структури проб лемної ситуації і, немов би спонтанного вирішення її 
протиріч, все ж ряд фундаментальних досліджень гештальтистів 
(Верпаймер, 1987, Келер, 1930, Коффка, 193?) показали дійсну, 
причому провідну роль пізнавальної активності в процесі 
продуктивного мислення. Це виражається в розумінні суб'єктом 
проблемноїситуації, їїпереєтруктуруванні шляхом вивільнення від 
фіксованосгі первісного розуміння і його подолання через зміну 
модифікацію відношення, переосмислення і зміну позиції. (Дункср, 
1965). Таким чіпюм, іеппальтисін oiqxxuїїині феномеїюлої ію найбільш 
яскравих проявів пізі іава льної активпосгі в гтрої іесі вирії неїиія зада чі, 
охарактеризувавши інсайтний механізм творчого дослідницького 
МИС) ППИ ІЬІ 101О ПО] I іуку.

Огже, вивчаючи мислення, бип.пгістьгаїгга'іь'пгсихологів звертали 
більшеуваги на результативну сторону мислительної діяльності. Власне 
психолопчний аспект мислення залишався мало вивченим. Психічні 
явища гештальтисги пояснювали принципом цілісності. Образи
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визначають зміст і сіруктуру психічних процесів. У взаємод ії об’єкта 
і суб'єкта шіасгивосгі об’єктарозчиняюіьсяі утворюють тшпальтобраз. 
Гепп альтпсихолоіи недооцінювали іроль минулою досвіду. Але ж саме 
в цьому проявляється активність суб’єкта пізнання. Для них 
використання минулого досвіду здійснюється згідно сгруктурних вимог 
проблеми ,іцо вирішується. Тут не враховується, що при активній 
діяльності суб’єкта використовуються попередні знання і досвід дня 
вирішення різноманітних проблемних си туацій. Будь-яке вирішення 
задачі полягає в тому, що частини проблемної ситу апії сприймаються 
в нові і епгггиіь га. Одним s принципів і еііпальтпсихології є приїпціп 
прешантності, який полягає в тому, що в психічному полі можливе 
спош ані іе утворення структур, яке прагне до симетрії, до “і арної 
форми”. Оіже, структурні гештальти самі визначаюіь свою акіиві іісп. 
і активність людини в цілому.

Провідний необіхевіорист Е. Толмен використав ряд j еш- 
гальгне тських ідей дня розвитку і модернізації біхевіористського 
підходу до вивчені ія пізнавальних процесів. Згідно йоі о т еорії очі- 
кувашія і модифікація центральних пізнавальних сірукгур єрезуль- 
татом специфічних реакцій. Ці структури презентують знання 
суб’єкта про зв’язки і відношення між об’єктами в вигляді “копії 
тивнихкарт”. Такі знання забезпечують систему очікувань суб’єкга, 
куди входять і результати його власних дій. Завдяки цьому' поведінка 
набуває в цілому молярного цілеспрямованого характеру [Толмен Е.,
1981. С. 54]. Пізнавальна активність з цієї точки зору виявляється у 
вигляді латешного навчання, вікарних проб і помилок і і .п. При цьому 
суб’ектперевіряє власну систему очікувань,яка (будучипідтвердженою 
в результаті випробуваних реакцій) трансформується у відповідні 
функціональні елементи знання.

Представниками біхевіоризму в психології проблема пізна
вальної діяльності і не ставилася. Основний недолік біхевіористської 
теорії полягає в запереченні ролі внутрішніх, пізнавальних процесів 
в учіпні. Навчальна діяльність, що розуміється як сукупність, “набір” 
зовнішніх реакцій, виявилася відірваною від активності самого 
суб’єкта пізнання. Критикуючи психологів біхевіористів, Л.С.Ви-
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готський вважав, що було б неправильно стверджувати, що “багатство 
внутрішнього жштя залежить вщкінькосгірухів, і спже, найбаї сіипе жі птя 
повинно буїи у атлета або і ціркового акробата” [Л.С.Виготський,С. 14]. 
Розумова діяльність в уявленні психологів біхевіористів зводиться до 
зовнішньої, моторної активності. Наприклад, Уотсон стверджував, що 
мислення нічим невідрізняєгьсявідппавання або іри в теніс. В процесі 
і іавчання ми маємо справу зі скла; тими реакі пямиоргаї гізму, що і іе завжди 
є показником високої о рівня активності суб’єкта.

Подальший розвиток уяві ієні, про пізнавальну активі гість оірнма: пі в 
іакійтечії сучасної психої ютії, як коїнпивізм (див.: Величковський Б. М., 
1982), що зосцх; ц івсяна вивчеі іні пізнавальноїсффи j по; цпп і (стірийі ипя, 
пам’яп, миснеї іня),розі іаючи ці психічні фуі псі щіа аианогіао з njwi іесом
nepqio6K H інформаціїв ЕОМ. Однак, когні гавізм виник в середині XX 
стс)]ііччя не лій не п іц їпн иво м  кібериеп пси, необіхевіоризму, і u  in  aj н, п ізму 
та еврістики, але й асимілював досягнення ма1гемазичної логіки та 
. гіі ітіястнкі і, шіраючисьна методологію системної о nv ідо,1 іу і па коні t-Tinjio 
і еі іепічноїепісіемої оі ЇЖ . Гііаже одною з найбільших психологів XX 
сторіччя.

Зіідноїцєїконцегпцї, розвитокініелзсіуносиїь стадіальний характер 
і поляї ає в зміні операційних структур. Пізнавальна сіруїплра є 
пізнавальним досвідом, що накопичений суб’єктом до певного віку. 
Необхідною умовою засвоєння змісту єйого більша чимапііавітпові’іиісн> 
внуірішнімструістурамс>'б’єкта.Влаше,ігіструктурихарактд»пуюп,ся 
Ж. Піаже засобами математичної]юї жи. Розвш іу шй інгепоетє актемою 
операігій,зобто внутрішніх ди,щ о виникни із зовігішігіх предметних дій 
шляхом їх вростання чи інтеріоризації. В своєму розвитку інтелект 
проходфпь 4сщ  щ: 1 )са юомсггорного інгснекіу (вічнаро; іження до 2років),
2)доопфаційиого мислення (від 2 до 7 років), 3) конкретних опфацій (від 
7-8 до 11-12років),4)формальнихоперацій(з 12 років). В розвиненому 
вигляді операції характеризуються системністю, інгеріоризованістю. 
Пізнавальї іа активі гість вияв, гається у гаких п])оі іесах <|>ут па цоиувш шя 
ініезіекіу, як: а) асимії іяція новог о змісту вже складе іимисірукілрамиабо 
схемами, б)іранс((юрмація і щх асимілятивних струкіур, в) акомодаї ця, 
тобто розвиток і ц їх, вжетрансформованихструкгур і tj l Завдяки і іьому
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пізнавальна активність у Ж. Піаже носить лише адаптивний в цілому 
характер, забезпечуючи пізнавальну врівноваженість суб’єкта і об’єкта в 
процесі їхньої взаємодії. Це зробило свій відбиток і накогнггивістський 
тгідхіддо активності

Зодногобоку,котнііивізмрозглялзє.тіюііинуякакіивногоагримувача, 
перстворювачаіпристосовувачаіттформаїїд. Однак, з іншого боку, оскільки 
кої ігітивізм зосередився на власне пізнавальних процесах, то виявлення їх 
активного характеру провод гаься обмежа ю, без обліку іплкл юсгі самоїх> 
су б ’єкта, що визначається сої пальними сферами ,які детермінувалися 
людиною: мотиваційно-потребною, рефлексивно-дійовою і т.п. Ця 
об м еж ать  починає змінюватись лише в останній час.

Показова в цьому відношенні концепція відомого когаігивіст а У. 
Найара,якии,зодногобоку,справсдотовважає,щопізііаваі]ьііаакіітність 
пов’язана з і іабуггям, орі аіазал ією івикорисганням знані;, а з ііп йог о боку, 
обмежуєтьсяї адаптивнимтлумаченням: “Акшвнісзьу кінцевому результагі 
є акт иві іим пристосуванням до ісі іуючих умов” [Найсф У, 1981. С. 14]. І 
все ж конкретні дослідження відкривають певну можливість дгтя зняття 
і гі< ї обмеженості з; іопомої ото нзп  раї п j  юї о для інтерпретації їх результатів 
поняття схеми, що викопуєроль посередщіка і виявляє відомий вшивна 
майбутнє:1 'Схема спрямовує рух і; юс; цдниі ц.ку активі пс п», завдяки яким 
від кривається досту п до новоїінформації,втікликаючи,в свою чергу, 
гю;цільіігімода|якаіщсхеми” [Наисер У., 1981.С. 73]. Причому, виявляється, 
що ці пізнавальні схеми самі є похідними від «схем-мотивів», які 
визначають прийом і переробку інформаї щ і спрямовують дп у більїйому 
масштабі Завдяки цьому поняття схеми характеризує у Найсера тіе j п-іі не 
ко ш т ів  пий, інтелектуальний аспект пізнавальної активності, але і 
торкається що особливо важливо— ії особистісної о і моливаї цйної о 
аспекту.

Ця г ад а  ш ія до подолання обмеженості власне інгеласіуалістичної х> 
тлумачення миша іняіпізнаваііьіюїакпівностіїїїбіїїьшяафаво виявилася 
в сучасі юму мстакопгітивізмі. Хоча, виникне! п ш метакої т гітивізму, як 
правило, пов’я:іуюіь з доащтжепнями Флеіівеялом мегаткім’яті на початку 
70-х років XX сторіччя, однак в подальшому інтенсивне вивчення 
мегамиа іеі її ія викрі ию йоі о )хх|іи кжсивпий характер. До вторинної сфери
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віт юсяться прояви пвнавальноїактавностіувигщіі різноманітних форм 
“мстакопгіїцї” якмеханізмівметапам’ягііметамискння (тобто “мислення 
про мислення”), суть яких пов’язана з рсфі ісксиві юю регуляцією первтп т- 
і іих ггізнавашл п їх процесів (що спа ijaj іьі ю вивчаї п іся Дорткром, Мапжсом, 
Райтером і ін.), що є похідною в кінцевому рахунку від соціально 
обумовленої і цилсності особи і виступає в <|юрмі не лише інтелектуальної 
рефлексії, й особистої реф іасаї (Степанов С.Ю., Семенов І. Н., 1981,1985).

О;щн з вщомих посі п; юві іиків Ж. Піаже Дж. Брунер зробив всі іикий 
вплив на розвиток сучасного копгіїивізму і мстакопіїтивізму, а також 
согцально-пснхолої ічного і культурологічного підходів до пізнавальної 
активі юсгі, ввівши поняття сощальї юї пері іепі ш, що означає сої ца: іьі іу 
дстфмітіащо процесів сприйиягга ііх ірана|х)рмаі цю в процесі комуі гікації 
суб'єктів. Зі щ ю  Бруї ісру, ‘ ‘культура суши іьс ша ” є піі іаи повачаї ]юзі ішку 
рухових, сатсорнихі мислиіельї и їх можі мвостей ддш(Бруі ісрДж., 1971). 
їхггізнавальїи активність виражаться у зацікавленості донавкоіяішнього 
світу і ( таким процесом, що посиль активний, дієвий характер. 
Пізнаваіпл ній процес ноешь соїцаііьію-дріерміноваї п ій характер іполягає 
увисуненігігіпотет,іхпфевірцітаприйняггірішаіь,щодозволяєсуб’скту 
]Хїи увалі і на акіуальї п подіїі передбачаїи їх, а гакож будували модель евіїу 
як і цлісі іу систему устатювок, що пород жує гіпотези. Побудова і (in мода гі 
світу як цілісної картини у вигляді взаємопов’язаних ка тегорій і є
ошовнимрстус!П)іатомпізнаваітьноїакіивності(лтш.:СмирновС.Д., 1984). 
Як бачимо, незважаючи на використання окремих особистіших 
хараїс ісристик пізі іа вальї юї активності (таких як “і цкавість”, “сої paju.i та 
перцепція” л а ін.), все ж в цілому Брунер дотримується традиційного 
нпелектуа псіичиого т  іумачеі а ія коїнгіивних процесів.

Haiqxx; к-і пііі в роботах Вюрі 'бурі ської 11 ikoj ні вцродвЦ ці по кзсіуаі іізму 
в аі iaj гізі мисі їй іня тримав світі розвиток і іе в; юс щщеннях учт ія Kioj п,пе 
3cjd, на (який обрав і іап])ямок, і іавпаки, в  гасі іеі га гі гю іекіуаі гістичі пні підхі' і 
до мислення) і Берлінської школи геш тальтпсихології в особі 
МВерігаймера, В.Келлера, К.Коффки і К. Дуі ікера (які реалізували цей 
ішиіекіуагізм),авзааюваниФ.КрюіеромЛсйпіціськійцікоіпслрукіуріюї 
психології, де пізнавальна активність, мабуть, вперше стала предмет ом 
спа ijaj іьі юї о вивча іня.



Зі id  ю висунуті Кргої ф ом  кої п влціікомпі йод іих переживань, останні 
є свофідними цілісними структурами відносно душевних процесів. 
Причому, провідна роль в утворенні цілісних геїптальтів належить 
афективним, емоційним моментам, що спонукають і спрямовують 
пізнавальний процес, знаменуючи його завфіпеність іпфехід від стану 
невизначеної, сиі ікреіичної переу ц і 1 гіа гаси до зміетовноїіструктурованої 
цілісності. Завд яки ньому генггальт виступає в якості активного початку 
психічних процесів, а їх пізнавальна активність реалізується у вигляді 
“диспозиції, готовності, потенції” [Соколова Є. Є., 1984. С. 61], що 
виявляютьсяв вілловщіихемощйно забарвлених переживаннях. Таким 
чином,самевробогт\Лшпиіш>ксліжашгшггальтпсихолоііїбушпоказшіа 
єдність афекшвничіпізнава.]іьних процесів, що знайншопозшивнийвіцук 
ів радянській психолоіії [див.: Виготський Л . С.—Т. 2. - С.381], ставши 
однією з передумов становленняв ній особистішого під ходу до вивчення 
пізнавальнихпроцегів.

Якщо жв цілому давати узаіиіьненухаракгфиспікурозвижу уявлені, 
про пізнавальну активність в зарубіжній психології, то доводиться 
констжувапі,щовоімздаснювалисяврамкахктсичноїкатаоріаш,ної 
парадигми розч. іеі іування І. Т етенсом душевного жиггяна розум, волю, 
почупя,що ВИНИКЛО ЩЄВКІНІ гі XVIII сторіччяпри формуванні емпіричної 
психології', а  ісішатизоваї юї X. Во: іьфом і іа відміну вщраціоналісіичі юї о 
тлумачення душі (лив: Семенов 1. Н., 1971), яке базугіься на ідеях Р. Дасарта 
про “вроджені ідеї”. Як відомо, саме емпірична, що заснована на досвіті, 
психологія,зробила предметом свого аналізу конкретні форми прояву 
асоціативних взаємозв’язків психічних процесів. Тому наш аналіз 
психоз юї ічних уявлень про пізнавальну активність був початий з кришки 
асоиіанізму, в механістичному вченні якого для нього не вияв: іялосямісі ія. 
І хоча, згодом (через сто років), виникнення в кінці XIX сторіччя 
функіцоналісгської психолога здійснювалося чфез почате В. Вундгом 
подолашія асоціанізму, що іїиорував активність психіки, все ж таки 
онтологічне тлумачення психіки продовжувало залишатися у формі 
традиційноїтріади пізнавальних , вольових і емої гійних процесів.

Причошшзмінила цьоп)поло>і«иняіподатіьша диферап оаігія}Х)зуму, 
почуггів і воліна їх психічні функції (сприйняття, пам’япь, мислення, емоції 
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, мотиви і т.п.), оскільки їх експфиментальне вивчення, з методологічної 
точки зору, стало лише тсореіико-мегодцчною конкретизацією гігі же 
фадшгійноїддяемпіричноїпсихолоііїошології “триєдиного” душевного 
жштя. Згідно і гігі онголої ії велося і вивчсі її ія психічної активносгі, в якій 
видоялисявсетіжтриаспааи: вольовий, що аналізувався В. Вундгом, Е  
Тпчшфоміін.,пізііавальііий, що досліджувався Вюрцбуріськоюніколоіо 
і Бфігії касето школою і шпальттісихологіїі іп., афааиві ній, і цоіхуіі ляпався 
Ф. Крюі ф ом  і ін. Причому на від міну вщпфшого і осгаї п ьоі о аспектів 
самеппі іавальї іа акіивігісгь привертала до себеї иігібі іьіну \тіаі упракп га ю 
всіх основних напрямків зарубіжної психології: гештальтизму, 
необіхевіоргому,піажизму,когаііивізму,метакоигітивізму.

О цдзідзначиш , щ о логік ар озв и гк у ік тш огіч і юї о  вивчеі в іям ис ш  ія 
іпізнавальиоїакпш ностівияввдаа>взакономірігійевсотовдвказанихиікш  

іядсуго ії псію сіуалісіичі іого ілумачеі а іямехаї гізмівмиеїшсііьі юї о  гр оїщху 
д о  н с о б х щ ю с г і її п о д о л а н н я  ш ляхом  обліку о с о б и ст о ї зум овл еності і 
соггіальноїдеіф м інац іїп іінавальш іхпроцесіа . Воюю '-к р у .ц сп р го іж л о  
д о  вичерпання фупкігіопалісіеької н а р а д а  м и а г а л ізу а іш т н о с т іч е р с іїї  
харак тер не гику ш ляхом о п и су  особл и в и х  ф орм  власне п ізн авальн их  
процесів як ([юрм прояву психічної активі ю сііа б о , точніше, їй іеспеї ц іф чі шх 
н о с іїв , а з ін ш о ї в и к л и к а л о  н е о б х ід н іс т ь  переходу д о  н о в о ї  
оп схф едоок !П (х л іт р а д а м и ,я к а д о зв о л и и б в ш та и м ех ш гізм и м и и іен іія  

в їх соцкі/іьній і, в ідп ов ідао , досл ід ж ув ати  п ізн авал ьн у ак іи в н ісгь  в її 

спеї іи(|л ■:> шх (]юрм:;х.
Цящїїаіісгьй;!яв]иєпїеявщ отмаіііш ісуб’єкгу'іітііивціуіип,іюсп 

(Семеиов і. Н.. 1973), що розвивається в пове/цшд особи, асоціально 
детфміиоїшпйдашносп і спілкуванні (Ананьєв Б.Г., ВиготськийЛ.С., 
Леошьп) А.Н., Рубіїшітейн С.Л. і ін.), важливість яких необхідна для 
вивчення пізнавальної активності в рамках нової парадами. Хоча, 
передумови для формування цієї парадні ми розвивалися в класичній 
зарубіжній психолога, однак своїконсірукгивні рамки нова парадаїма 
набула лише в сучасі гій ncuxoj юї ії.
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In the article the author provides a detailed analyses o f  the no
tion o f  “cognitive activity” in foreign psychology.

The understanding o f  "cognitive activity" is covered in different 
psychological trends o f  the past.

О.Б. Будник, Р.П. Скульський

УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ДОМІНАНТА 
ФОРМУВАННЯ ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ

Вихідною умовою організації виховання в межах будь-якої 
соціальної інституції є осмислення його мети, під якою розуміють 
ідеальний образ очікуваного результату , що слуг ує орієнтиром у 
виховній діяльності педагогів. Джерелом визг іачеіпгя мети є виховітий 
ідеал конкрегної етнічної спільноти.

Неоціненну роль виховног о ідеалу для педагогічної діяльності 
показав у своїх творах Г.Г. Ващенко. Він, зокрема, відзначив, що в 
кожній виховній системі використовуєтьсясвофілний, властивий тільки 
їй виховний ідеал, який вт/цювідає націона.ш>ним особливост ям того 
чи іншого народу.

Наголошуючи на тому,щовиховшигазавж7ШП(х;итьтшіцональний 
характер, К.Д.Ушинський писав: ’’Незважаючи на схожість 
педагогічних форм усіх європейських народів, у кожного з них своя 
особлива сист ема виховання, своя особлива мет а і свої особливі засоби 
досяі і ісі н ія т сієї мен і”.

Великий педагог наполегливо застерігав освітян з приводу 
недоцільності використання чужих виховних систем. Вії і підкреслював: 
’’Як не можна жити за разком ін ш о г о  народу, яким би принадним не 
був цей зразок, гак не можна виховува ти за чужого педагогічною 
системою, яка б вона небула струнка ідобрепродумана. Кожний народ 
що; то і іьої о повинен випробувати свої в, таєні сили”.

Ці думки К.Д.Уігшнського добре розуміли й поділяли нетільки 
професій іі педагоги, але й прості люди. Тому у практгп u щка тьі юї о та 
сімейного виховатгня вони максимально використ овували здобутки 
украй іської і іаі цоі тальї тої культури, в тому числі й народної (словест іий 
фольклор, пісні, ігри та іграшки, т анці, обряди, народне прикладне 
мистецгво тощо).

На думку Г.Г. Ващепка, у виборі виховного ідеалу істотну роль 
віді ракхп, народні традиг ці. Вчений ага тешу є уваг у на тому, що части іа 
українців, які називаю ть себе патріотами, надмірно захоплюються
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другорядними традиціями, як наприклад, народне вбрання. З цього 
приводу він зауважує: «Традиційний ідеал людини - це не вишивана 
сорочка, яку можна скшіутиівсежтакизалипшіисьукра'цщем. Ідеал 
лю дини  - це те найкраще, і цо створив народ в розумінні вшстивостеіі 
людськоїособовости та її призначення» (3, с. 103). (Виділено нами -
О.Б., Р.С.). Огже, виховний ідеал уособлює вищі духовні цінності 
людини.

У педагогічній меті, що є системотворчим елементом narporiaj іьної 
виховної системи, і усією повнотою відображається українська 
ментальність.

Ментальніст ь (ані л. mental - розумовий, mentality мислення) - 
це предмет вивчення мен голої ії, яка знаходиться на стику психолої ії, 
сої цю; юї ії, л іт  в істк и  га фі юсофії. На і іумку; іеяких досі гі, тиків, вона 
включає в себе практичну розумність, іпляхеший розум та інтелект як 
інструмент різного ступеня спроможності (12, с.269).

Визначення змісту понятгя «ментальність» у більшості довідкових 
видань, в тому числі радянської о періоду, відсутнє. І це не випадково, 
адже ментальний - це духовний, те, що в думках людини. Зрозуміло, 
що вільнодумство нації у недалекому минулому не мало права на 
існування.

Як зазначає П.Г1. Кононешо, «вести мову про менталітет українців 
-це аиалп уваги їхні помисіи й ідеали, їхній світогляд, іцдивідуальио- 
нагцональні риси характеру й жигге діяльності, основи та своєрідність 
духовності». А це, на думку автора, означає бачити їх і в загальній 
типовості (загальиолюдськосгі), проте обов’язково в особовій 
неповторності, визнавати за ними право на самобутнє (у тому числі іі 
державно-політичне) бупя, що суперечило імперсько-месіанськіймсті: 
повна деперсоналізація людей та асиміляція націй, мов і культур (5, 
с. 371).

Зауважимо, що український етнос сформувався на ґрунті кількох 
груп, які інденінфікувалися воєдино, утворивши націю. Тому 
темперамент, традиції, одяг, обряди (ті атрибути нації, які Г.Г. Ва- 
іценко називає другорядними) гуцула, лемка, бойка, подоляна та 
іїшшхіруп характеризуються змістовою багатобарвністю і відріз-
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няються певними відтінками, проте для них усіх незмінною 
залишаєтьсявнугрішня супгісп, - мега, виховний ідеал, свггогляд, етика. 
Так, українці існують у людяхтакі риси національного менталітету, як 
добродушність, щедрість, скромність,гостинність, емоційність та ін.

До пріоритетних цінностей нашого народу належить і праце
любність. Своїми трудовими здобутками українці прославились у 
всьому світі. Приміром, українські емігранти на американському 
континенті створили й популяризували найдосконалішу систему 
сільської о господарства, зокрема фермерства.

Численні етнографічні дослідження засвідчують віковічне 
прагнення нашого народу до приватної власності, землі, праці: «До 
землі український народ як народ передовсім землеробський, почуває 
і либоку повагу, яка подекуди... межує з обожнені іям. Землю величають 
звичайно святою і матір’ю, бо з неї створено першу людину, і вона 
годує всіх людей і тварин. Нею клянуться, причому цілують ї ї  або 
з’їдают ь жменьку землі., і ця клятва вважається найстрашнішою» 
(2, с. 268), «Земля всім нам мати: ми всі із землі, землею живемо і в 
землю знову підемо, і того земля не прийме, хт о на неї плює» (2, с. 
3 13). Як зазначає відомий іст орик І.П.Крип’якевич, давні слов’яни, 
юкрема украйн р, і іа яку земіпо не ступа.:ш б, «відразу стави їй укріп іеі іі 
городи і біля них розводили господарство», а хліборобські традиції 
«йшли ще з часів неоліту» (6, с. 24).

Яскравим відображенням украй іської о істориісо-Kyj іь іурі юї о  буття, 
носієм ментальності та втіленням національної душі народу слугує 
украй іська міфолої ія як важливіш елем ен ті ioicyj імури,; ір, за оювами 
Г. Скрипник, «знайшли художньо-образне уявлення і знання з 
фашастично-релііійними образами і повір’ями», зокрема про 
і оспо;ідрське ставленнянашої о народу до праці та поваї у до «газди» 
(7, с. 159). Надаровані багатою фант а з іє ю  й неабияким розу мом, 
праукраїнці відобразили давні ф о р м и  побут у та господарювання. 
МабуП), невипадково серед зримих образів героїв українськоїміфолоіії 
чі; іьі іе місі ір належить Бої у  Госиодарю. За словами іс іасика україї іської 
jгітерагури І. Нечуя-Левицької о, «...украйіськнй і іа р о д  перагіс із землі 
па небо і|)орм у сімейного побуту: між колядчаними божествами
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найяагіше й найчастіше виступають: баїько-господар, мати-господиня, 
дочка-панна, син-красний панич» (9,с. 5). Світлий Бог українців Пан 
Господар «гарний, пишний, гордий та багатий... На його дворі 
калинові й золоті мости, на дворі стоять понакривані стоїш... перед 
ним на столах стоять золоті свічі, золоті кубки з вином, лежать калачі 
з ярої пшениці. На Госпо-дареві сорочка, як лист, тоненька, як біль, 
біленька, випрана в Дунаї, висушена на туровому розі, викачана в 
церкві. їздить він на білому копі...» (9, с. 9). Даний опис характеризує 
світоглядні уявляли гро виховні ідеали українців: «хліборобську душу» 
(пшеничні калачі як символ святості, добробуту, гостинності, здоров’я
і врешті-решт - людського життя); їх прагнення до матеріального 
достатку (все асоціюється із золотом - «золоті мости», «золоті свічі», 
«двір обгороджений золотим терном») поєднується з високого 
духовігісгто,святістю, чистотоюівіроювкрасуйвічніегь, що символізує 
традицію ге захоплення білим кольором, який вважали священним 
(колір хат-біляпок, рушників, ршуаігьних предметів, о,чяіу). «Біленька, 
як біль, сорочка» Бога Господаря, «біле личко», «білий світ», «білий 
день», «біле полотно» характеризують не лише душевну чистоту 
Україні цв, аіге і їхні і осподарські якості («сорочка, як лист, тоненька», 
«висушена на туровому розі»), зокрема, охайність, працелюбність, 
бережливість, винахідливість.

З того часу іі народній педагогіці збереглись і залишают ься 
досить поширеними й сьогодні елементи української міфології, так 
звані «забобонні» методи виховання у формі п о вір ’їв та 
примовігяпок («Кошт замітаєш ха іу (чи подвір’я), не віддавай нікому 
вишка, не закінчивши роботу, бо залишить тебе у таніді хлопець 
(дівчина)», «Не вимітай сміття з хати через поріг, бо все добро 
виметеш...»; «Якщо ненароком хліб упаде на землю, треба йог о 
підняти і тричі поцілува ти, щоб не було голоду у ха ті», «Не можна 
залишати на столі недоїдженого шматка хліба, бо прийдуть біда й 
злидні у родину», «Не гципай хліба з цілої хлібини, бо лика 
задеруться на пальцях»; «Не можна скидати ластів’яче г ніздо, бо 
той, хто скине, буде рябий», «Не можна розкида ти гніздо лелеки, бо 
на цей будинок ударить грім», «Якщо хто зруйнує лелечинегніздо,
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то тому не уникнути нещастя. Лелека неодмінно спалить все у тієї 
людини») (4, с. 44).

Як бачимо, в нашого народу уявлення про виховний ідеал 
асоціювались із формуванням людани-господаря, а народження дитини 
длякожної сім’ї було, передусім, народженням нового помічника. 
«Вітаючи народження дитини, люди завжди бажали, щоб було охочеі 
робоче» (10, с. 214).

У наш ого народу відомі звичаї відрізання пуповини у 
новонароджених хлопчиків на сокирі, щоб у майбутньому був добрим 
господарем, у дівчаток - «на гребені» (який використовувався при 
прядінні), щоб була доброю пряїсю» (11, с. 220). На Гуцульгцині 
дотримувались звичаю зберіг а га перев’язану пуповиі іу, поки дигитіа 
сама собі не розв’яже. Кажуть, щотолі вона буде рости «хазяйновитою», 
«розв’яже собі всю роботу» (11, с. 227).

Внховіи їй ідеал іст орично і а сої вально детермінований. У процесі 
розвитку суспільства система ціннісних орієнтацій українців значного 
мірою трансформувалась, проте їхня виу грінігш сутність залишилась 
незмінною. «Традиційним ідеалом треба визнати гой, що витримав 
іспит іст орії, найбільш відповідає психології народу та його 
призначенню, увійшов у психіку народних мас, відбитий у народній 
творчості і в творах кращих митців та письменників, що стали 
ду ховними провідниками свого народу» (3, с. 104).

Так, українцям завжди властивим було шанобливе ставлення до 
навколишнього світу. Звідси, як зазначає ГІ.П. Копоненко, бере початок 
баг атство його вражень та емоцій (ліс - стан заглибленості й 
т аємничості; річка - лагідного спокою, інтиму, елегійності, а іноді й 
міі їїшвості і гасірою; а і ори - непереборі юї о прашеї u ія;то висоти, сої шя, 
божественної благодаті, віри в безмежність і незнищеність світу) (5, с. 
373-374). Саме різноманітність природи детермінувала обрядовісп., 
характер віри, нахил до спог лядальності, а також спонукала до 
різнобічної господарсько-виробничої діяльності (рибальства, 
ремісниціва, скот арства, землеробства, бджільництва тощо), до якої 
змалку привчали своїх діт ей.



В українській етнопедаї огіці залучення дітей до посильної 
господарської праці здійснювалось за принципом гуманізму, тобто 
згідно її статево-вікового розподілу, дівчатка прибирали в оселі, м’яли 
коноплі, пололи на городі, займались рукоділлям га ін., а хлопчики - 
збирали дрова, випасали худобу, мололи збіжжя. У градиційній 
диф еренціації господарсько-побут ової та виробничо-трудової 
діяпьності на «чоловічу» і «жіночу» яскраво виявляється українська 
ментальність.

У сучасних умовах, ці уявлення значною мірою трансформувались. 
Відомий соціолог І.В. Бесгужев-Лада виступає проти «анахронічного 
розподілу домашньоїпраці (обов’язків) на «жіночу»і «чоловічу» (1, с. 
193). Свою думку дослідник мотивує виробленням стереотипу 
повєіЩіки у чоловіка чи жінки, що, безумовно, впливає на їхнє психічне 
житія. Звикнувши до одних і тих же обов’язків, людина практично не 
уявляє себе у ролі виконавця інших, що підсвідомо формує почуття 
неповної ці її юсіі та дискомфорту в окремих життєвих сигуаі цях.

Поруч із принципами гуманізму та диференціації, в українській 
родині прагнули до того, щоб посильна праця була привабливою дня 
самої дигини, збуджувала у неїштереста позитивні емоції. Тільки за 
такої умови - які цо праця близька j ю дагачсядуигі - можна розраховувати 
на якісне виконаніія будь-якої о завдання та його виховний ефекг.

Іншою педаїчиічі юю умовою залучені ія ді гей та підлітків до праці 
с її суспільно корисне спрямування, тобто вони повинні відчувати 
значущість свого «Я» уколі сім’ї, родини, іромади.

Специфічною рисою традиційного господарського виховання є 
спільний характер трудової діяльності, тобто безпосередня участь 
усіх членів сім’ї (родини) у домашньо-побутовій та  сільсько
господарській прані (праця на городі, у саду, прибирання помешкаїп ія, 
заготівля j гікарськнх ірав тощо)-

Спостеріг аючи за процесом грудовоїдіяльності дорослих, дигина 
праіне наслідувати їхні дії, що, безумовно, забезпечує ефективність у 
плані її під готовки до самостійного виконання тих чи інших видів праці.

Господарське виховання дитини передбачає формувашга в неї 
мотивів праці, знань, умінь, навичок, відповідних моральних,
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естетичних, вольових та інших якостей, що складають систему цін- 
ностей, необхідних для реалізації трудового циклу, кінцевим про
дуктом якого є матеріальна річ, певний виріб.

Розкриваючи сутність діяльнішого підходу'до аналізу психолого- 
педагогічиих явищ, О.М. Леонгьєв наголошував на тому, що будь- 
яка д іяльність може розглядатися з різних сторін  і бути 
охаракт еризована за різними ознаками: «Окремі конкретні види 
діяльності можна розрізняти між собою за якими завгодно ознаками: 
за ф ормою , за способом їх здійснення, за їх ем оційною  
напруженістю, за їх часовою, просторовою характеристикою, за 
фізіологічними механізмами і г.д. Але головне, що відрі тне одну 
діяльність від іншої, полягає у  відмінності їх п ід м ет ів . Адже саме 
предмет діяльності надає їй певну спрямованість» (8, с. 102) 
(Виділено нами - О.Б., Р.С.).

Результатом трудової діяльності є предмет и матеріальної ти 
духовної культури. Всяка вигот овлена річ може розглядатись із 
найрізноманітніших позицій. Гак, з погляду моралі - це з’ясування 
питання про мот иви її створення, цільове призначення і а кінцевий 
результат-, тобто кому і для чого дана річ буде потрібна («вишию 
серветку, щоб подарувати мамі» чи «намалюю писанку, аби 
посвятити у церкві» та ін.). У цьому виявляється духовно-моральна 
основа корисно) н/шці, І! гуманістичне начало, оскільки вона маг 
на меті створення матеріальних і духовних цінностей, тобто 
людських благ. У даному випадку йдеться і про особист іш у  
значущість ріт их видів праці (нелише морально -психологічне, але
іі матеріальне, хай і мізерне, заохочення резульга гамм власної 
діяльності).

Проектування майбутнього виробу погребує актуалізації 
т ворчого мислення дитини, потрібних вимірів, підрахунків, а т акож 
фантазії, пошуку та раціоналізму в її організації. У цьому - 
інтелектуально-мобілізаційна функція трудової діяльності.

З погляду естетики наскільки ця річ відображає художньо- 
ес геї нчне світ осприймання особи, відповідає її ідеалам, смакам, 
почуванням. Тому будь-яка праця дитини при належній її організації
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є засобом формування у неї естетичних цінностей, зокрема відчуття 
краси, естетики в усіх сферах буття, включаючи й побут, у чому 
виявляється естетичний компонент праці.

Оцінюючи працю з економічної позиції, насамперед, враховують 
наскільки вдало підібрано і доступно використано матеріал, 
раціонально сплановано бюджет часу, відведений на виконання того 
чи іншого завдання. Тут яскраво проявляється господарсько- 
економічна функція праці. Більше того, орієнтуючись на підприєм
ницьку діяльніст ь у сфері виробничої діяльності, чітко виокрем
люють її правову основу, т обт о низку нормативно-законодавчих 
акт ів, що її регулюють.

Отже, який елемент трудового циклу ми нерозглядали б, у ньому 
неодмінно реалізується особистість, яка є суб’єктом праці. Не 
випадково українська етнопедагогіка вбачає у праці поліфункціо- 
нальний засіб виховання, адже у ній синтезується низка завдань 
формування економічної, правової, естетичної, ду ховно-моральної, 
екологічної та іншої культур, що в системі становлять особистісно 
значущі гтінності людини. Іншими словами, у сучасній педаг огічній 
практиці фактично немає таких виховних завдань, які не можна 
було б вирішити засобами праці. Тому приховані у ній виховні 
можливості потребують ретельного вивчення та використання.
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О.Ю. Коїцинець

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ 
ОСОБИСПСНОГО ПРОФІЛЮ КЕРІВНИКА 

СИСТЕМИ ОСВІТИ

Якщо керівник системи освіти (директор загальноосвітньої шко- 
ли, гімназії тощо) у своїй управлінській діяльності не враховує реальні 
інтереси людей, їхні потреби, ціннісні орієнтації, стосунки, що склалися 
в навчально-виховному процесі, то навіть найпрекрасніші ідтгі не будуть 
ним досягнуті. З другого боку, дуже багато в управлінні навчальним 
закладом залежип> від того,хто пршімаєуправлінськсріїїіеіпія. Йдеться 
про особистість керівника, його інтелект, рівень освіти, досвід, 
здібності, якості, стиль та типкерівницгва, яків основному і складають 
особистіший профіль управлінця. На думку Р. Кричевського /1/, 
узагальнений портрет керівника має включати: біографічні 
характеристики; здібності; особистіші риси. Прицьомудо особистіших 
рис автор відносять: стійкість до стресу; здатність домінувати; 
прагнення до перемоги; впевненість у собі; креативність; емоційну 
урівноваженість; відповідальність; заповзятливість; надійність; 
незалежність; товариськість. Вчений вважає, що перераховані ним 
особистіші риси не вичерпують у сього багатства характеристик 
керівників, про що свідчить впчизияшта зарубіжна управлінська теорія 
йпрактика.

Інші дослідники /2/стверджують, що ефективність управлінської 
діяльності залежить від трьох суб’єктивних чинників: досвіду, 
здібностей і якостей керівника. Що стосується досвіду, то з гочки 
зору психології це така якість особистості, яка сформувалася 
шляхом навчання, це узагальнені знання, павички, вміння та звички. 
Професійний, соціальний досвід зазвичай «збувається разом із 
стажем роботи але за умови, коли керівник у своїй практичній 
діяльності керується не лише буденним здоровим глуздом, а й 
намагається опанувати нове, проіресивне, ефективне. Отже, 
управлінський досвід безпосередньо пов’язаний із знаннями, вмін-

нямита навичками, які, у свою чергу, є похідаими від управігіігських 
здібностей та якосгсй індивіда. Останні є найбільш узагальненими, 
стійкими характеристиками, котрі здійснюють визначальний вплив на 
управлінську діяльність та її продуктивність.

Ефективніст ь діяльності керівника закладу освіти визначається 
багатьма психологічними якостями, які є за своєю суттю професійно- 
важливими: компетентність; висока міра відповідальності в усіх 
справа х та збережеі іня при і ц>ому bj іасної і і; ц юс ті; відчуття і ювого та 
вміння йти на розумі іий ризик; здатність творчо вирішувати пробі іеми; 
сміливість при прийнятті рішень; увага по відношенню до підлеглих; 
комуі гікабсльнісіь, здатність вст ановлювати коні акт итощо. Всі і іа звані 
якості взаємопов’язані і є інтегральними, адже самі вони складаються 
з ряду більш прост их компонентів. Для прикладу, компетент ність 
(наявність у керівника спеціальної освіти, широкої загальної га 
спеціальної ерудиції, постійне підвищення ним своєї пауково- 
професійноїпцц отовіси) передбачає оісіемі псп. мисли п ія (практичі пій 
розум, швидкість входасеї її ія в проблему, здатність передбачати різі іі 
варіанти  виходу із ситуації, винахідливість) та  наявність 
організаторських якос тей (їх характеризують вміння підбирати, 
розставлятикадри, планувати робоіу,забезпечувагичіткийконіроль; 
вони є наслідком прояву певних психологічних властивостей 
особистості). Стосовно такої важнішої сої пально-психологічної якоеі і, 
якою є комунікабельність, то вона характеризується наявністю у 
керівника певного запасу страта ій спілкування, що проявляє ться в 
умінні взаємодіяли з предст авниками різних груп: на рівні “керівник 
педагог”, “керівник учень”, “керівник батьки”. Водночас здатність 
встановлювати контакти, вміння спілкуват ися залежить від ряду 
психологічних особливостей індивіда: природних можливостей, 
спрямованості активності, ділової чарівності, намагання домінувати 
чи співробітничати у процесі спілкування, адаптивних якостей, 
поведінки в екстремальних ситуаціях (конфлікти, погрози та ін.).

Якщо проаналізувати підходи вчених до класифікацій иайважли- 
віших особистіших якостей керівника /3; 4; 5 та ін./, то можна 
зробити висновок про важливість соціально-психологічних
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складових в особистішому профілі керівника: більшість дослідників 
виокремлюють такі якості, як неабияке вміння приймати творчі та 
раціональні пропозиції за умов великого ступеня ризику; уникнення 
тривалого перебування у “зоні комфорту”; почуття “внутрішньої 
оцінки” своїх дій; концентрація уваги на розв’язанні проблеми, а 
не на виявленні винуватців; бажання працювати з підлеглими, які 
не бояться ризику та вміють приймати самостійні рішення; здатність 
по-діловому, правильно та реально визначити здібності кожного 
члена колективу та об'єктивно оцінювати результати їхньої роботи; 
практично-психологічний розум (розподіл обов’язків ірупової д іяль
ності з урахуванням індивідуальних особливостей людей; швидка 
орієнтація в ситуаціях, які вимагають практичного застосування 
знань людей у розв’язанні питань “справи люди”, “люди 
справи” та ін.); співпережггвання людиною того, що переживають 
та відчувають інші люди, свого роду емоційна синхронність; 
здатність подумки поставити себе в психологічну си туацію іншої 
людини, думати немовби за неї, міркувати “з її точки зору”; 
психолої іч) н їй такт (почуття міри у взаєминах та взаємодії з людьми; 
мовна адаптація до різних людей, відсутність «мовленнєвого 
шаблону», мовна винахідливість при першому знайомс тві, першій 
зустрічі; почуття ситуації; врахування зовнішніх обставин, які 
вшиваю ть на взаємини індивідів один з одним; чуйність, уважність, 
співчуття стосовно людей та ін.); суспільна енергійність (емоційно- 
мовленнєвий вплив виявляється в різних емоційних формах 
мовлення: в членуванні фрази, в інтонації, у наголосах та паузах; 
вольове спонукання виявляється в мовленнєвій, мімічній та 
пантомімічній формі тощо); вимої ливість (сміливість пред’явлення 
вимог; постійність пред’явлення вимог, їх усталений, не епізодичний 
характер; гнучкість їх пред’явлення залежно від ситуації, конкретної 
обстановки; самостійність вимог, їхній невимушений характер 
тощо); контактність — здатність до встановлення позитивних 
соціальних контактів (“відкритий” характер у спілкуванні, прагнення 
до поінформованості, високий рівень домагань, честолюбне 
п рагн ен ня до утвердж ення своєї особи стості, зд атн ість
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встановлюва ти ділові зв’язки, схиляти людей досебе,вмінняпоілянуіи 
на конфліктну ситуацію очима сторін, що конфліктують, здатність 
вислуховувати та пержонуватитої цо).

Виокремлені вище якості безпосередньо стосую ться управлінської 
діяі іьі гості керівника закладу освіта. Наші дослідження показали, г цо їх 
наявність пост ає ефективною умовою функціонального забезпечення 
упраіи гіння. Так, зокрема, у ході опитування директорів заі сільноосвітніх 
шкіл було з’ясовано, що найбільш значущими вважаються такі асгккіи 
особі истості, як навички соціальної взаємодії (зда п гісп, спілкувалися, 
будуватиміжособисгіату взаємодію); орієнтація па успіх (наявнкгП)Таких 
якостей, як вперіісіь, напола ливісіь, азартність, праї іеі; іапгіеть, схильність 
доризику); соціальна зрідіси  ̂(наявність достатньо сформованих особисіих 
цілей, здай гість до корт увапня bj іасі юїповедії іки); практичг шйнтгелєкт 
(здатність визтгачати проблему і зшшутипт можливі способипрозв’язаиня); 
соціальна пристосованість; лілерспю(з;ігтгісіьаіоііукувапііі н них додій, 
навіювагидовіру от очеїтню); вміння налагоджуватиефекіивнукомуігікаї що, 
вміння контактувати з навколишніми, взаємодіяти на основі їхніх 
н і; шви iyaj іьі шх особі іивостсй, фізичної о, психічної х) і мораї іьі юї о стану в 
диннії момепттощо. Все і іе спонукує керівника бачити в кожі юму, з ким 
він спії ікуєіься (чи то вчитель, чи учень, або йоі о батько), особистості, якій 
характерні ії індивідуальні властивості т а соціальні якості, культурно- 
оаяпіійрівень,свій жигттаийіпрофесійний досвід колоіурботта інтересів. 
При цьому проявляти пдаре бажання допомогти тому, з ким контактує 
ділова людина, виявляти зацікавленіст ь проблемою співрозмовника, 
показувати ві/даригість до спілкування, уміння слухані (вислухага)таін.

Особистісііийгцю(|жль керівника загальноосвіїньбїшколи баї атовчому 
визначає стиль ііоі о управлінської діяльності, піт яким ітрийпяіорозуміти 
систему принципів, норм, методів і прийомів вги шву па тих,1з ким кої ггакіує 
керівник, з метою ефективного здійснення управління та досягнення 
пост авлених цілей. Оскільки стиль керівництва залежить відморальних 
норм, і ві пгостей суспільства іа коїткрепюїі рупи, особистістшх, ділових 
якостей особистості ломожна вести мову про йоі о суб’скіиві іу та об’єкіивну 
основи. В сучасній соціально-психологічній літературі переважно 
використовуються такі назви для опису стилів: директивній (команді ю-
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адаінктративний, авторитарний, при якому керівник є прихильником 
єдиноначальності, підпорядкуванню людей своїй волі), колегіальний 
(демократичний,при якому керівник і іа;іує гцткл jіим самостійггісіь, довіряє 
їм), ліберальний (керівник практично не керує колективом, не виявляє 
орі ашза горськихздібноскй,нерозподіляє обов’язкитощо).

В дослідженнях здійснена спроба встановиш зв’язок між стилем 
керівнищва, типом керівника, ефективністю дальності організаіцїта її 
культурою управління /6; 7 та ін./. Вона представлена наступними 
характеристиками: 1)спиіьвідображаєусіаікиспособидіяііьноснпшпоіо 
типу керівника; він тісно пов’язаний зпсихолої ічними осо& швостямийої о 
мислення, прийняттярішень, спи псування тощо;2)сти)іьнеєвродженою 
якісно, а формуємся в процесі діяльності та змінюється, отжейого можна 
корм уваги та розвивати; 3) описаннята класифікація стилів в певній мірі 
відтворюють змістовні характеристики (параметри)самоїуправлінської 
дія) іьі юсгі (спа іифіка поставлених завдань, взаємовідносини з підла лимі і 
тощо); 4) стиль керівництва обумовлений куль турними цінностями 
орі аігізат цї, її традиг цями, усталеними нормами; 5) чіп п іикі і зовніпп іьої о 
сфецовшщ(шісально-економічні,полпичні, соніальноткихолої ічі п тощо) 
ви іиваюіьна характер формування стилю керівнтпцва.

Спираючись на традиційну концепцію стилів управління, можна 
виокремити основні складові авторитарної о, демократичного та 
ліберального стилів з урахуванням специфіки управлінської діяль
ності керівника закладу освіти. С тосовно авторитарного стилю, то 
його характеристики можу ть бу ти зведені до таких показників, як 
одноосібне ухвалення рішення керівником; точне окреслення “межі 
компетентності”; рішення, ухвалені на верхніх поверхах ієрархії, 
надходять униз у виг ляді директив (саме тому цей стиль часто-1 уст о 
називають директивним); у керівників з таким с тилем управління 
часто-густо спостерігається завищена самооцінка, самовпевненість, 
агресивність тощо; наявність великої інтенсивності контролю за 
робот ою заступників директорів шкіл, вчителів, інших підрозділів 
школи. Для демократичного стилю управління властиві: широка 
поінформованість усього управлінського апара ту про розв’язувану 
і іроблему, заг альні та часткові цілі школи; широка поіі іформованісгь 
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всіх учасників навчально-виховної о прої іесу про виконання накрес
лених завдаїш і цілей; вчителі та учні за умов демократичного стнігто 
керівництва — це не просто виконавці чужих рішень, а люди, які 
мают ь власні цінності та інтереси; названий стиль сприяє зростанню 
ініціаттгоносіі членів педагогічного колективу, кількості т ворчих 
нестандартнихрііпеїп,, поліпшагню морально-психологічної о кіпмагу та 
заі альноїзадоюленослінавчальгю-виховг him njxu гесом.Лібера іьнийсш п> 
вміщує т акі показники: незначною акіивпіспо керівника в управлінні 
заг аі пл юосвгп п.ою школою; і іебажаї п іям інеу ідініспо керівника приймати 
будь-які рішення; перекладанням функі рі і по управлінню навчальним 
закладом т а відповідальносгі на заступників; намаганням керівника 
упикі іупі 6у; п>-якпх іш юваї щі тої до.

0;цюзначпосгоср;іжува іи, що одаї стиль керіві іиціваєефеїсппи шм, 
а інншй пі, було б неправильно. Сьогодні дослід?інки все частіше 
схиляються до/іумки проте, що не існує універсального стилю керіві гпіпва. 
Будь-якийстильможебу їиефективним.Все залежнії, від сиіуаіиї. Це так 
звана теорія ситуап юї юї о управлії н ія, в осі юві якої лежить прнпущеі н ія 
про т е, що дії керіві п іка спрямовані і іа збільшег її ія ступег ія заохочеі п ія 
підла лихдовиконагптя завдані, ншяхом постановки іщгей.внкорисгагпія 
системи винагороді/8/. При цьому поведінка керівника залежить від 
ситуації, яку визначають дві перемінні: характеристики завдання і 
аго*іугочогооередрвигіа,каірієпітлавоюдіявиокрлгшііячаіирьохітіпів 
поведінки керівіпжа (а отжеі чотирьох сп і чів керіві м и ста): керіві ігп сто, 
зорісш оване на гціпримку (увага до потреб підлспіпх, турбо та про них, 
формування;фужгп>оїатмосффи);дирекптнекерівнгптгео(дощ/ргеглііх 
доводиться тільки і іеобхідца з точки зору керіві п іка іі іформаї пя;спряму- 
вашія і координація дій співробітників, контроль за їх діяльністю); 
кхріві ігп цво,спрямоваі ієна співчуття(консуи шіуваї d ія підіег вгх,урахуваі її и 
їхніх думок, пошук шляхів подолання суперечностей); керівітицпю, 
зорієнговатієна досяг і іа її ія (поспи ювка і поясі ісі п ія і ц. кіі, пошукспособів 
щщищоїняреіультативносгіпрацітощо).

Втшчення теорій гфакгикиуправліншзаіащдймиоагітпоказуе,що 
і гереважі іа бі п,шість керіві піків має якийсь і олові вігі стиль, а також один



абокілька запасних, які виявляються годі, коли неможливо застосувати 
ГОЛОВНИЙ.

Характеристика особистішого профілю керівника закладу освіти не 
будеповною.якщомиїюназвемотакуйоїоашадовуякоює'^піпкерівника” 
Даною категорією позначається людина, що наділена характерними 
властивостями і є яскравим представником певної групи людей. Щодо 
особистості керівника загальноосвітньої школи, го такими 
харакіерологічнимишіасіивосіями можуть буш: суспільна скерованість 
особистості, “потаємне” “Я ” і стереотипи поведії паї.
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Б ст ат ье анализируются соцпально-психологические сос- 
тавляющие личностного профиля руководителя системи образо- 
вания. Автор в качестве основних компонент вьіделяет опит  
руководителя, способности, личностньїе качества, стиль и тип 
руководс тесі.

Н.І. Зорій

ЕВОЛЮЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ 
НА ЕТАПІ ЗАРОДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ В XVII -  XIX ст.
В ЇХНЬОМУ КАТЕГОРІАЛЬНОМУ ЦІЛІСНОМУ ВИМІРІ

Дослідження природи психічної діяльності людини проходило в 
нерозривному зв’язку з розвитком наукових природничих знань га 
філософії. Відповідно з цим відбувалося своєрідне “перетягування” 
психологічних знань з однієї сфери вивчення в іншу. На розвит ок 
психолої іїві і) іивав також і сушільно-скої юмічний ро ші п оксуепії іьеша, 
що істотно відображався на психічній діяльності людини, висуваючи 
нові проблеми.

На етапі зароджа іня iicuxoj юї іі в ХУ11 - XIX ст. паї іуваї та кої u ієні ця 
механіцизму, яка грунтувалася на тому, що всі психічні пронеси 
відбуваються і ін мехаї iicn-ічіюму ріві іі і пояснюються законами фіз-тмі, 
що дало ім о і  у^иіяобірушуваїїішшмстро-мехїиііпично'/ ivopoTa'd « я  

і динамічної теорії Ньютона. Згідно цих теорій ілшжаїїось, що весь 
світ ск л а д а ст  ься з частинок матерії, які зпаходатьсяв постійному русі. 
За Галілеєм, матерія складається : дискретних корпускул або атомів, 
що впливають один на одного під час контакту (взаємо^цї). Ньют он 
вважав, що імпульси руху передаються від атома до атома не під час 
безпосереднього контакту, а під впливом син тяжіння та 
відштовхування. Оскільки Всси!Ітекладуст'ьсязатомів,якірухаюіьса, 
будь-яке фьичне переміщення, викликається певгою причиною. 
Результат ці<ї г. шемодії підчисться вимірюванню і таким чином може 
бути передбачений. Всесвіт повністю впорядкований і працює як 
досконалий механізм. Сві і ст ворений Богом досконало і якщо вчені 
відкриють закони функціонування світу, вони зможу ть абсолютно 
передбачиш, що буде в майбутньому. Ньютон не ішорує філософію. 
Він навіть називає свою працю “Експериментальна філософія”. Хоча 
бажання адаптувати філософію до природничих наук відбувалося 
згодом не раз, що цим самим звужувало аспект її вивчення та 
зменшуючи її універсальне значення в методологічних принципах та 
підходах.



Найбільш поширеними методами на той час були спостереження і 
експеримент, метою яких було зображення явищ в точних кількісних 
характ еристиках, що в свою чергу дало поштовх до формування 
переконання в тому, що абсолютно будь-яке явище у Всесвіті піддається 
кількісномувимірюванню. Гармоніяі порядоку Всесвіті підтримується 
за принципом часового механізму, який пояснює на мікрорівні, що 
від бувається у цілому Всесвіті. Кожна подія у світі визначена минулим 
досвідом. Таким чином, є можливість усвідомити і передбачиш 
порядок та систематичність функціонування окремих частіш Всесвігу 
(детермінізм). Аналогічно можна зрозуміти з чого складається Всесвіт 
в цілому, шляхом аналізування його частин (редукіцонізм). Філософам 
та вчешім того часу здавалося, що при допомозі складних га точних 
механізмів можна буде реалізувати давню мрію -  штучно сгворити 
життя. Якщо допустити, що психофізіологічна діяльність людини 
функціонує за законами механіки, то в зв’язку з цим пізнання сутності 
j подани можливе в домінуванні застосування експериментальних та 
кількісних методів досліджень фізичних явищ. Механістичний підхід 
застосовувався навіть під час вивчення свідомості.

Цілісність -  весь світ, який складається з частинок, що 
спрямовані на взаємодію, тобто вони рухливі апріорі, алг тільки у  
взаємодії вони здатні до продуктивного самотворення та руху. 
З ’являється ейфорія абсолютного передбачення, не містифікованого, 
а раціонального, що налаштовує людину на вссохоплюючу можливісь 
людського пізнання у  межах даної раціональної цілісності. Модель 
цілісності—часовий механізм, який виступає на мікрорівні своєрідною 
моделлю Всесвіту, створеного Богом. Виникає питання: чи може 
людина бути носієм або функцією Всесвіту?

В ХУ11 ст. з’являється новий методологічний принцип розвитку 
психологічних знань емпіризм, що зорієнтований на пізнання шляхом 
спостереження та експерименту, алетрадаїїїйність застосування даних 
мегодів піддається сумніву.

Безпосередній вклад в розвиток сучасних психологічних знань 
належить Р. Декарту, який намагавася розв’язати одну з найбільш

глобальних проблем у психології того часу і яка ймовірно в наш час 
переживає своєрідний ренесанс проблему співвідношення душі і тіла. 
Протягом тисячоліть філософи намагалися розв’язати це питання і в 
основному, займали дуа)гісіичі гу пози що. npo6j іема співвід ношення 
душі та тіла, фізичного та психічного, реального та ідеального завжди 
була дискусійною. Але ж яким чином душа і тіло взаємодіють? Чи 
можуть вони бути повністю незалежними? Декарт намагався розв’яза ні 
цю проблему, вказуючи на ге, що душа не може бунт повністю 
незалежною від тіла і фуі ш  ця душі - мислеїїї ія. Вії і зосередив увагу 
на проблемі психофізичного ду алізму . Таким чином у метафізичних 
міркуваннях знайшли своє застосування методи об’єктивног о 
спостереження та експерименту, які забезпечували наукове 
спосгережеі п ія за психічі шми процесами. Ті ю та дуі на ; ц» самостійііі 
субстанції: душа існує за законами духу, а матерія, тілесна субстанція 
характеризу ється насамперед протяжністю в просторі і підкоряється, 
на відміну під душі, законам механіки. У поясненні природи т іла 
Декарт особливу увагу акт іеі ггує на поі ія п і руху, який проходить без 
участі свідомості та волі. Декарта називають автором теорії 
рефлекторної діяльності. У Декарта рефлексія спрямована насамперед 
на власне існування людини, їїмислення, завдяки якому досягаєт ься 
істинне пізнання, а вже виходячи; іцюголюдаиа може досягти знання 
про Бога т а сві г (1, с.74). Поведінка людина детермінований процес, 
всі рухи або дії механістичного тіла можна передбачити, якщо відомі 
стимули. Така наукова інтерпретація викликала стрімкий розвиток
і іаукових зі іаі її. в і алузі фізіолої ії. Цікаво, що тварі п їй в уяклеї її гі вчеі іих 
тої о часу, -це машини, у них немає безсмертної; іуші, відсутні мислення 
т а воля. Душа, на противагу тілу, здатна усвідомлюва ти і а мислити, 
забезпечуючи люд ину інформацією про зовнішній світ. Людськийрозум 
не володіє жодною властивістю ма теріального світу, основна його 
властивіс ть зда тність до мислення, однак розум повинен вплива ти 
на тіло і сприйма ти відповідні реакції. Якщо в душі спостерігається 
намір, то він виконується су хожиллями, мускулами, нервами тіла. 
Ана логічно тіло пцідастьсявгишву якого-иебудь стимулу і самерозум 
сприймає т а обробляє чуттєві дані і приймає рішення про відповідну

275



реакцію. Для того, щоб побачити взаємодію душі і тіла, Джарт почав 
пошуки фізичного органу, в якому можна було б побачити що 
взаємодію. Очевидно локалізація такого органу мас бути в людському 
мозку. Таким органом, з точки зору Д екарта, с шишковидне тіло, але 
експериментальні дослідження показали, що в цьому органі не 
спостерігається “зустрічі” тіла та душі. Отож дилема нерозв’язана.

Філософія має піднестися над окремими формами. їх  треба 
охопити як ціле, знайти м іж  ними зв'язок, а не відношення до 
трансцендентного буття або принципу(1, с. 117). Декорт у  своєму 
пориві пояснити щмроду психічного, зупинився на психофізичному 
паралелізмі, намагаючись пояснити взаємодію душі та тіла, шукаючи 
принцип цілісності, але паралелізм не забезпечує цілісності, він 
безкінечний, що, в свою чергу, передбачає невизначеність та 
недосконалість і продукує хаотичність та вічний антагонізм, який 
вишиває не в зв ’язку з полярністю, а саме від паралелізму. Якщо є 
душа в тілі, то де та матеріальна субстанція, що дозволяє взаємодію 
душі та тіла?

В середині XIX ст. розвивається нове філософське вчення 
позитивізм, що обґрунтував французекий філософ О. Копт, який 
намагався переглянути все людське знання. Однією з основних умов 
в цьому відношенні є застосування тільки наукового методу. З 
його т очки зору, в достатній мірі надійними можут вважатися ті 
факти, які піддаються об’єктивному науковому спостереженню. Всі 
спекулятивні або метафізичні твердження, отримані логічним 
шляхом, заперечувалися. Саме філософські та теологічні знання 
оголошувались як метафізичні міркування. Позитивізм слугував 
основою для утвердження матеріалізму. Допускалось, що навіть 
свідомість людини можна поясішти на основі знань з фізики та хімії. 
Анатомо-фізіологічні властивості були основою психічної 
діяльності людніш. Філософська позиція емпіризму грунт увалася 
на процесі виникнення знання. На їхню думку, єдиним джерелом 
знання є чуттєвий досвід. Позитивізм, мат еріалізм, емпіризм набули 
статусу філософської методологічної основи в науковій психології, 
але саме емпіризм став домінант ою у виборі мегодів наукового
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психолої ічі юї о досі пджеі шя. Ви; tan іими емпіриками були Дж. Л окк, 
Дж.Берклі, Д. Юм, Д.Гартлі, Дж.Міль, Дж.СтюартМіль. Дж. Локкі 
Дж. Берклі стверджували, що всі наші знання про зовнішній світ 
визначаються з досвіду. Те, що ми називаємо обЧкгом, за Дж. Берклі,
- не що інше як споріднення різноманітних відчуттів в один цілісний 
комплекс, який закріплюється уміннями, навичками та звичками. 
Берклі відчував, що все неможна звеспідо чуттеЬого сприйняття. Тому 
він в запропоновану схему вводить поняття Бога, який сприймає все і 
виступає і арангом егабільї юсгі та постійності фізичних об’єктів, що 
є у світі. Д. Юм бачив цілісність за законами подібності та суміжності, 
відповідно до яких чим подібніші ідеї між собою, тим з більшою 
ймовірністю між ними виникають асоціативні зв’язки і чим по;цбпііігі 
ідеї в прост орі і часі, тим з більшою ймовірністю між і інми виникають 
асоціації. Дж. Міль в якості основного методу дослідження 
запропонував метод аналізу, тоб і о зведення психічних явищ до їх 
елементарних складових. Це значить, щоб вивчити те чи інше явище 
необхідно бачити його складові частини. На його думку, такими 
елементарними одиницями є відчуття та ідеї. Пізнання починається ; 
відчуттів, зі о; юм за в; іяки асоціаі цям утворюються складі гі і; іеї бі]іьш 
високого Гатунку. А ідеї є не що інше як сума ііцивітуапт п ц.психічних 
елементів. Дж.Сг. Міль характеризує людський розум з позиції 
формування асоїгіапівних ідей. Складці іда є не просто сума простих 
ідей. В процесі асоціювання виникают ь нові якості, які почат ково 
відсутні в складових елементів. З позиції такого творчого синтезу, 
споріднення декількох психічних елементів завжди породжує нову, 
відмінну віт початкової, якіст ь.

Основні методологічні принципи наукового пізнання в психолога, 
що утверджували приро;ошчий підхід, то вивчеіїїія психічної діяльї юси 
люд ини були закладені екшфиметгтальнимидосліджепнямифізіолоіів 
кінця XIX століття. На ранні,ому етапі розвиїку фізіології рядом вчених 
( М. Холл, П.Флораис,П. Брок, Г.Фртпп, Е. Хітції т а  ін.) був зроблений 
значний внесок у вивчення функцій мозку. Зокрема, розроблені нові 
методи наукового дослідження: метод видалення, клінічний метод, 
метод електрост имуляції. В XIX столітті змішався матеріалізм,
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механіцизм, емпіризм. Вперше експериментальні методи дослідження 
вивчення мислення, застосовували вчені: Г. фон Гельмголц, Е. Вебер, 
Г. Фехнер, В.Вундг. Булирозроблені спеціальні методики, створені 
пристрої д ля досліджстгняпсихічгіих явищ. В.Вундг-основоположник 
психології як формалі>ної науки. Вій організував першу лабора торію, 
заснував перший психологічний журнал. Предметом вивчення 
психолога, за Вундгом, була свідомість. Головним методом вивчення 
якої є метод аналізу або редукціонізму. З точки зору дослідження даної 
проблеми варто зауважити, ідо Вундг не погоджувався з тим, що 
елементи свідомості пасивні і з'є днуються механічно. Г оловну увагу 
Вундг зосередив на здатності мозку до самоорганізації і назвав свою 
систему волюнтаризмом, пояснюючи яким чином сила волі робить 
мислення високоорганізованим. Вундг зверт ав увагу не на самі 
елементи, а на те, як проходить процес організащ або синтезу. 
Психологів, на думку Вуцдга, мас цікавити насамперед безпосередній 
досвід, тому, що опосередкований досвід людини забезпечує 
інформацією або знанням, які не можуть бути складовими 
безпосереднього переживання, а безпосередній досвід людини 
позбавлений від різноманітного впливу інтерпретацій та суб'єктив
них тлумачень. Оскільки в своїх наукових дослідженнях вчені- 
природодослідники кінця ХІХ-початку ХХсг. матеріальні об’єкти 
поділяли на структурні елементи, то і Вундг також намагався роз
членувати мислення на елементи або складові част ини. Визначивши 
предмет та мегод нової психології, Вундг визначив її завдання: 
проаналізувати процеси свідомосгі ітиихом дослідження її основних 
елементів; вияснити, яким чином ці елементи з’єд нуються та приш щпи, 
на основі яких таке з’є днання проходціь. Більше т ого Вувдг намагався 
знайти об’єднуючий цілісний національний чинник, що сприяв би 
самореалізації особистості в своїй праї ц “Психологія народів”, виходячи 
із ідеї про знання світу в його цілісності..

Таким чином, ми спостерігаємо еволюцію філософських категорій 
взаємодії та цілісності розвитку психологічних знань до середини XIX 
століття. Бурхливий “науковивий ра гесанс” відкинув послідовне лої ічне 
теоретичне дослідження, оскільки світ дивувався тільки очевидному,
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механістичному. Людство може пізнати тільки доступне чуттєвому 
досвіду , ге, що не може бути таким чином усвідомлене в певній 
мірі, або зовсім заперечувалось, або віднесено до сфери панування 
Бога. Спост ерігається своєрідний поділ цілісності буття людини 
матеріальний та духовний, хоча беззаперечно він завжди існував, 
але саме в цей період він визначається надмірною полярністю т а 
ка тегоричністю. Тому іродональником зародження психології став 
Вунд г. Оскільки саме він об’єднав в одне ціле всі попередні наукові 
дослідження. “ Коли вже народились всі головні ідеї, дехт о береться 
за їхню організацію, доповнює, що йому здається істотним, видає 
т а афішує їх, наполеї ливо стверджуючи, і зі одом засновує наукову 
школу” (6, с.84).
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