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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
РЕГУЛЯЦІЇ КОНФЛІКТІВ

Проблеми проточування, профілактики і регуляї ої конфліктів у 
професійних і ділових стосунках займають в нашому стрімкому та 
нестабільному сьог оденні суптве місце. Особливу увагу фахівців 
різних галузей знань сьогодні привертають актуальні проблеми 
організації і ефективності профілактики, аналізу та управління 
коифіікгами, серед яких психологічні проблеми і вимої и займаю іь одне 
з найважливіших місць [1; 2; 3].

Конфліктологічна експертиза, тобто аналіз та кваліфікування 
конфлікту, ої щіка його змісту і прошозування перспекпів розці нку та 
вирішення, привертасвиьомуконгекстіувагуфахівцівврізнихгалузях 
знань, управлііпіів, керівників трудових колективів, і кожного з нас [3].

Кваліфікований, узгоджено міждисциплінарний, водночас 
системний і змістовний, конфліктолоїічний і психологічний аналіз 
конфліктів, додержання психологічних принципів в організації і 
проведенні експертизи конфліктів, психологічне супроводження всіх 
компонент конфліктологічної експергизи сприяють належному ква
ліфікацій юму ріпі по і сх|хлсгивності коїicJijііісгоїюїічі юї експер гизи.

Необхідно відмі тити, ідо конфліктологічна експергиза базується 
і іа приї н ціпах системі юї о аналізу, на суто кої іф шсголої ічі іих приї п ц іпах 
ііпеї ративіюїіалузі зі іаіп> - кої к|). гікто. юї ії, і іа мето;iojюїічі шх правилах 
проведення експертного аналізу й організаі ої експертних знань, на 
закономірностях і принципах психологічного аналізу і прийняття 
ефект ивних рішень.

Конфліктолоіїя, з одного боку, це інтегративна та міждисцип
лінарна галузь знань, в якій значне місце займають в тому числі і 
психологічні знання і методи, а з другого - вирішення різноманітних 
конфлікт ологічиих завдань виступає як один з типових і иайпо-



ширеніших класів професійно-психологічних завдань в діяльності 
практичного психолога. Суттєвим і важливим тому є і цлеспрямована 
підготовка спеціалістів до проведення кофліктологічної експертизи, 
включення у систему професій юї підготовки практичних психолої ін 
необхідних майбутньому фахівцю теоретичних і практичних знань 
з психології конфліктів, засобів і технологій конфліктологічної екс
пертизи, технологій психопрофілактики і психокорекції [3; 4; 5].

Найбільш суттєвим при постановці проблеми ефективності 
конфи гікголої ічі юї експертизи є визнані ш факту іїміждиа щплії іарі юсті 
і тому важливим і принциповим є проблема спеціального підбору і 
спеціальної підготовки експертів для проведення конфліктологічної 
експертизи.

Як показує практика вирішення та професійної о врегулювання 
різноманітних конфліктів і конфліктних ситуацій у трудових 
колективах, вирішальним виступає насамперед якість і професій
ність проведення конфліктологічної експертизи, які визначають в 
значній мірі і ефективність вирішення конфліктів та сприяю ть в 
подальшому їх запобіганню і прої позуванню. Крім того, якість і і ли- 
бишгість, багатоаспектнісіь і інучкість психологічного аналізу конф
ліктів визначають в значній мірі констругаивневирішення конфліктів і 
покращення в цілому комунікацій і ділових взаємовідносин у 
колооивах.

Ефективність експертизи конфліктів іісно пов’язана і в значній 
мірі залежнії, від:

- якості і чіткості організації і проведення всіх стадій конфлік
тологічної експертизи;

- глибинності і професійності психолої ічиого аналізу конфлікті 
і конфліктних сі пуацій;

- адекватності використовуваних технологій та якості їх впровад
ження;

- відповідальності у підборі експерлів, узгодженості їхпоглядів;
- психолоїічноїготовності до співробїіниі цва і рівня професій

ності експертів та посередників щодо проблеми конфлікте та його 
вирішення.

Значне місце в цьому відношенні займає своєчасний психолої іч- 
ний аналіз конфліктів, конфлікі огенів та особливостей розвитку 
конфліклів, схильності особист ості або групи до ескалації чи до 
продуктивного вирішення конфлікту і утворення партнерських 
відносин, психологічної готовності до діалої у, співробітницша, пошуку 
альтернатив і компромісів [6].

У цьому контексті зазначимо, що конфліктологічна експертиза 
обумовлює:

1. Проведення експерлного психологічного аналізу конфлікту та 
його змісту з обов’язковим визначенням-кваліфікаціїконфігікгу,його 
виду, гостроти, особливостей стадіїконфлікту, діапазону та ступеня 
розі орі іутосп кої к|і гіїсту, тощо. Відзначимо, що якгосгрі,л ак і хронічні 
конфліктні конфліктні снтуаїцїмаюль свої складності у визначенні 
психологічного змісту конфлік ту і прогнозування перспектив його 
ескалації або конструктивного вирішення. Хронічні конфлікті більш 
при гам а і іі складним і захаращеним сімейним ситуаціям, наприклад, з 
наявністю 11 ев ідреф j тексованих комплексів і наслідків дитячих 
психолравм дитинства. Гострі конфлікти у діловій а|)срі нерідко 
пов’язані як з невмінням конструювали ділові, відкрий і чі псі стосунки, 
гак і з недосталньою культурою поведінки і вмії п тями кої іструкп іві юї о 
вирішення проблем. Важливу роль має врахування діапа зону іеіупаїю 
розгорнутосгі конфлікіу, від цього залежить вибір перспектив і 
тривалості проведештяконфліктолоіічної експертизи, вибір лехиік і 
засобів j иія вирії неї н ія конфліктів;

2. Визначення психологічних особливостей всіх компонен т 
формули конфлікту (проблема, конфліктна ситуація, учасники, 
інцидент) з встановленням не тільки видимої проблеми конфлікту, 
але й глибинної проблеми та її психологічного зміс ту і чинників, з 
встановленням як явних учасників конфлікту, так і неявних або 
прихованих. Важливим є складність і багатоаспектнісіь проблеми 
конфлікту, наявність багатьох проблем і визначення насамперед тієї, 
яка є психологічно первинною, та лих проблем, яю не дивлячись на 
їх гостроту, ( вторинними. Суттєве місце займає аналіз і оцінка 
гостроти і напрм и самої конфлік тної ситуації, кількість, повторю



ваність, однотематичність інцидентів та їх частота. І, нарешті, 
важливим є психолог ічний аналіз і оцінка потенціалуконфлікіу, який 
в значній мірі пов’язаний з людським фактором, рівнем конфлікто- 
гениосгі учасників конфлікту, кількосте противі іиків і опонентів уколі 
учасників, їх психологічноїсхильності до ескалації конфліктогенів та 
інцидентів тощо;

3. Визначення ступеню конфліктогеїшості особистості, іругої, 
стилю керівництва, стилю спілкування і прогностичних факторів 
потенціального виникнення подальших конфліктів. Суттєве місце 
тут займає експертиза конфліктогенів, що використовуються 
особистіспо або ірупою, їх зміст, ситуатнвнісіь або сталість, схиль
ність групи чи колективу до одоюгой того ж типу конфлікт 01 хаіів, що 
вже само по собі вказує на зміст проблеми конфлікту (первинний і 
вторинний, глибинний). Важливо і визначення психологічного аналізу 
мети і функції конфліктогенів - з метою психологічного захисту, для 
саморегулюваїіняроздратоваїюсгі, поі аі юго ііасірою чи самопочуття 
та ін.;

4. Психологічну оцінку конфлікту з прогнозуванням перспектив 
його самостійного або несамостійного вирішення, шляхів психо
профілактики його ескалаї ої та психокорекі ці. Суттєве місце тут займає 
усвідомленім і узагальнення всіх наслідків експертизи, На цій ба зі 
насамперед визначаються и и гахи і засоби психопрофи іакгики екскалаїцї 
конфлікт огенів, психогігієнічна і психокорекційпа робота з найбільш 
конфлікти енним учасі шком кої іфгікіу або групою.

Психологічна оцінка конфлікіу як складова конфліктологічної 
експертизи завжди тісно пов’язана з психопрофілактикою конфлікту, 
усвідомленням його істинного змісту, визначенням шляхів його 
подолання або конструктивного переоцінювання, що є «запуск» 
психокораа цйної роботи.

Необхідно відмітити значне місце у визначенні змісту, оцінці і 
вирішенні конфліктів займає експертиза конфліктогенів спілкування, 
які виступають специфічним показником рівня, змісту, напруги і 
патогенності конфліктів.

Відомо, що більше ніж 70% конфліктів виникають поза 
бажання учасників, і виникають вони насамперед через особливості 
людської психіки, через недостатню культуру спілкування, або ж через 
відсуінісп. і цгі культури, що передаеп>ся навіть наступним поколііпіям.

Більшісп> людей або ж не знає про конфліктої єни спілкування, 
або ж ііенадаєїм значаіня, і і іавгіь не може здогадатуватися, що визвало 
конфліктну реакцію, а потім і конфлікт - усього лише погляд, поза, 
невдала фраза, що впала на тривожний, травмований і тому 
сприят ливий і руш .

Конфпктої снами називають всі вербалплі (наприклад, слова, діі) 
та невербальні (наприклад, бездіяльність, байдужість, презирство) 
компої кзпи повеу ці іки особистості чи і рупи, і цо сприяють віп цію іа нпо 
і ескалації конфліктів [4; 8].

Конфліктої еі ш, з о/ц юго боку - 1 іе чиї п піки і, водночас, показники 
не тільки реальних і так званих поточних конфліктів, але й 
потенціальних конфліктів і в цьому конт ексті, являються «носіями» 
конфлікту і пот енціалу конфлікті сііноеп.

З другого боку, типові конфлікгогени особистості виступають як 
с у т т є в и й  компонент'постановки психологічного діагнозу і показник 
больових місці) особистості чи ірупи, а тому психологічний аналіз 
конфліктогенів та їх експертиза дозволяє кваліфікованому спеціалісту 
визначити «проблемний простір»та напрямок психокорекційиоі і 
психотерапевтичної роботи.

Пракіика психоконсультативної роботи та пракіика проведенпя 
психолоїічиих експертиз конфлікіів дозволяє відмітити і узагаль
нити і рупи типових конфліктогенів за різними напрямами класи
фікації:

- Кої іфпктоїсі їй спілкуваї її ія та кої к)и гіктої счш особистості;
- Значущі і незначущі конфлікт огаш;
- Активні (слова, да, ворожі погляди і пози) гя пасивні конфлік

тогени (або бездіяльність, пасивність, байдужість, ігнорування);
- Вербальні та невербальні конфліктогени;
- Ст абільні (суіь особисгісні) та ситуативні конфліктогени;
- Первинні та вт оринні конфлікт огени;



- Конфліктогени-проекціїта конфліктогени-захисти.
Психологічний аналіз типових кон<|міктогенів, що породжують

інциденти та конфліктні ситуації і завжди супроводжують конфлікти, 
дозволяє визначити і навіть кваліфікувати найбільш типові 
конфліктогени з а  змістом:

- вербальні образи всіх видів;
- образливі прізвиська; погрози всіх видів, що завжди 

породжують страх, образу, ворожість - і захист підручними і 
посильними засобами;

- накази, коли нам показують владу над нами і над іншими; 
негат ивна оцінка та необгрунтована критика, яка завжди визиваг 
образу, порівняння і суперництво;

- звинувачення та закидання всіх видів;
- глум, кепкування та знущання;
- поблажливість;
- хвастливість, яка практично завжди особливо у людей з невід- 

рефлексованими пенхотравмами дитинства чи із зниженою само
оцінкою викликає роздратування, а іноді й заздрощі;

- безапеляційність, надмірна самовпевненість;
- необгрунтовані узагальнення та спрощення;
- приховування значущої або важливої інформації;
- порушення етики (особистісної, комунікативної, професійної, 

ділової, авторської, рольової);
- маніпулювання;
- допити та інш.
Типовими і специфічними реакціями в більшості випадків па 

конфлікт огени у спілкуванні і поведінці людей виступає нерідко 
специфічний зворотний зв’язок, заражуваність, ескалація, 
підсвідоме чи навіть усвідомлене продукування наступних 
конфлікі огенів, що найчастіше супроводжує практично всі 
конфліктні сит уації і завжди викликає інциденти.

На копфліктогеп в більшості випадків люди відповідають ще 
більшим, значнішим, сильнішим конфліктогеном. Тобто конфлікте- 
ген - це явище дуже популярне, яке використують часто і більшою

частиною підсвідомо. Саме конфліктогени вказують на нашу куль
туру, психічний стан, проблеми з самоконтролем, самореіуляцією
і, нарешті, нерідко і на нашу некомпетентність, тощо. Конфліктогени 

це суто «комунальне», непродуктивне явище, що відволікає осо
бистість і колективи в ід  конструктивного вирішення проблем, цс 
симптоми непорозумінь, перевтомлення, роздратування та невро
тичного” і непродуктивного спілкування.

Саметому психологічна експертиза коифліктогенів виступає як 
важлива і вкрай необхідна складова конфліктологічної чи психо- 
конфліктолоіічної експертизи, яка може проходити за запитом і як 
самостійна професійна діяльність спеціально підібраних і високо 
професій! шх експертів в і а.1 іузі практичної чи приклада юї ncuxoj ю і ії, 
що володіють «проблемним» прост  ором конфліктів (проблеми вихо
вання, сімейні взаємовідносини, наукові дискусії, спортивні конфлік
ти, тощо), які експортуються.

Експертиза конф пктогенів пракгично завади падає ма теріал для 
обговорення і усвідомлення коифліктогенів як поширеного засобу 
породження і ескалації конфліктів, і тому стимулює процеси профі
лактики конфліктів, а також їх регуляції у позитивний і конструк
тивний план. Можливо тому проблема позбавлення від конфлік і о- 
генів поведінки і спілкування, формувашія у особист ості «імуігітеїу» 
до непринципових беззмістовних, так званих «комунальних» 
коифліктогенів привертає увагу багатьох спеціалістів як у нас, так 
і за кордоном [4; 7; 8].

Важливим у формуванні у особист ості протидіїкоифігікгоіенам 
і формування навичок безконфліктного спілкування є формування 
діалогічноїінтенціїі орієнтації на партнерство і діалогу взаємовід
носинах, а також умінь і навичок створення психологічної атракції 
і позитивного іміджу [6].

В цілому, експертиза коифліктогенів і отримання психологічної 
інформації щодо змісту конфлік тів і його чинників, доповнює і 
поглиблює розумишя своїх і чужих конфліктів, дозволяє нетільки 
своєчасію запобії ати конфлікт ам, але й усвідомлювати свою пове
дінку і її наслідки, навчатися рефлексувати па себе і на інших у
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співвідносності з собою, стимулює децентрацію і подолання десгрук- 
туруючих внутрішніх конфліктів та особистіше зростання.

Конфліктологічна експертиза в її професійному виконанні 
практично завжди супроводжується або ж переходить у суто пере
творюючу, корекційну діяльність практичного психолога чи 
конфліктолога або міждисциплінарної ірупи різнопредмегних 
спеціалістів з використанням сучасних засобів і технологій.

Конфліктологічна експертиза з необхідністю містить п ’ять 
базових технологічних компонент або стадій, важливих з точки 
зору ефективності, а саме:

1) Підг отовча стадія, що містить:
- підготовку' до проведення експертних дій;
- вибір та спеціальний підбір і руп експертів;
- розробку прої іедури експертних оцінок для мен і експертизи і
- особливостей експертних гру п чи групи;
- збір конфлікголоіічного і психологічного анамнезу, всієї 

допоміжної інформації стосовно змісту і особливостей інцидентів 
та динаміки протікання конфліктів.

2) Діагностична стадія, що містить:
- проведення експертного психологічного аналізу конфлікту та 

йоі о змісту' з ооов язковим визначенням - кваліфікації конфлікту, 
його виду, його гостроти, особливостей стадії конфлікту, на якій 
він експертується, йог о діапазону та розгорнугості, тощо;

- визначення психологічних особливостей всіх компонент фор
мули конфлікту (проблема, конфліктна ситуація, учасники, інциден- 
ш). Вст ановлення не тільки явної або поверхової проблеми конф
лікту, алей глибинноїпроблеми та її психологічного змісту, а також 
чинників. Встановлення як явних учасників конфлікту, так і неяв
них аоо прихованих, нерідко маніпуляторів інцидентів і провоку
ванням конфліктів;

- психологічну оцінку конфлікту з зазначенням можливих 
перспектив його вирішення, шляхів психопрофілактики конфліктів 
у даному колективі чи групі;

-визначення ступеня і рівня конфліктогенноеті учасників 
конфлікту особистості, груші, рівняконфлікгої «шості стилю керів
ництва, стилю спілкування у колективі та прогностичних факгорів 
рівня кофліктогеннос гі колективу щодо виникнення подальших 
конфліктів.

3) Прогностична стадія, що містить:
- визначення шляхів і засобів запобігання конфліктів для 

даного колективу, іругаї або окремої особистості;
- визначення партнерського потенціалу особистості і групи в 

цілому і можливостей встановлення сталих чи ситуативних 
партнерських відносин у подальшому подоланні конфліктів і
конфліктних ситуацій;

- п р о гн о з  ш ляхів р о зв и тк у  кон ф лікту  Щ О Д О  Й О ГО  

конструктивного переозначеиня і переорієнт ації на вирішення 
проблеми;

- прог ноз актуальних змістів конфлікту;
- психологічний аналіз конфлік гогенів і стилю реагування 

членів колективу та прогноз тенденцій конфліктогенноеті і ескалації 
конфлікгогенів;

- психологічну просвіту членів колективу в разі необхідності 
щодо результатів конфліктологічної експер тизи, обговорення 
перспектив конструктивног о вирішення проблем і розв’язання 
конфліктних ситуацій.

4) С тадія визначення ефективності. Серед основних психо
логічних факторів або детермінант ефективності конфліктологічної 
експертизи, ми зазначаємо зовнішні та внутрішні або суто психоло
гічні детермінанти.

До зовнішних психологічних детермінант ефективності 
конфліктологічної експертизи ми відносимо насамперед:

- організаційю-діяльнісні детермінанти, що містять насам
перед підбір та організацію роботи експертів, забезпечення їх дос
татніми засобами і умовами для проведення експертизи;

- технологічно-цільові та операціональні.



Зовнішні психологічні детермінанти ефективності конф- 
ліктологічної експертизи на відміну від внутрішніх значно легше 
побачити, тому що вони визначають не тільки організаційну'можіш- 
вість і технологічну специфічність експертизи, але й утворюють 
«процесуальний фон» проведення експер гази.

До внутрішних або суто психологічних детермінант ми 
відносимо:

- особистіші детермінанти, які включають насамперед спе
цифічні особистіші властивості всіх учасників конфліктів, з одного 
боку, а з іншого - психологічну готовність експертів до проведення 
експері изи;

- акмеолоіічні детермінанти, що включають компетентність 
експертів та їх професійну підготовленість до аналітично-експеріної 
діяльності в галузі ексиеріуьашія конфліктів;

- смислову або змістовну детермінанту, що включає вид 
конфлікту та стадіиого розвитку чи ескалації;

- ДІТерМІНаИіу ГЛНбиННОСТІ КОНфЛІКТу, ЩО обуМОВЛЮС СЮ ІсІДЦІСгь 
та багагорівневісіь конфлікту і визначає, чи потребує експерзування і 
аналіз використання таких складних психотерапевтичних технологій 
як психоаналіз, так і залучення до експер гази таких фахівців.

Всі відмічені зовнішні івттрішігідетермінаіпиобумов:поють 
якість і продуктивність конфліктологічної експертизи, причому 
принциповим виступає весь комплекс детермінант ефективності. 
Наприклад, неможливо провести професійну конфліктологічну 
експертизу з недостатньо кваліфікованими експертами або недостат
ньо організаційно підготовлену, або жв умовах підвищеної конфігік- 
тогенностітоіцо.

Суттєвим факіХ)ром ефекіивносіі конфліктолої ічноїекспергаіи 
є чіткість визначення її цілей та очікуваних результатів. Тому 
найважливішим організаційно-технологічним моментом, що в 
подальшому обумоплюг ефективпісіь результату конфліктологічної 
екшфтизи, є, базуючись на Запиті замовника на експертизу, розробка 
узгодженого з кожною з сторін (організаторами, замовниками, 
експертами) завдання на експертизу . В такому документі чітко і
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обгрунтовано формулюється: мста конфліктологічної експертизи, 
вимоги до проведення експертизи, бажані результати, умови (просто
рові, часові, матеріали гі) проведап ія, вимої и до експертів та їх перо іік.

Завданняна екшертизу в залежності від підготовки замовника 
на робот, взаємовідносин безпосере;ц іього оргаїгізагора-викоїіаві щ чи 
самого експерта (наприклад, керівника і рупи експертів) з замовником 
розробляється:

а) самим виконавцем па базі запиту замовника (оформленого 
письмово чи прої овореного) і узі оджуеться з замовником;

б) пропонується виконавцем, обговорюється з замовником і 
обов’язково узі оджується з ним до початку роботи;

в) самим замовником і завжди детально обговорюється з вико
навцем з усвідомленням його можливостей і здатності виконати саме 
це замовлення.

ТЗ і іа проведа шя кої іф: пкто.і юіічі юїекспертизи виступає о; ц іим 
з найважливіших і водночас оргаї гізаціііиим (вп іиває на організацію 
діяльності в цілому, «запускає» процес експертизи), технологічним і 
юридичним, і, нарешті, психологічним (обірунговує підсвідоме, готує 
впровадження засобу «карти конфлікту» з цілями, потребами 
учасників) документом. Рівень професійності у виконанні 
конфлікт ологічної експертизи тісно пов’язаний з адекватністю очіку
вань і розумінням мсти та результ атів експертизи. Тому розробка і 
узгодження завдання на конфліктологічну експертизу є одним з 
найважливіших технологічних елементів експертизи і необхідним 
організаційним компонен том її проведення, а також засобом психо
логічної профілактики ділових конфліктів і непорозумінь в процесі 
самої експертизи або ж після її проведення, що вже зовсім небажано.

Цікавою і неоднозначною є сама проблема ефек тивності 
конфліктологічної експертизи, що тісно пов’язана з метою, резуль та
тами т а подальшими перспективами у вирішенні конфліктів і 
запобіганні інцидентів, конфліктних ситуацій, напруїи у колективах, 
тощо.

Важливе місце в забезпеченні ефективності конфліктологічної 
експертизи м асі професійний рівень експертів, їх психологічна
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готовність до співробітництва і міждисциплінарної діяльності, до 
узгоджених думок і розуміння іншого. Тому найважливішою і 
принциповою вимогою є:

- професійна компетентність експерта у проблемному 
«просторі» конфлікту;

- психолої ічна здатність (насамперед, інтелектуальна) експерта 
до оціночної діяльності і до проведення саме конфліктологічної 
експертизи;

психологічна готовність експерта до проведешиконфлікголо- 
гічної еспертизи (відсутність проекцій, акгивнихконфліктогенів, 
адекватна самооцінка тощо);

- наявність у експерта досить розвиненої професійної 
рефлексії [9].

Ступінь сформованосп професійної рефлексії, взаємозалежність 
і гнучкість рефлексивних процесів забезпечують рівень са
моорганізації професійного мислення, рівень функціонування коп ті- 
гивних, операціональних і емоційних компонент професійного і 
компетентного вирішення завдань конфліктологічноїекспер іизи.

Особливе місце у ефективному регулюванні іконструктивному 
вирішенні конфліктів, базуючись на результатах конфліктологічної 
експертизи, займає обгрунтованість і компетентність експертного 
ан ал ііу , ч ітке і адекватне кваліф ікування конф лікту та 
коифлік гої енів, адекватність прогнозів і обгрунтованість результатів 
конфлікт.: югічної експертизи.

Однією з найважливіших проблем с проблема підгоі овки 
кадрів для проведення конфліктологічної експертизи та спеціальна 
підготовка контингенте трудових колективів, менеджерів та управ
лінців всіх рівнів до необхідності проведення своєчасної і кваліфі
кованої експертизи конфліктів і іе тільки дня вирішення вже існуючих 
конфліктів, але й для подальшого їх запобігання і в цілому для 
оздоровлення психологічного клімату в професійних структурах і 
трудовихколективах.
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В статье рассматриваются актуальньїє проб.'емьі психологи- 

ческих детерминант уффективности жспертизьі конфликтов. 
Експертиза конфликтов апализируется как профессионально- 
важная и необходимая техпологическая компонента регуляции и 
конструктивного рачрешения конфликтов. Вьіделяются условия, 
психолотческие предпосьілки, стадии и требования к проведению  
конфликтологической ікспертизьі. Важ ними психологическими 
детерминантами іффективной жспертизьі конфликтов являєте я 
подбор, и специальпая подготовка жспертов, их личностпая, 
интелжктуальная и п[ххрєссаональная нригодность.



Л.Е. Орбан-Лембрик

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ 
ПСИХОЛОГІЇ НА ПРИКАРПАТТІ

Психологія /від гра гьког о psyche - душа, logos - наука/ як система 
перевірених знань відома не багатьом, в основному лише там, хто нао 
спеціально займається (науковцям, практичним психологам). Водночас 
психологія як система життєвих явищ знайома кожному. Вона 
представлена людці гі у вшляді власних відчуттів, образів, явищ пам’яті, 
мислення, волі, інтересів, мотивів, потреб, емоцій, почуттів, способів 
спілкуваїптя, взаємодата багато іншог о. Основні психічні процеси ми 
можемо спостерігати як у самих себе гак ті у інших людей. Отже, 
психологічне пізнання, сприймання один одного стаким же древнім, 
як і сама людина, яка не мог ла існувати не орієнтуючись в мотивах 
пове;цнки і властивостях характеру оточуючих. Письмові джерела, що 
дійшли до нас, свідчать про інтерес до знань, які ми сьої одні відносимо 
до галузі соціальної психології. Він яскраво проявився іцев давні часи, 
коли інтегрована (не поділена на окремі науки) філософська думка 
намагалася проникнути в таємниці світосприймання. В даному 
контексті цікавою інформацією про людину, іїможливості ті розвиток, 
способи спілкування є ті свідчення, що містяться в пам’ятках історіїта 
куль гурті Прикарпат тя.

Тут, в пері цу чері у, варто зі а  дати Г гиіицько-волинський літопис, в 
якому є важливі відомості з психології спілкування, психології 
творчості, етнічної та педагогічної психології'. З літ опису можна 
почерпнут и знання про те, як у ті часи люди жиги, чттм займалися, 
якими були їхт гі уподобаг п ія, як проявляли очої творчі здібності, вольові 
якості, захищаючи свою землю, як взаємодіяли і спілкувалися один з 
одним. Останнє (спііткування) було дія них вагомою частиною бутім, 
через нього вони приходили до згоди або ж непорозуміння. Вже в 
Галицько-волинському літописі знаходимо психологічні описи 
характерів людей, що проявлялися у ході взаємодії: «премудрий 
книжник» Тимофій, «хитрець» Авдій, «словутний співсі ц>» Митуса.

В усній народній творчості, зокрема в коломийках, приказках, 
прислів’ях, у фольклорі Прикарпаття (історичі іа пісня, балада, леї енда 
тощо) в образах народного світогляду, міфолотічітих уявленнях 
містяться спостереження людини за своєю поведінкою, своїм 
внутрішнім станом, душею, ії інтимні почування і настрої. Названі 
форми відображення психічного житі я людини виражають великі 
проблеми людського існування у соціумі. Отже, можна говорити про 
значення історії народної іворчості,народноїкультурн для ст ановлення 
соціально-психологічних знань на Прикарпатті.

Зародження соціально-психологічної думки на Прикарпат ті 
відбувалося також в надрах філософіїі а природознавства, у творчості 
письменників і поетів, епіоірафів і фольклористів, педагогів і пред
ставників і алипькоі ії пслії а  н ці, котрі і іамш алися аналізувати суспії іь і  гі 
явища, проблеми народігого бутт я, праіиули дата різнобічний аналіз 
соніально-патхолот ічнихвідносин, глибі не розкріпи людські характери, 
наполегливо шукати шляхи відівореї її ія життєвих процесів, місця і ролі 
особистості в них.

З поміж баї а іьо.х, хто і іаро;ц івся і праї цовав і іа Прикарпатті, в першу 
чергу, вимальовуються постаті письменників і поегів, таких як І. 
Франко, В. Стефаник, Л. Мартович, М. Черемшина, в творах яких 
філософські, соціальні, стичні проблеми невід’ємні від соціально- 
психологічних.

Орієнтація на людину, на іїіндивідуальнісп>, способи мислення, 
світогляд та вміння взаємодіяти з навколишнім середовищем 
пронизує всю т ворчу спадщину І. Франка. Особистість він розглядає 
з позицій екзістснціальної психологіїта ідеіпифікуєп з такими гума
ністичними засадами, як рівність, соціальна справедливість, свобода, 
брат ерство. Тільки вільна людина може всебічно розвиват и свої 
здібності й можливості, всеохошпоюча ж опіка держави над жит іям 
іромадян, призведе, на думку письменника, до насильства надлюди
ною. Покликання людини - присвятити себе служінню народові. 
Отже, особистість вільна в громаді, але невільна від громади. Ця--- 
Ідея слугувала в подаш>шФм;|%# ююйй*ш*К^І« Щ * ^і імені йгіеилй Стеф»иика

Koa0312S^6



«особистість іродина», «особистість і громада», «особистість і народ» 
в різних варіаціях: конфлікт громадського і особист ого, вірність народу 
і кара за зраду тощо. Характеризуючи спільноту, де людина здатна 
самоствфдигася, проявити свого індивідуальність, реалізувати свої 
потенційні можливості, І. Франко акцентуй увагу передусім на наї ці, 
без якої вільтогй розвит ок індивіда не можливий. Поет ггигпе іге про 
абстрактну особистість в абстракшому суспільстві, а розглядає 
коїгкретну людгпіу в конкретному с оці ок ультур по му й етнопси
хологічному середовищі. Саме в цій частині проглядається безпо
середній зв’язок творчої спадщини І. Франка з соціальною т а етніч
ного психологією, котрі якраз і вивчають психологічні особливості 
людини, її психологічні закономірності спілкування та взаємодії, прояви 
національного харакіфу, національні особливос гі людської психіки у 
цьому процесі.

Ваг омим є внесок І. Франка у теоретичну розробку проблем 
психології творчості. Тут, в першучергу, слід назвати його статтю «З 
кінцем року», де письменник наголошує на іг псі раль пій, всебічній 
праці, яка «зробить нас живою одцшщею серед народів». Праця до
зволяє проявитися соціальїіо-психологічним особливостям людини, її 
здібностям, таланту, інтелекту. Дослідники творчості письменника 
відзначають, гцо важко знайти у світовій поезії такого натхненного, 
такого одержимого співця саме розуму-інтелекту, яким є 1. Франко. В 
цьому когпексті важігггво відзначити естетично-психолої ічний трактат 
1. Фраггка «Із секретів постійної творчості», в основі якого проблема 
співвідноіітегпія підсвідомого та свідомого в поетичній творчост і, 
з’ясування особливост е!! творчої уяви, інтуїції, активності. Знання 
психолоііїтворчості дозволили пост ові досліджувати чинники, що 
сприяють у творчому акті «оживленню» сфери підсвідомого, які в 
момент на гхненітя спричиняють творення художнього образу. Заі алом, 
сказане пояснює не лише екзісгенціальшгй характер психолої ічггих 
уподобань І. Франка, а й творчо-психологічне спрямування його 
поглядів.

Майстерні і своєрідні новели В. Стефаника також мали чималий 
вплив на посилентгя псггхоігоі ізму у літературі, 11 ю проявився у праї памп 
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письменника глибше розкрити настрої й переживання героїв. В. 
Стефаник відомий у літературі як неперевсршений майстер соціально- 
психологічної новели. Він глибоко і лаконічно змальовує картини 
людського ісі іування, людських взаємостосунків, ознаки прпродної о, 
побутової о, етнопсихологічного середовища, в якому живуїь пфсонажі 
його творів. Працюючи в жанрі психологічної новели, письменник 
передавав душевні муки, переж ивання селян, висвітлю вав 
екзістенщальні проблеми життя і смерті, іріха і покути, добра і зла, 
відтворював непомірно драматичну напруїу думки героїв т ворів, їх 
тривої у, зі крвоваї гість, приречсігість під впі іивом жахливих соїпальтвіх 
умов. Він відіворив світ селянського бутім, відобразив не лише сучасну 
дійсність, але й корені, витоки народного життя, що дає підставу 
дослідникам вважати письменника творі гем соціальї ю-психолої ічі юго 
портрету свого народу. Мету літератури В. Стефаник вбачав в тому, 
щоб допомогти людині зрозуміти саму себе і навколишній сві т, 
простяі ти лані цожок між зові гіі і u іім світом і ві іутрішнім психологічііим 
станом людини. Саме в цьому, в першу чері у, є вихід його творчості на 
проблеми соціальної психолої ії. Адже письменника насамперед пікавив 
прояв душевного, особистішого настрою людини в соціумі, 
співвідношення характеру з впливом навколишнього середовища. 
Глибокий психологізм новел В. Ст ефаника сповненийіуманісіичними 
ідеями, вірою письменника в людину, вії потенційні можливості.

Письменниками-психологами були Лесь Мартович і Марко 
Черемшина, життєвий і творчий шлях яких також пройшов на 
Прикарпатті. Л . Мартович заходив у сффу соціально-психологічних 
особливостей людини через гротескно-сатиричне зображення 
економічних і соціально-побутових відносин, М. Черемшина-через 
фольклорне, поетичне їх переосмислення.

Певний внесок у розвиток соціально-психологічної думки на 
Прикарпатті зробили вчені-історики В. Ільницький, Ю. Целевич, 
С.Качала, І. Ш араневич та інші. Науково-популярні праці Іль- 
ницького («Русь Галицька за князя Володимира», «Королі) Данило» 
та ін.), історичні розвідки Ш араневича («Нариси внутрішніх 
відносин Східної Галичини в другій половині XV століття»,



«Критичш погляди в історію народів Карпат в стародавній час і 
середньовіччя» та ін.) цінні не лише з точки зору історії, але й 
психолога особистості, етнопсихології; соціальної психології; адже 
містять психологічні описи національного характеру людини 
сощально-психолопчш особливості іївзаємодії з іншими людьми.

Цштнмрдоробок етнографів В. Охримовичата А. Ониіцука шори 
яких сприяли розвитку як етнографічної науки на Прикарпатті такі 
соціальної та етичної психології. Зокрема в працях Онищука («З 
народиш о жштя гуцулів», «Матеріали до гуцульської демонології») 
змальовані картини не лише побуту гуцулів, але йтх ставлення од а, до 
одної о та до народних обрадів. В дослідженнях О.хримовича («Про 
родову тільність в Сктльських горах», «Жіноча доля в Скільських

рах») йдеться про соціально-психологічні особливості взаємовід
носин особистості й спільїюти, чоловіка і жінки.

Можна було б і далі перераховува ти прізвища та заслуги вчених 
і^льтурних діячів, котрі на про тязі багатьохроків живучи і працюючи 
та Прикарпатті ставили і вирішували соціально-психологічні проблеми 
На і омість яким би не був вагомим їх вклад в становлення соціально- 
психологічного знання на Прикарпатті, однак у другій половині 
«шулої о сі олії та воно перестає бути доробком окремих інтелектуалів 

і на початок двадцятого набуває статусу відносно самостійноїі вжнаї тої 
науки. Які ж причини, що обумовили утвердження і розквіт соціальної 
психолога як системи наукового знання в краї? Перша причина 
харакгернзується і j юбальними суспільно-істортічішмипсрепюрентіями 
юнцядев ятнадцятої о століття (формування національних держав, 

ігращина мобільність, індустріалізація тощо), що викликали
иеоб.мщпстьвивченнясоїлально-нсихолоіічнихособливосгейрозвтку
людини в оновленому світі, психологічних чинників соціальної 
динаміки.

Друга причина пов ’язана з розвитком і д иференціацією як системи 
уманпарної о знання в цілому, так і системи психологічного знання 

зокрема, що стало поштовхом длявиникненняі розвигкурізних галузей 
і напрямків психолога, у тому числі й соціальної психології. Тре тя 
причина також характеризується глобальними суспільно-історичними

і соціально-психологічними перетвореннями тільки юнця даадоят 
століття, процесами державотворення, що викликало потребу 
подальшого вивчення процесів групової взаємодії, масової свідомості 
й поведінки, механізмів сприймання людьми один одною  
психологічних механізмів впливу в процесі спілкування як всередині 
однієї етнічної групи так і на міжетнічному рівні.

Суттєвим в цьому плані є внесок психологів, філософів української 
діаспори у становлені ія психологічних знай, в Західній Україні, у тому 
числі у розвиток соціально-психологічних ідей. Це, передусім, М. 
Шлемкевич, В. Я пін, О. Кульчищжий, Я. Ярема, І.МІрчукта «п^С ам е 
їх працям ми, в першу чергу, зобов’язані розквіту української етнічної 
психолоіії. їм вдалося нетільки зберегш цю галузь психологи, ал
по ївши і поі либггги її.

Цінними дня таких галузей психологічної науки як соціальна
психолоіія, психологія особист ості є праці М. Шлемкевича, зокрема 
«Загублена українська людина», «Галичансіво», «Структура нашої 
духовності», в яких філософ висловлює.ідеї щодо розвитку особис- 
тостів формування їїсвітогляду. вияву сугаосіі ішшвідя. розробляє 
концепцію української людини, підкреслюючи при цьому , що кри м 
людської о  духу, людських взаємнії є джерелом кризи па. ці і держави. 
М. Шлемкевич обґрунтовує ідею здоісненнявну їршіньої о переворо іу 
в наших душах з мст ою збереження української людини.

У п е р ш і деся тиліття XX ет. суттєвим науковим доробком була 
розвідка Я. Яреми «Українська ду ховність в її куль турно-іст оричних 
виявах», в якій психолог осмислює проблеми української соціальної 
та етнічної психолога, національної свідомості. У 1942 р о т  вишили у 
с в і т  наукові дослідження І. Мірчука «Світоглядукраїнського народу» і 
П Феденка «Вшив історіїна український народиш характер», яю стали 
класичними в українській етнопсихології. І. Мірчук з точки^ юру 
етнопсихології ро згл яд ає  л ітературн і т в о р и  досліджує 
eiHoncrixoj ют ічі іі типи філософськоїкульгури. Григорія Сковороду вії, 
трактує як виразника національних;іуховних гцнгкхлш, як уособленій 

харак,Ч.У-На основі ™ <*,осп філософа I. M W  
аналізує ідеалізм, почуттєвість національної вдачі українців. Він, як^



багато інших етнопсихологів, аналізував літературні твори, 
обставини ж итія і діяльності їх авторів як джерело соціально- 
психологічних та етнопсихологічних досліджень.

Значним є внесок О. Кульчицького у розробку соціально- 
психологічних проблем структурної психології, аксіології, етнопси
хології. У своїх працях «Нарис структурної психології», «Етно
психологія українського народу» психолої підкреслю* значущість 
духовних цінностей і самопізнання у становленні й розвитку людини 
в сої ііумі. Саме ці вартості спричиняють її готовність до дії. У етап і 
«Риси характерології українського народу» вігі розглядає вдачу укра
їнця з погляду впливу на її формування шістьох чині гиків - расових, 
географічних, історичних, соціально-психологічних, культурологіч
нихта глибинно-психічних. У збірнику статей вченого «Украіїїський 
персоналізм (філософська і етнопсихологічна синтеза)» дослід
жується психічна структура людини, де на перше місце виходить 
аналіз національних устремлінь, національне тлумачення основних 
вартостей - правда, добра, свободи, абсолютного буття людини, які 
визначають її ставлення до сві ту, до спілкування і взаємодії з іншими.

Яскраву сторінку в розвиток етнопсихології вносить діяльність 
і творча спадщина В. Яніва. Його наукові розвідки «Сліди в’язничих 
переживань у Шевченковій поезії», «Душевні переживання в’язня в 
«Тюремних сонетах» І. Фраігка» цінні з огляду на поєднання в них 
аналізу психології творчості та осмислення рис національного 
українського характеру . У 1966 році виходить його праця «Нариси 
до історії української етнопсихології», де вчений-психолог ґрунтовно 
аналізує твори вчених-попередників В. Липинського, Д. Донцова, 
Я . Яреми та інших. Робота заслуговує на увагу не тільки з точки 
зору аналізу столі тньої о доробку украйіської етнопсихології, але й 
з огляду на спробу систематизації знань з етнопсихології, зокрема 
на термінологічному рівні. Вчений також розробляє окремі проблеми 
соціальної психології' - досліджує соціальні прагнення і устремління, 
що випливають з національного характеру («Суспільний лад і психо
логія народу», «Соїцальні іїгстинкти українців»).

До 1939 року у Галгичині психологія була пов’язана з польськими 
вченими, зокрема з К. Твардовським, який у 1901 році заснував 
першу польську психологічну лабораторію . На українську 
психологічну науку мав вплив через своїх учііїв - українців, з яких 
найвідоміший С. Балей, сфера основних наукових ін тересів якого 
поширювалася на педагогічну і вікову психологію.

В наш час центром розвитку соціально-психологічної науки в 
краї є Прикарпа тський утшіерситет імені Василя Стефаника. Розквіт 
галузей психології, у тому числі й соціальної психології, пов’язаний 
із створенням в університеті окрім загальної, кафедри соціальної 
психології та  відкриттям спеціальності «Психологія» у 1993 році. 
Заслугою вчених-психологів, керівництва університету стало 
відкриття у 1995 році філософського факультету, на якому в 
основному і зосередилася розробка теорегико-прикладцих проблем 
соціальної психології, а також аспірантури із цієї спеціальності. З 
цього часу почався інтенсивний період перебудови вітчизняної 
соціальної психології, її інтеграції у світове психологічне знання. 
Ак тивно здійснюється процес поступового звільнення соціальної 
психології як науки відтиску політичних догм. Основнідосяпіення 
сучасної сої па: іьі ю-психологічт юї науки, і цо potpooj іяю іься вчеі гими 
кафедри соїцальтюї психолої ії, торкаються, в основіюму, ііасіупиих 
її проблем: 1) соїцально-психолог Ічні характеристики великих і 
малих груп та процеси, що в них відбуваються (закономірності 
поширення суспільних інтересів, настроїв, упереджень, мода тощо; 
психологічна сумісність і несумісність людей в процесі діяльності 
та спілкування, явища лідерства і керівництва, і рупова зіуртованкть, 
груповий конфлікт тощо); 2) соціально-психологічні прояви 
особистості (соціально-психологічні типи особистості, особистість 
і група, конформнісгь тощо); 3) міждисциплінарні зв’язки соціальної 
психології.

На кафедрі согцальної психології підготовлена плеяда молодих 
науковців, якими написаний і виданий у 1994році перший в Україні 
посібник українською мовою «Соціальна психологія». Процес 
подальшого вдосконалення соціальної психології не може бути



безпосереднім і прямим продовженням минулого, деіцо скоректо
ваного під впливом економічних та соціально-політичних змін. 
Відбувається усвідомлення тої'О, що поірібні докорінні перетворення 
впідходахдо окремих фундаментальних її аспектів. Зокрема йдеться 
про ґрунтовне вивчення і аналіз таких проблем соціальної психології, 
як актуалізація комунікативного потенціалу індивіда; розвиток 
досліджень, спрямованих на вивчення процесів групової взаємодії' 
(співвідношення «індивідуального» і «групового», рівень ефективності 
лідерства, більшість - меншість тощо); вивчення резервних 
можливостей міждисциплінарних зв’язків соціальноїпсихології.

Інтенсифікація міжнародних зв’язків, зростання різноманітних 
господарських, культурних та інших відносин між державами 
актуалізують проблему міжетнічного спілкування. У зв’язку з цим 
важливою і перспективною д ія вчених Прикарпатського університету 
є постановка питання про пошук шляхів регуляції спілкування і 
взаємод ії як всередині од і rid єн пчі юї і рупи, гак і на міжеп гічному ріні гі, 
що сприятиме адаптації в іноетнічному середовищі, ефективному 
розв’язанню етнічних конфліктів, виявленню джерел підвищення 
національної самосвідомості, розвитку міжнародних контактів.

Наш час характеризується активним становленням керівників і 
підприємців нового типу, людей ділових, творчих, відповідальних. 
Отже, закономірним є процес розробки такої проблеми як соціальна 
психологія управління, яка покликана давати знання про психологічні 
закономірності управлінської діяльності, психологічні особливості 
розвитку особистості керівника, психологічні основи прийняття 
управлінських рішень, закономірносгівзаємодіїта ділового спілкування 
керівника з підлеглими. У зв’язку з формуванням основ правової 
держави, відкриттям у Прикарпатському університеті юридичного 
факультету актуалізувалося поглиблене вивчення майбутніми 
спеціалістами соціально-психологічних особливостей юриспруденції, 
психолої ії правової сої паї гізаі пїособисгосгі, психології правоохоронної 
взаємодії тощо.

В розрізі основних тенденцій, які мають місце в сучасній соціальї ю- 
психолої ічі пй теоріїта практиі гі, виокремлені напрямки можна вважали 
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в якості п р іо р и  тетних досліджень вчених не лише Прикарпаття, а и 
вгігі соціально-психологічної науки в Україні.

The author shows the main stages o f  form al ion o f  psychology in 
Prycarpattya, reveals the influence o f  literature, history on the 
dissemination o f  the psychological knowledge in the region.



І.М. Гоян

МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
ЯК КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА

Моральний розвиток особистості підлітків висі упас однією з 
найактуальніших проблем сьогодення, включаючи значний інтерес у 
представників багаті,ох наук: філософії, соціологи', педагогіки і ряду 
інших. Над її розв’язанням працює цілий ряд як вітчизняних, так і 
зару біжних науковців, до неї привернуті погляди громадськості, 
оскільки від наслідків її вирішення залежить стан суспільства, його 
благополуччя і динаміка розвитку. Результати проведеної о аналізу 
багатьохпишнь морального розвитку дозволяють стверджувати, що в 
його основі лежить процес засвоєння індивідом моральних норм і 
принципів, які вироблялись протягом багатьох віків. їх наявність 
дозволяє людині оцінювати власні і чужі вчинки, співвідносиш їх з 
існуючими у певних соціальних ірупах еталонами, вибирати і 
відсіювати різні форми поведінки.

Проблемі моральної о розвитку підлітків присвячено цілі гії ряд 
наукових прань, у яких харакіергоуеться сутність моральної поівдцнки; 
розкриваються оптимальні шляхи її формування. Так у досліджені іях 
психолоіів (Л.І.Божович, В А.Круіенькиіт)розглвдаєгься питання про 
генезис моральних переконань особистості. ЛЛ. Божовнч на основі 
власних експериментальних досліджень мораї іьного розвтку  д ати  їй 
приходдаь до висновку, що моральні переконання вперше з’являються 
в старшому шкільному віці. їх виникнення в підлітковому вії и, вважає 
J1.I. Божовнч, неможливе в зв’яжу з тим, що узагальнеїгі ідеали і стійка 
самооцінка починають форму ватися лише в кінці підліткового віку . 
Такий рівень розвтку мораш.ноїсферипідагітка, вважає Л.І.Божович, 
не може пові гістю забезпечиш свідому регуляцію своєї поведінки (1; 
с.398).

Елементарні форми переконань закладаються ще у дошкільному 
віці, однак ліпне підаїітковий вік, на думку В.А.Крутенького, є віком

інтенсивного формування переконань, які регулюють особистішу 
поведінку (2; с.337).

Проблема моральної о розвтку далини широко представлена 
як у зарубіжній, гак і у вітчизняній психології. Що стосуєп>ся зарубіжіюї 
психології, то вивчення морального розвиїку проводаггьсяу руслі трьох 
осі юві шх і іапрямків. Пфшийнапрямокпов’язаний з інтелектуальними 
аспектами морального розвиїку і найбільш повно представлений у 
дослідженнях Ж .Піаже. Другий напрямок бере початок від 
психоаналітичних досліджень З.Фрейда, третій розробляється в 
контексті біхевіорисгської теорії. Крім цього над проблемою 
мораї іьі іоп) розвиїку працювали такі вчені, як Л . Кольберг, У. Джеймс, 
Р.Гріффін, М.Уорнок, Х.Еванс, А.Харрисі рядіїшіих.

Зіідно висновків Ж.Піаже, моральний розвиток це процес 
адаптації дитини до вимог соціального середовища (3; с.55 232). 
Вчений вважає, що між розвитком моральних почуттів дитини і її 
інтелектом існує відповідна залежність, яка пояснюється тим, що в 
основі розвиїку пізнавальноїта афективі юї с<|>ер лежить зміна одних і 
тих же фундаментальних новоутворень схем поведінки. При цьому 
під останньою слід розумнії спосіб реагування суб’єкта на ту чи іншу 
ситуацію.

Особливий напрямок у дослідженні морального розвитку 
представляють праці, які виконані з позиції психоаналізу. Як вважав 
сам засновник психоаналізу З.Фрейд, в основі поведінки індивіда 
лежить прині ціп задоволення власних потреб, однак на шляху повної о 
задоволення стоять різноманітні обмеження з боку соціального 
оточення. Одним із таких обмежень виступають моральні норми. 
Близькою до психоаналізу у розумінні морального розвитку є дина- 
мічі іа теорія К. Роджерса. У людини закладені, як вважав Роджерс, дві 
базові по іреби: потреба у самоакгуалізаціїі потреба у позитивному 
ставленні до себе інших людей. Якраз друга по треба зумовлює те, що 
моря: іьі гі і юрми, які люди пред’являю п> до дитини, є для неї значущі. 
Саме за ндякн ішроекції цих норм у дитини формується внуїрішня 
контролююча “інстанція”, “цензура” поведінки.



Згідно біхевіористичної теорії (Айзєнк), “моральна свідомість” -  
умові ініі petjxj гекс, який збуд жує у суб’єкта грнвої у у відлові) ц. на відлові; ц гі 
типи ситуацій та окремих дій. Саме рефлекторний страх є причиною того, 
іцо моральні закони, які діють у суспільстві, не залишаються на рівні 
формальних знань, а регулюють поведінку дщини (4).

Серед по зшивних явищ зарубіжної психологіїслідвщзна чиги 
наявність спеціальної галузі - психології моралі, предметом якої є 
вивчення сукупності проблем морального розвитку індивіда, йоі о 
моральної свідомості і поведінки. У.Джеймс був переконанні'!, що 
почуття активності, яке виступає у ролі ядра нашого “Я” і є “святим”, 
проявляється у наших внутрішніх станах. Саме з активністю він 
пов’язував “духовний ріст” особистості, хоча багато хто з авторитет
них дослуцшків ігнорував соціальну зумовленість зрушень у мораль- 
і юму становлені і розвитку особистості.

У рамках когнітивного підходу, моральний розвиток резуль
тат різноманітних “коїтгіїивнихконфліктів”, “дисонансів”, яю сприя- 
ють підпорядкуванню ситуативно залежних суджень (суджень 

морального реалізму ”) універсальним законам моральності. А.Хар- 
Рю вважав, гцо сама мста моршіьного виховаїпія зводиться до раціо- 
і іа:п>і юї о су;щеі шя, в той час як М.Уорі юк особііиноі о зі іаченняна;щвав 
поведінці.

Особливе місце серед наукових робіт займають праці зарубіж
них, вітчизняних вчених, які присвячені проблемам соціального 
становлення молодого покоління. Серед них: розвиток соціальної 
відповідальності і активності молодого покоління (В.І.Лозова,
H.Мальковська,Г.М.Іващенко, Н.В.Бочкіїіа і інші);проблеми соціальної 
і професійної орієнтацій самоствердження (Р.Г.Гурова, І Д.Бачаєва,
I.С.Кон, А.В.Кондрашова і ін.); проблеми розвитку у підростаючого 
покоління соціальної ку^тьтури (І.М .Ільінський, Г.Філіпчук, 
М.М.Поплавський гаін.).

Вивченню досліджуваної проблеми сприяли пра і [і таких нау
ковців,як В.І.Кутщова, Н.В.Кузьміна, О.С.Богданова, 3. А. Мап.кова, 
Г.М.Іващенко, В.М.Короговаірядуінших. В працях обірушовані і 
розкриті загальні теоретичні, методологічні проблеми становлення 
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особистості (Г.М.Андрсєвої, А.А.Бодальова, С.Л.Рубіїшпсйіісі, 
Л.С.Виго гського, Б.ГЛнаньєва, ЛЛ.Божович, І.В Дубровіної і ін.), роз
криті психологічні особливості її розвитку (Л.М.Архангельського,
К.О.Абульханова-Славської), вивчаються різні аспекти ефективності
виховноїробши.

Д  ія теоретичного осмис іеі шя д аної проблеми важливіїй аі іал гіз
досліджень І.Ф-Певічевої,Д.І.Фельдцпсйнаіін.,які вивчали соціальна
психолої Ічні характеристики підростаючого поколііпія, зокрема прояв 
та зміст овні характеристики ціннісних орієнтації.

ПршгіО.В.Іващеико, В.І.Пстрова,СА.Аиісімова,Д.М.Грішина
і ін. складають особливий пласт досліджень і пов’язані і проблемами 
духовного розвитку і морального виховані ія підростаючої особистості.

Процес морального розвитку пщлііків зумов лений дією як зов
нішніх, гак і внутрішніх чинників, до гою ж внутрішні умови також є 
продуктом ряду обст авин, у яких підліт ок проживає і активно засвоює 
соціальний досвід. Л.С.Виготськии в свій час писав, що всі вищі 
психічні функції інтеріоризовані відносини соціальної о порядку, 
основа соціальної структури особистості їх склад іенеиічна структура, 
спосіб дії, - одним словом, вся їх природа соціальна (5; с 146).

При вивченні причин, які детермінують моральну поведінку 
підлітків, слід враховувати психологічні змінні, які опосередковую і ь 
вплив соціальних факторів на особистість иіїлїгка. Суб'єктивне 
сприйнятт я і усвідомлення підлітком моральних норм суспільства і 
відповідних вимог до його поведінки виступає одним із таких 
факторів.

С Л  .Рубіншгейн писав, що людина є індивідуальністю завдяки 
наявності унсі особливих, неповторних рис, в той час як її особистість 
визначається свідомим ставленням до того, що її оточує (6; с. 122).

Здійснюючи виховний вплив на підлітка, слід не прост о 
досягати відповідного співпадання між суспільними моральними 
нормами і поведінкою неповнолітнього в ньому, потрібно, щоб ВІІІ 
якнайповніш е засвоїв сутність духу моральних цінностей 
суспільства і формував у собі на цій основі суб’єкт ивно значущу



потребу поводити себе дійсно морально. Дане твердження є 
передумовою становлення мотивів і моральної поведінки, розвитку у 
підлітка необхідних механізмів моральної саморегуляції особистішої 
поведінки.

Аналізуючи процес морального розвитку підлітків, як психо- 
лого педагогічну проблему, слід зазначити тісний взаємозв’язок і в.оі о 
прої (ссу із розкриттям специфіки в заємозалежності між суспільною та 
індивідуальною моральною свідомістю. Науковий підхід розв’язання 
даного питання дозволяє підтвердити вже сформульовані наукою 
прш п дали аналізу духовного жштя сусггільсіва. Один з них дає підставу 
розглядати співвідношення між індивідуальною і суспільною 
свідомістю в єдності їх взаємодії. У дослідженні суспільної та 
індивідуальної с в ід о м о с г і  дане твердження виступає основним 
методологічним принципом.

Існуючий взаємозв’язок між моральною свідомістю і суспіль
ною свідомістю в значній мірі репрезентує концепція, ЗІІДНО з якою 
вплив зовнішніх суб’єктивних факгорів на людину відбувається не 
автоматично, а опосередковується її свідомою психічною діяльністю 
(Б.ГАпаньєв, Л.С.Виі отський, Г.С.Косіюк, А.Н Лєонтьєв, Л.С.Рубін- 
нпейн і інигі).

У ХОДІ ВИХОВНОЇ роботи, підкреслював Л.С.РубІНШТЄЙН, поіріб- 
но виходити із вимог, які пред’являються суспільством, суспільною 
мораллю. Але суспільні вимоіи не проектуються механічно людиною, 
ефект всіх зовнішніх впливів залежить від внутрішніх умов, від того 
“ірунту”, па який ці впливи падають. Успіх роботи спрямованоїна 
формування духовноїо складу (морального обличчя) люд ини залежить 
від того, наскільки виховання спроможне її стимулювали (6; с. 137).

Таке розуміння взаємозв’язку між індивідуальною і суспільною 
моральною свідомістю є гарантом уникнення крайнощів, які 
зустрічаюп>ся у трактуванні сугносгі моральної'о розвитку особистості: 
з одного боку це недооцінка їх соціального змісту, а з другого 
переоцінка ролі психологічних механізмів розвитку особистості.

Особливістю підліткового віку є суперечності моральної 
саморегчо іяі ці' (В. Крутецький). З одного боку підлітки вже здатт гі ставши 
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перед собою відповідні моральні завдання, керуючись тами нормами, 
які вваж аю ть  цінними. З інш ого ці норм и часто  є 
“квазіпереконаннями”, що засновані на прийнятті норм, які воші 
вважають найбільш адекватними для любимої групи однолітків. їхня 
стійкість залежить від зовнішнього тиску (наприклад, у вигляді 
cycrrij ІЬІ юї думки однолітків).

Моральні переконання підлітків базуються на аналізі мо тивів 
реалізації відповідних вчинків, але залежать відтого, як підліток 
ставиться до конкретної люд ини, яка здійснила гой, чи інший вчинок. 
У відповідності із класифікацією П.Кольберга, більшість підлітків 
знаходиться на “конвенційному рівні” морального розвитку. Тоб то 
морги іьі гі і юрми, які пред’яві гаються підлітку, виступають в узаі ги іь і іеі іій 
формі і не дають “рецептів поведінки” на всі можливі випадки життя.

Дотримання моральних норм вимагає від під гілка внутрішньої 
психологічної і отовносгі до самостійного здійснення морального 
вибору, враховуючи при цьому специфіку обставин. Тільки реальні 
мотиви особистості підлітка можуть статті основою його морального 
вибору, бо тільки в даному випадку вчні юк, який зроблено підлітком, 
можна оцінили, як моральний, тобто такий, який детермінований не 
тільки розумінням людиною обов’язку, а й усвідомлення нею 
і іеобхіді юсіі моральної о вчшіку для себе особисто.

Усвідомлення підлітками самого змісту і об’єктивної необхід
ності моральних норм суспільства, їх добровільне дотримання 
виступає важливою умовою розвиїку моральної поведінки підлпків. 
Суспільні моральні норми перетворюються у внутрішні еталони і 
мотиви поведінки підлітків (7; с. 139).

У підлітковому віці відбувається зміна основного критерію, 
який визначає психологічну сут ніст ь особистості як реальну, так і 
бажану. Якщо для молодших школярів основним критерієм вист у
пають якості, які необхідні д ія  навчання, то для під піка основними 
стаю ть морально психологічні риси, пов’язані із взаємовідноси
нами з іншими людьми. Хоча підліток більшу частину свого часу 
проводить у колі ровесників, але дотримуватися моральних норм



йому набагато легше у спілкуванні із дорослими (Д.І.Фельдштейн, 
В.НЛозоцева, Г. В. Черепкова, Л.Е.Орбан, С.Д.Максименко).

Спілкування із дорослими є для підлітків своєрідною “зоною 
найближчого розвитку” у засвоєнні моралі,них норм. Саме взаємо
діючи із дорослими, під літки у дотриманні моральної норми пере
стають залежати від симпа тій і антипатій до якоїсь людини. Слід 
також зважати на існуючу потребу підлітка щодо аналізу мотивів 
поведінки людини, бажання виділяти різні точки зору при оцінці 
морального вчинку.

Розкриваючи психологічну сутність морального розпитку 
підлітків слід відвести окреме місце деяким його складовим елемен
там, зокрема як ціннісні орієнтації, моралі,ні переконання. Ціннісні 
орієнтації як окреме поняття вперше з’явилося у аксіології. З часом 
його почали використовувати у соціальній психолога, в психолоііі' 
особистості. Ціннісні орієнтації це соціально-психологічні 
поняття, за допомогою яких виявляється особистіша сутність для 
людей відповідних моральїшх і матеріальних явищ. Що стосується 
моралі,них переконань, то це сформований погляд на що-небудь, 
який грунтується на відповідних положеннях, думках, які у 
свідомості людини пов’язані із глибоким визнанням і переживанням 
їхньої істинності.

Зазначимо, що дані поняття, ми можемо використати у роз
критті критеріїв моральної поведінки підлітків.

Вивчаючі моральну свідомість п ідлітка, неможливо 
розглядати її без зв’язку із реальністю, оскільки людська свідомість 
не тільки відображає об’єктивний світ, але і творить його. Згідно з
О.М. Лєонтьєвим, засвоєння моралі,них вимог відбувається на рівні 
значень іна рівні особистішого смислу: значуща норма стає дійсною 
лише тоді, коли вона входить у контекст провідної діяльності і 
набуває психологічної значущості (8; с.37).

На основі виявлення зв’язку між свідомістю особистості і ії 
діяльністю, стає можливим розкриття співвідношення мотивів і 
цілей активності під літка, що складає найбільш специфічне завдання 
психологічного вивчення свідомості.
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Зміст морального виховання підлітків вимагає детального 
вивчення динамічних особливостей розвитку психічних процесів, 
властивостей і якостей. Цс особливо актуально в кон тексті основних 
положень концепції національного виховання, згідно з якими школа 
повинна суттєво підвищити ефективність соціальних функцій щодо 
виховання учнів, формування їх моральної зрілості.

Проблема морального розвитку підлітків ускладнюється 
схильніст ю дітей до різних аморальних вчинків. Поведінка підлі тка 
характеризується підвищеною конфліктніст ю. Розгляду даної 
проблеми присвячені філософські, соціологічні, психолого-педаго- 
гічні дослідження (М.Бородкін, Л.П.Буєва, І.А.Ватель, Е.Л.Дубко, 
Л.А.Пегровська, Р.Х.Шакуров та ін.). Особлива увага у цих працях 
приділяється підлітковому віку, як кризовому етапу становлення 
особистості. З цим пов’язані труднощі, які виникають у вихованні 
учнів (Л.І.Божович, І.Р.Чесиокова, Д.І.Фельдщтейн і ін.).

Поведінка підлітків, яка відрізняється від загальноприйнятих 
моральних норм, розглядається як результ атвиуіршшіхі зовнішніх 
суперечностей, які виникають у процесі їх життєдіяльності, а саме, 
відношення підлітка до себе як до дорослого і відношення ДО 111,01 о 
дорослих як до дитини (М.А.Алемаскін, Т.ВДрагунова, В.М.Рум ян- 
цев); між його самооцінкою і оцінкою з боку ірупи, колективу 
(Л.І.Божович, М.Й.Боришсвський, С.В.Кондратьєв, Л.І.Славіна і ін.), 
між реальною потребою у самовизначенні і можливістю її задово
лення (В.М.Рум’янцев). Інколи існуюча проблема ускладнюється 
неправильно сформоваї інмн віді юшеї п іями з k oj іективом ровесі п іків, 
дорослими, неправильним вихованням.

Особливе значення для формування моральної поведінки має 
позиція підлітка у колективі (9; с. 13). Важливим аспектом мораль
ного розвитку є стійкість моральної поведінки, ії незалежність від 
зовнішнього оточення.

Вважається, що підлітковий вік є найбільш сензитивним до 
соціальних впливів, зокрема до впливу колективу (Л.І.Божович,
В.Е.Чудновський і ін.). Деякі дослідцикі (М.Монахов, Л .Сапожни- 
кова, М.Шилова, І.Хазова та ін.) для визначення рівня моральної
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вихованості пропонують набір моральних якостей особистості. Інші 
вважають, що найсуттєвішою характеристикою морального розвитку 
сїї спрямованість (Л.Божович, З.Васільєв, Т.Коннікова, А.Зосімов- 
ський). В якос ті основних показників виділяються також провідні 
відношення особи до людей, суспільства, праці тощо (С.Гончаренко,
І.Комановський, О.Киричук, І.Мар’єико, ВЛковлєв, НІДуркова га ін.), 
моральну позицію (В.Арамавічуте, Б.Бігінас та ін.), а також рівень 
розвиїку моральних почуттів, мо тивів, здатності до моралі,но- 
суспііьноїреіуляціі (Є.Боидаревсько, Л.Орбан та ін.). Є також спроби 
вивчати рівні моральної вихованості у діяльності і на основі 
сформованості окремих сторін морального еталону (ідеалу) (І.Бех, 
МДриіус, БЛіхачов, Т.Лисенко, Е.Рахмановтаін.).

Моральність поведінки підлітав у значній мірі визначаться їх 
віковими та індивідуальними особливостями (М.И.Боришевськии, 
Т.В.Драгунова, А.В.Кучменко). Як ми вже відзначали, “почуття 
дорослості” ( центраміьішм новоутворенням цього віку (Т.В.Драіуно- 
ва, Д.В.Ельконін). Велике значення для р о зв т к у  особистосгі мас 
потреба у спілкуванні (А.П.Краковський), ка тегоричність суджень 
(В.А.Крутецький), висока емоційна збудженість (П.М.Якобсон). 
Перераховані вікові особливості значно ускладнюють процес 
морального становлення піддіїків, породжуючи при ці,ому багато 
ДОДДДКОВИХ проблем.

Стерео іипнісіь педагогічного мислення, застосування тради
ційних мето;цв впливу на особистість підлітка значно ускладнюють 
процес вибору ним лінії особистішої поведінки

Вчеі шмі і запропої юваї гі шляхи корекх гії особисіісної поведії жи 
неповнолітніх через постійне самообмеження (Л.П.Гримак); 
самовиховання (В.В.Сохранов); цілеспрямоване формування окремих 
умінь і особистих якостей (Дьоміна, Л.В.Долинська); обдумування 
власної поведінки (В.П.Г орленко); формування самови іримки та ін
ших вольових якостей (АЛ.Висоцький, В.П.Спурга).

Процес морального розвитку особистості на різних вікових 
етапах характеризується специфічністю. Підлітки як особлива 
соціально-демоірафічна підгрупа молоді, мають ряд своїх особли-
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востей, що значно ускладнюють розв’язання психолого-педагогічної 
проблеми морального становлення неповнолітніх. До них відносяться 
вікові відмії шості, соціальний статусу суспільстві і г.п. Спосгерії аси,ся 
співпадання морального розвитку підлітків із відповідним етапом 
онтогенезу, коли проходить інтенсивне формування психологічної 
структури, вищих психічних функцій. Тобто має місце такий зв’язок 
між формуванням основних моральних та особистіших властивостей. 
Ще зовсім недавно психолого-педагоіічні дослідження процесу 
морального розвитку відбуваюся з врахуванням тої о, 11 ю всі скі іа; юві 
даного процесу проходаїьусоціаіьному оточенні, яке не зазнаєісгопшх 
змін. Але навідь якщо припустити дане піерджения, то залишається 
відкритим питання гісихо(|гізіологічних та соціально-психологічних 
особливостей підлітка.

З метою обіруїггуваї н ія процесу моральїюг о розвитку особис
тосгі створюються відповідні теоретичні концепції, які намагаю ться 
розі ляі іу пі його в контексті розвтку  психіки, воді ючас, і іе в грачаючи 
суті цього процесу у бурхливому потоці психічного розвиїку д итини. 
Згідно концепції розвитку особистосгі підлітка запропонованої 
А.В.Петровським, індивід характеризується потребою бути 
особистістю, тобто прагне бути представленим значущими для нього 
якостямі і у жштєдіяльносгі оточуючих йоі о jподей, і зда гі гісію бути 
особистістю, тобто сукупністю індивідуаіьпих особливостей і засобів, 
що дозволяють здійснювати йому вчинки, які забезпечують задоволені ія 
потреби бути особистістю. (10; с.272)

Психологічний аналіз моральної поведінки підлітків 
свідчить, що стійкість моральних переконань, в першу чергу, 
залежить від рівня сформованості його здатності у твердити свої 
переконання, які проявляються в конкретній ситуації. Останні по- 
різному впливають на прояв моральних переконань: з одного боку, 
вони сприяють реагізації переконань у діяльносгі, з другого можуп, 
обмежувати цей процес. С.Л .Рубінштейп писав, що основна 
суперечність моралі це обмеження (норми), заперечення у житті (6; 
с387). Саме моральні обмеження ставлять підлітка перед 
необхідністю вибору між власними переконаннями і вимогами



Н.В. Абдюкова

ДО ПРОБЛЕМИ СУЇЦИДУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Серед всіх проблем, з якими стикалось людст во впродовж 
всієї історії свого розвитку, найбільш складною і заплутаною є проб
лема природи самої людини та її буття в соціумі. Сучасна наука в 
широкому розумінні цього поняття, тобто як синтез індивідуального 
досвіду всіх наук, що визначають предметом свого дослідження 
людину, володіє незліченними досягненнями у розв’язанні даної 
проблеми. Однак точного і вичерпного їїтлумачення до цього часу 
не існує.

Екзистенціальний підхід до людини в психології і філософії 
ірунтується на усвідомленні унікальності бугія, на переконаннях 
в тому, що вона предст авляє собою вищою мірою свідому істоту з 
потенційними можливостями для позитивного росту і самоакгуа- 
лізації. Реалії сьогодення не дають достатніх підстав для такого 
опітіміспічного погляду. Поряд з такими наслідками людської пове
дінки як наркоманія, алкоголізм, злочині гість тощо постає проблема, 
прот илежна за своєю суттю до теоріїперсоналізації та екзистен
ціалізму в цілому. Це проблема суїциду.

Як відомо, актсамоіубс тва здійснюєт ься людиною в стані 
сильїюго душевного розладу, під впливом і острих психогравмуючих 
ситуацій або під впливом психічного захворювання (1, с.390). На 
т акий крок людину можуть штовхнути різні причини, але в їх 
розмаїтті простежується спільна закономірність втрата сенсу життя 
як найвищої цінності.

За даними Івано-Франківського обласного управління ста
тистики в нашій області протягом 1990-1998 pp. скоєно 1.463 само
губства. З них 1.130 випадків самогубства зареєстровано серед 
працездатного населення, 316 серед людей ст аршого чи похилого 
віку, 17 серед неповнолітніх.

Динаміка схїцида.тьіюї активності населення Івано-Франюв- 
ської області відображена в таблиці Стіш, нижче).

Як свідчать дані статистики, відображені в таблиці, най-
_______ і; ___ .... т п я ь  о ю  СКОЮЄТЬСЯ ЛЮДЬМИ

Г г ю а д е д а о м у  віці/а за ст атевою чоловіками. Характерною 
особливістю суїішддльної активності в Івано-Франківській області 
є й те що переважаюча її частка припадає на сільське населення. 
Так, протягом 1990-1998 p p .  с е р е д  міського населення

на жіночу.

Д ані по роках К ількість В тому числі
самогубств Чоловіки жінки

1990
Всього 119 91 28

0-14 років 
працездатний вік 89

30
74
17

15
13

1991
Всього 107 90 17

0-14 років 1
82
24

76 6
працездатний вік

13 11

1992
Всього 148 120 28

0-14 років 
працездатний вік 
ІІІСЛЯТРУДОВИЙ вік

120
28

105
15

15
13

1993
Всього 173 142

4
106

31

0-14 років 4
1 '"’S 19

працездатний вік
44 32 12

1994
Всього 187 161 26

1
0-14 років 
працездатний вік 
післятрудовий вік

151
35

138
23

13
12



1995
Всього 
0-14 років 
працездатний вік 
післятрудовий вік

150
1

122
27

135
1

115
19

15

7
8

1996
Всього 190 165 25
0-14 років 4 3 1
працездатний вік 141 130 1 1
післятрудовий вік 45 32 13

1997
Всього 190 158 32
0-14 років 1 1 -
працездатний вік 151 132 19
післятрудовий вік 38 25 13

1998
Всього 199 159 40
0-14 років 5 4 1
працездат ний вік 149 129 20
післят рудовий вік 45 26 19

1990-1998
Всього 
0-14 років 
працездатний вік 
післятрудовий вік

1463 
17 

1130 
316

1221
14

1005
202

242
3

125
114

Акт самогубства сам по собі вражає людську свідомість в будь- 
яких випадках, а особливо годі, к о т і мова йде про підростаюче 
покоління. І хоч сушиш сере; [неповнолітніх трапляються значно рілдіе, 
і гіж серед інших вікових категорій населення, все ж їх і іаяві гість в будь- 
якій кількості сумний і гривожний факт. Підлітковий і ранній 
юнацький вік є особливо сензитивним до впливів оточуючого 
середовища. Розвиток і формування особистості в ньому відбувається 
па фоні різноманітних кризових явищ (прискореніоь і нерівномірність 
розвитку організму в період статевого дозрівання, зміни в характері

взаємовідносин як з дорослими, так і з ровесниками тощо) і кризових 
станів. Серед останніх ряд вчених виокремлює наступні:

1) “філософськаііпоксикація”;
2) “криза втрати сенсу бутгя”;
3) афективно-шокові реакції (2, с.215-216).
“Філософська інтоксикація” це інтенсивна інтелектуальна 

діяльність, спрямована на самостійне вирішення “вічних проблем” 
про сенс жиїтя, призначення людства, роль Бога та релігії тощо. 
Підліток приділяє багато уваги вивченню відповідної літератури, 
осмисленню й розумінню прочитаної о, інколи намагається в ід о б р а 
зити свої думки про це у вигляді власних філософських творів. У 
нормі ця діяльність пракгично не відбивається па шкільних заняттях, 
спілкуванні з товаришами. Але якщо цей стан виникає при деяких 
порушеї и іях психічі юї о розвитку дигони(психопатія, ШИЗОфреНІЯ іт.д), 
то провокує у неї появу інших розладів психіки. “Філософська 
ії п оксиканія” при недосга пюсгі емої гійішх зв’язків з оточуючими може 
призвести до “кризи втрати сенсу буття”, коли підліток приходить до 
висновку, що життя взагалі, а його зокрема, безглузде. Даний кризовий 
стан дуже небезпечний, оскільки підвищує ризик підліткового суїциду. 
Афективно-шокові реакції виникають у відповідь на зовнішню 
психо їравмуючу ситуацію. Даний кризовий стан триває, як правило, 
нецові о, однак після нього може за.' іишитись реактиві іа ;(рпресія, явища 
посправматичі юї о стресу.

Слід зазначити, що при несприятливих зовнішніх обставинах 
будь-які із перелічених кризових явищ чи кризових станів можуть 
послужити каталізатором у суії цтдальї іих спробах дітей даного віку. 
Такі обставини, як правило, мають місце в провідних інститутах 
соціалізації, ко грими виступають сім’я, школа (в окремих випадках
-  училище, технікум чи інші освітні заклади) та позашкільне 
оточення. В умовах сім’ї ними можуть бути педагогічно 
невиправданий тип батьківського ставлення до дитини, емоційне 
неблагополуччя та конфліктні взаємовідносини в родині, неповний 
склад сім’ї, низький загальноосвітній рівень батьків, який часто 
приводить до нерозуміння реальних виявів особливостей



підліткового віку, а також аморальна чи асоціальна спрямованість 
сім’ї і т.д.В умовах школи- незадоволеність шкільним навчанням і 
шкільною атмосферою в і цлому, несприятливий психологічний клімат 
учнівського та учіпсльського колективів, незадоволеність статусом і 
роллю підлітка в їх структурі і т.д. І нарешті, в умовах позашкільного 
оточення фрустрована потреба самоствдадження в середовищі 
ровесників, непорозуміння з ними, ізоляція, розрив тісних емоційних 
стосунків з другом чи подругою ТОЩ О.

Перелічені обставини детермінують складні прояви поведінкової 
дезадаптації та особистісної деформації в підлітковому віці. їх 
попередження та подолання повинні опиратися на заходи комплекс
ного характеру. Десоціалізуючий вплив аморальних чи асоціальних 
сімей потребує застосування адміністративно-правових заходів. Всііі нігі 
негативні обставиші в сім’ях долаються за допомогою використання 
засобів психолого-педагогічної корекції та психотерапевтичної 
допомої и. Вош і перш за все повинні бути спрямованіна оздоровлення 
емоційнихкомпоненгів в структурі вііугріїшіьосімеііного спілкування, 
подолання негативного впливу иа дитину, який мас місце при 
авторитарному чи ліберально-поступливому стилі взаємодії з нею, а 
також і гікві їдцію психолого-педагогічної неграмотності батьків, котра 
забезпечиї ь подолання багатьох помилок у сімейному вихованні 
дитини.

Heinpaj гізаі ця десоціалізуючого впливу i i ik o j  ш  повитії іа бу га тісі ю 
пов’язана з вдосконаленням всієї навчально-виховної системи 
суспільства. Маються на увазі перег ляд и змісту з врахуванням сучасі іих 
змії і в державі; уїверджеі шя визнання самоцінності особистості кожної 
дитини; реальна д емократизація і гуманізаі цянпа іьного життя. 0;ц іією 
з важливих і необхідних змін сучасної навчально-виховної системи 
повинне стата вироблення стійкоїсхильності всіхпедагоіів до глибокого 
осмислення особистості підлітка як суб’єкта соціальної й духовної 
творчостіі, відповідно, угвердженнятакоїпедагогічної діяльності, коїра 
б забезпечувала найбільш оптимальні умови самовиховання і 
самореашзаіщ підростаючої особист ості. Виходячи з цього, повністю 
неприпустимими ст ають ті стосунки в системі “вчителі-учні”, що 
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побудовані на авторитарному чи ліберальному стилі спілкування 
Неприпустимою в педагогічній діяльності вчишгів є й наявність в їхній 
соціальній перцепції орієнтації на стереотип “важкий щддіток”, який 
перешкоджає об єктившй оцінці всіх проявів особистості учня і 
обумовлює появу несприятливих експосгацій, які закріплюють за ним 
відповідний п іп неї ативноі поведінки.

Практика свідчить, що сучасні вчителі володіють низьким рівнем 
знань щодо вікових психофізіологічних особливостей підлітків Таке 
сі ановшцеможна пояснигадвома причт іами: недосконалістю проірам 
психолого-педагогічної підготовки вчителів, яка здійснюємся в 
училищах та вузах, або ж небажанням самих майбутніх педагогів 
оволодша їй  u основами. Науково-технічний та соціальний гтрої рес
вимаї аєвід сучасного вчителя високоїпедагогічноїмайстерності яка
проявляється не лише у бездоганному володінні своїм навчальним 
в д е т о м ,  але н у знанні ненхо лопчних oco6jU ,востей ді тей, з якими 
вшпрацює. Без наявності таких знань взаємодія вчителів і учнів не 
може бути ефективною.

в  міру Відчуження дитини від таких важливих інститутів 
соціалізації, як сім’я і школа, помітно зрост ає референта значущість 
неформальних груп га об’єднань, ко їрі стають дня нього головним 
і часі о єдиним середовищем, в якому реалізовуються найважливіші 
потреби підліткової о віку. І якщо така група організована поза 
сутш ьію  корисною дальністю (на основі бездіяльного проведення 
часу, вживання алкоголю і т д.), вона прискорює і поглиблює дефор
мацію особистосгі підлітка і перегворюсться на провідний інститут 
йог о десощалізацн. Виходячи з і ц.ото, одігією з найбільш важливих 
умов попередження десоціалізуючого впливу неформального 
середовища виступає включення підростаючої особистості в 
позитивно орієнтовані дитячі колек тиви, які формую ться на основі 
суспільно значущої діяльності та створюю гь сприятливі умови д ія 
>спшгного самоствердження своїх членів.

Підсумовую™ сказане, зазначимо, що попередження процесів 
дезадаптації та десоїцалізації в підлітковому віці, які можуть 
породити, за виразом О.С.Слуцької о (3), проблему особист існої



аутодеструкції (зокрема, суїцидальної поведінки), повинно бути 
спрямоване на оздоровлення умов життя і виховання дол ини в тих 
випадках, коли ситуація загрожує її нормальному розвитку й станов- 
ленню, а також на припинення й ліквідацію до дестабілізуючих джерел 
впливу на неї.

Аналіз наукової літератури, присвяченої проблемі суиздау, дозволяє 
д іт и  висновку, що природа такого явища як самогубство пов’язана з 
дією різноманітних чинників, котрі можна об’єднати у три великі і рупи.

1) соціологічні чинники;
2) соціально-психологічні чинники;
3) психологічні чинники.
Соціологічні чинники включають в себе економічні, ШШІИЧН1,

сощокультурні та ін. умови існування суспільства, які формують масові
настрої, громадоьку думку та в цілому угеорююіь той фон, на котрому 
відбувається життєдіяльність людей. Соціологічнічшпшки самі по собі 
не провокують підвищення суїцид альної активності населення. Вони 
діють трансформовано, через умови існування малих соціальї шх іруп.

Як справедливо зазначає Е.Дюркгайм, саме моральна консгатуї оя 
суспільства зумовлює на кожномуконкрстномувідрізку часу кошингент 
самогубств (4, с.373). П оняття “м оральна конституція в 
психолопчному аспекті тісно пов’язане з поняттям “еоціа]п.ііа психіка , 
яка представляє собою системне утворення, що існує як поєднання 
масових, групових, міжгрупових, міжособистісних 1 особистіших 
настроїв, емоцій, стереотипів, установок, дій і тд . Таким чином, можна 
вважати, що підсистемами соціальної психіки виступають суспільний 
і іастрій, і ромадська думка, сої ijaj іьна воля тощо. Всі вони закономірно 
пов’язані з тими змінами, які відбуваються в соціальному середовищі. 
Якщо скористатися висловлюванням Є.Рудрнського,то можна сказаїй, 
що соціальна психіка безперервно відчуває вплив соціального 
середовища на “вході” і відаовідає відповідними реаюцши на “виході 
(5 с. 18). Ця закономірність простежується і в наведеній вище і аблі п ц. 
на поча ткових етапах становлення незалежності нашої держави та 
протягом 1995 режу кількість самогубств була меншою у порівняі пті з 
іншимироками, коли загострення соціально-економічних га політичних

проблш відчувалось досить сильї ю. Таким чином, з сої цолоіічної точки 
зору сутідид виступає як продовження і наслідок того суспільного стану, 
що існує в державі на конкретному етапі її розвитку.

Соціально-психологічні чинники найбільш повно ро яя)ивають себе
через поняття міжособисгісної взаємодії. Проблеми, труднощі 
усюгаднення, які виникають у цій сфері за несприятливих умов здатні 
підвищувати суїїщдальну ак тивність людей. Дана група чинників 
бетосередньо пов язана з соціально-психологічним складом населення 
нашої держави та з механізмами впливу людей один на одного. Саме ці 
чшпшки, на напіу думку, за різноманітністю причин, що дяшмінують
акт самої убегва, с• найбільш складними, масштабними, значущими і 
численними. Джерелом активності людини в будь-яких її проявах як 
відомо, виступають потреби. Тривале незадоволення важливих для 
індивіда потреб породжує стан психологічної напруженості і 
тривожності, котрий, допові поточись впливами інших несприят ливих 
умов 1 чинників, здатний зумовлюва ти деформацію особистості та в 
певних випадках провокуват и суїцид.

Чгікоікласифікащ соціально-психологічних причти самогубств 
нема 1 не може бути, оскільки в кожному окремому випадку вони 
виступають як індивідуальні і непов торювані в чист ому вигляді в інших 
випадках. Однак, серед них можна віднайти групу таких, що часто 
дублюються чи мають місі іс в кількох випадках сущвду. До прикладу 
таким и  причинам и може стати  н езадоволен а п отреба в 
самоствердженні, ст ан роздратованості т а відчаю, породжеїшй 1либо- 
кою зневірою, тривала ізоляція відреферєнгао значущих осіб тощо.

Психологічні чинники, на нашу думку, виступають первинними
по відношенню до соціологічних та соціально-психологічних
чинників, оскільки рішення про те жити далі чи позбави ти себе
життя приймає сама людина; воно не може бути нав’язане їй іншими
людьми чи обставинами, це особистіший вибір. Виходячи з цього
дана група чинників включає в себе індивідуальні особливості
людини, ієрархію її потреб та цінностей, особливості мотиваційної
та емоційно-вольової сфер тощо. Узагальнено можна сказати, що
психологічні чинники, які зумовлюють самогубство, пов’язані як зі
специфічними ст анами орі анізму, так і з пси холої ічноіо схильністю 
індивіда до суїі ц іду.



Специфічт.стани організму мають зв’язок з такими явищами, як 
психічні потрясіння, вгома, виснажливе навантаження (фізичне і 
психологічне), депресія тощо. Особливим різновидом цієї групи є 
психопатичні стани, в яких перебуває людина.

Психологічна схильність індивіда до суїциду пов’язана з 
особливостями ії характеру і темпераменту, з наявністю підвищеної 
сензигавносгі та сугестивності, з високою емоційною збудливістю, 
недоста п іьою вольовою регуляцією поведії іки тощо.

Таким чином, підводячи підсумок, слід зазначити, що суїцид 
представляє собою складне і, звичайно, патологічне явище, якез кож
ним роком набуває все більш заірозливого характеру. Воно зумов
люється цілою низкою причин та чинників, котрі діють інтенсивно і в 
нерозривній єдності. їх вплив має багаторівневий характер і пов’яза
ний як з особливостями існування суспільства, гак і з особливост ями 
самої людини і налагодженої нею міжособистісноївзаємодії.
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Є.В.Гейко

ПСИХОЛ ОПЧН А ПРИРОДА ТА ПРОЯВ ЕГОЦЕНТРИЗМУ 
В ОНТОГЕНЕЗІ ОСОБИСТОСТІ

Найчастіше поняття “егоцентризм” в психологічній літературі 
розгляд ається як пізнавали іа по зі її (ія суб’єкта, який займає свою єдино 
можі іиву точку зору і не здатний приймати до уваї и  інші точки зору, 
позиції [6].

У словнику “Психологія” за редакцією А.В.Пстровського, 
М.Г.Ярошевського зазначається, що егоцентризм “нездатність 
індивіда, зосереджуючись на власних інтересах, змінити вихідну 
пізнавальну позицію по відношенню до певного об’єкт а, думки, уяв
лення навіть за наявності інформаї ці, що суперечить його досвіду”[2]. 
Корені егоцентризму, наголошується в даному джерелі, у впевненості 
іцливідавтому, що психологічна орішгізація інших людейтотожна його 
власній.

Виділяються різні види егоцентризму: пізнавальний, який 
характеризує процеси сприймання та мислення; моральний, що вира
жається в нездатності сприйняття моральних вчинків людей; комуні
кативний як суб’єктивне сприймання інформації, яка надходить у 
процесі спілкування [2,с.454]. Крім цього виділяється просторовий 
егоцентризм, який виявляється в тому, що суб’єкт сприймає себе 
системою коордиі іа і для орієнтації в просторі [8].

Упорі не егоцентризм як пізнавальна позиція відзначається в 
розвитку далини,котра перебуває в доопераційній стадії мислення за 
теорією Ж.Піаже [3]. Анімістичні уявлення про навколишній світ беруїь 
початок з егоцентризму. Трансдуктивні міркування не дозволяють 
дитині зрозуміти, що інші людаї не можуть сприймати світ так само як 
вона.

С.С.Субботський, досліджуючи суть феноменів Ж.Піаже, 
відзначав прояв егоцентризму в дітей 3-4-річного віку, іцо пояснював 
відсутністю потреби бутті об’єктивним. Здатність співпрацювати 
відсутня в трирічному віці, тому діти не мають можливості аргумен-



іувати своі дії. З виникненням спільної діяльності, спілкування з 
однолітками з’являється потреба бути об'єктивним. В умовах іри гі 
самі діти, які були неспроможні об’єктивно оціниш успішні дії інших 
дітей, у більшості перейшли від упереджених оцінок до об’єктивних

Таким чином, як і вва жав Ж.Піаже, а  оі(апризм j юjіається в умовах 
кооперації'[3].

Свдвідзначти, що до трьох років у дитини розвивається уявлення
про себе, що виражасться у використанні займенників “я”, “мій” тощо. 
Тобто відбувається виділення себе як суб’єкта, розвивається 
самосвідоміст ь дитини. Тому вияв егоцентризму саме в цей період 
розвитку особист ості ми співвідносимо не лише з особливост ями 
мислення; ці іти п і, але й із захисіюю фуі їм цєю еі оценгризму в рамках 
нерозвинутої “Я-концепції”.

Один із виявів егоцентризму егоцентричне мислення. Цс усне 
мовлення не звернене до ііш іо г о  співрозмовника й не розраховане на 
ііоі о розу міння цим співбесід о шком. Егоцентричне мовлення спря
моване до себе самого.

Тільки-но діти починають корист уватися символами, розуміти 
схожість між двома об’єктами, усвідомлювати минуле, відокремлю
вати себе від ішшх суб’гкіів, відбувається перехід від егоцентричного
до соціоцеїпрнчного мислення.

з розвитком мислення егоцентризм не зникає. Г.А.Цукерман 
відзначає прояв сі оценгризму в підлітків 11-12 років [10]. В.А.Аверіи, 
Г.Крайг, Н.І.Пов’якель, Ф.Райс, Б.Є.Робінсон, П.Скін, К.Фладк-Хобсон, 
і а ін. зазначают ь, що специфічною особливістю підліткового віку є 
егоцентризм. Прояв егоцентризму на даному віковому егапі якісно 
інший, ніж у молодшому віці. Так, Ф.Райс вважає, що результат ом 
ірансформаціі інтелекту в ц ь о м у  в і ц і  є  розвит ок “нової форми 
ег 01 іеніризму”. Для підліткового віку харакіериий вияв сі оііеіпризму 
як синдрому “уявної аудиторії”, “міфу власіюї ві нипковості”[5].

Су іь явища уявна аудит орія” зводиться до того, що поряд зі 
здатністю аналізувати свої думки, розвитку “Я-образу”, в підлітка 
відбувається цапрація на власній особистості, він зайнятий постій-
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ним самоаналізом. Занепокоєність власним “Я-образом”,конценгра-
і пя уваги і іа власних пробікмахприводяїь до тої о, що в ггідлггка виника( 
відчуття, що й оточуючих приваблює образ, поведінка, проблеми даного 
підлітка. Звідси виникає стан “як на сцені”, бажання виступати перед
уявною аудиторією.

Проте оскільки аудиторія створена власною уявою, то вона 
буквально все знає про цього підлітка: його проблеми, слабкі місця. 
Реакція на критичну уявну аудит орію підвищена сором язливість 
підлітків.

Сутність міфа про власну винятковість полягає в тому, що щд лпки 
перекої іаіп в у і гікальності, нспов горі юсгі своїх переживаї іь. Оскп іьки 
вони перебувають під пильним спост ереженням уявної аудит орії, 
з’являється віра у свою значущість для великої кількості людей. Міф 
про власну винятковість дає підліткові надію на власне безсмер і я, 
невразливість.

Іншим типом персонального міфа є фантазія знайди. Розвиток
критичного мислення дозволяє підліткові раптом усвідомити, що його
батьки мають безліч недоліків, що ііаврядчи мож:швотаким обмежа іим 
людям створити настільки унікальну істоту, як він сам. Утрата 
батьківського авторитету також призвод ить до самоусунення, відчуття 
незбншеності, самотності.

Еііюкг уяві юї аудиторії, ми)» про rj гасну виї тяіковісіь приводять до 
критичного ставлення до навколишнього світу.

У підлітковому віці егоцентризм з пізнавальної позиції транс
ф о р м у ється  й  виявляється як особиспсна властивість егоципричність,
спрямованість особистості.

Егоценіричність як стійка особисгісна властивість впливає на 
індивідуальні психологічні особливості, характер людини. 
Підвищена увага, постійний аналіз своїх особистіших якостей, 
зріві іяі н  ія свої о зовнішнього та внугршп іьої о образу-я з ідеш і ь і  іим 
призводить до розвитку необ’єктивної заниженої чи завищеної 
самооцінки. Крім того, нереалістично занижуеіься чи завищується 
рівень домагань. Позитивний прояв егоцентричності підліт ків 
пов’язується з прагненням до самопізнання, самовдосконалення.
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Негативний прояв егоцешричносп підшків полягає в необ’єктивносгі 
оцінки власних здібностей, у нездатності адекватно сприймати кришку. 
Як.ситуативна особисгісна властивість, ешцентричнісіь виявляється у 
найбільш кризові моменти р о звтку  особистості. Умови, які несуть 
заірозу стабільності життєдіяльності індивіда, с тим чинником, що 
активізує становлення ситуативного егоцентризму як особисгісноїриси.

Ситуативний егоцентризм, як ми відмітили, характерний д ія  
нестабільних життєвих сит уацій. На відміну від постійного, ситуа- 
тивниймаєтимчасовийхаракгф, піддаєшякориіуванню. Сиіуативний 
егоцентризм покликаний концентрувати особистість на своїх 
психологічних проблемах з метою виходу з критичної чи кризової 
життєвоїситуації.

Егоцентричність підлітків пов’язується з настановою особистості 
стосовно до суб’єкта чи об’єкта. Певна настанова сприяє не
об’єктивному сприйманню позиції іншої людини. При наявності по
зитивної установи демонст рується прийняття позиції, точки зору, 
особистості в Iцлому. І навпаки при і іаявіюсіі і іеі ативної і іасгаиови 
не приймасіься точка зору, навіть за умови суперечливоїінформації. 
Тоб то п ідток  стає егоцаприком, і самого початку маючи огтгамальний 
рівеї U> Єї 01 (Єї призму.

Егоцентричність, як стабільна особисгісна властивість, сприяє 
становленню егоцентричної спрямованості. Егоцентрична спрямо
ваність виступає як сукупність стійких мотивів, що скеровують 
діяльніст ь особистості в рамках задоволення власних інтересів. 
Характеризується нахилами, переконаннями, ідеалами, центром яких 
стає “я ’суб'єкта. Загалом егоцентрична спрямованість сцравляє вплив 
на світогладлюдани. Тому підігітків з егоцентричною спрямованістю 
відрізняє нездатність адекватно, цілійю сприймати себе, о точуючих, 
ситуацію, світ . Егоцентрична спрямованість впливає на становлення 
особистості еі 01 іенгричі юї о типу. У дат тому випадку “Я -кої п іеги ця” не 
коригує негативні виявиеі оцентризму.

Крім того, що егоцентризм в підлітковому віці виступає осо
бистішою рисою, він проявляється як особисгісна детермінанта розумового розвитку.
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Здатність думати, аналізувати думки, дії інших людей дозволяє 
підігіткові уявити себе очима інших людей. Однак еі оцентрична 
пізнавальна позиція, притаманна підліткам, не дозволяє адекватно 
сприймати себе й навколишній світ, д ец ен  трува шся відносно об’єкта 
пізнання.

Еі оі іетгіричнісіь під шків, які оволодівають формальї ю-лопчним 
мисленням, виявляється в тому, що вони часто не здатні ро ірі тяти  
реальність і свої умовиводи, уявлення про неї, котрі видаються самій 
дитині досить логічними. Егоцентризм, як особисгісна детермінанта 
р о зу м о в о ї діяльності, в умовахнесформованої “Я-концепцп відіїрас 
рш 11, СВО(рІДНОЇ призми, через яку здійснюється проїіес сприймаюія і 
осмислення довколишнього світу.

Смисловий бар’єр стає наочним проявом такої егоцентричної 
позиції nv ч гі іка. Суппсть смислового бар’сра поляї *ає в і «правильному 
розумінні дійсних мотивів п о в е д а п с и  людини, а також приписуванні І5і
зовсім інших мотивів.

Егоцентризм як особисгісна дет ермінанта розумової діяльності 
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ у Bill"Jгяді мотиваційіЮІ О, КОЇ 1ІІТИВІюго, поведнкової о.

Мотиваї пітний еі оі іеі гіризм пов’язаішй з висуваї її іям на перший 
план власних мотивів. Вчинки підлітка часто пов’язані із само
ствердженням за рахунок інших. Моральні підстави мот ивів вчинків
інших людей ігноруються.

Кої Т ІІТИВІ ШЙ Єї 01 іеі призм ПІД ІІ ІКІВ ВИЯВІ іясгься в приписува ІIIII 
своїм думкам, ідеям унікальності та необмеженості сили. Коїніїивний 
егоцентризм тісно пов’язаний зі стерео типізацією думок, поглядів, 
емоцій, з у складненістю й жорсткістю оновлення системи мотивів в 
умовах, що потребують від особистості гнучкості й зміни характеру 
поведінки.

Поведінковий егоцентризм виявляється в схильності слідува ти 
певним с т е р е о т и п а м , залежності від інших людей і обставин. Чутли
вість до настанов, підвищена схильність працювати в усталеному 
режимі та визначеними групою правилами також є особливостями 
поведінкової о егоцентризму.



Когштивний егоцентризм, у його позитивних проявах, сприяє 
формуванню стійких моральних принципів, стимулює пізнавальну 
активність підлітка, оскільки здатність центруватися, постійний ана
ліз власних вчинків, поглядів, здібностей викликає жвавий інтерес 
до себе як особистості та потребу у саморозвит кові. Негативний 
прояв когнітивного егоцентризму призводить до складнощів у 
співвідношенні своєі пізнавальної позиції з позиціями от очуючих, 
до фіксованості на тих фактах, які підтверджують правильність 
власних настанов, і небажання помічати факти, що суперечать 
власним поглядам, до максималізму суджень. Когнітивний  
егоцентризм призводить до розвитку ригідності мислення.

Мотиващйнии егоцентризм, у його позитивному прояві, сприяє 
розвиткові стійких пізнавальних мотивів особистості, розвиткові 
інтересів, світ огляду. Негативний прояв мотиваційного егоцентризму 
поляї аг в нездатності сприймати реальні мотиви поведінки людей 
в розвитку егоїзму.

Понеділковий егоцентризм сприяє прагненню підлітка здобути 
значимий соціальний статус у трупі, й тому стимулює соціальну 
активність підлітка. Негативні прояви пов’язані з неінучкістю в спіл
куванні, з конфліктами в процесі включення до соціальної взаємодії, 
укоріненням індивідуалізму.

До старшого підліткового віку відбувається закріплення 
ег оцентричноїпозиції, становлення егоцентричного типу особис
тості, в тому випадку, коли розвивається негативна “Я-концепція” 
підлітка. Тоді можна спостерігати перехід мотиваційного егоцент
ризму в егоїзм, когнітивного егоцентризму 1! ригідність мислення, 
понеділкового в індивідуалізм.

При сформованій “Я-концепції” егоцентризм позитивно впли
ває на розвит ок особистості, зокрема сприяє самоаналізу й праг
ненню до самовдосконалення.

В цілому егоцентризм у підлі тковому віці сприяє розвитку 
мислительної діяльності, в тому чисті узагальненню, аналітичному 
мисленню, встановленню причиново-наслідкових зв’язків, стимулює 
високу мотивацію досягнень, пізнавальну активність, - з оді юго боку 
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з іншого сприяє закріпленню ригідності, чутливості, фіксованості
настанови [1,4].

У дорослих людей егоцентризм не зникає. Експеримені
Н.О.Мизиної під керівництвом Л.М.Фрідмана підтверджує дане
положення. Так, випробуваним у віці від 24 до 53 років пропонували 
пояснити дорогу по телефону. В результаті ІЗ осіб упоралися s 
завданням, тобто виявили цілком децентровану позицію, 16-децені- 
ровану, але з униканням ліво-правого орієнтування, 10 осіб змішану
ІЗ цілком егоцентричну, тобто не змогли децапруватися відносно
об’єкта. Тому Н .О .М и з іи а ,  Л.М .Ф рідманроблять висновок, що 
навіть у дорослих егоцентризм не повністю переборений; тому 
тв е р д ж ен н я , що егоцентризмдо початку підліткового віку спонтанно 
переборюється, - неправильне [X].

М. А. Холодна, посилаючись па експерименти Н.О.Поді орець- 
кої т акож акцентує увагу на тому, що дорослі люди, навіть з вищою 
освітою, при зіткненні і нест андартним логічним завданням вияв
ляють орієнтування на випадкові, неістотні ознаки, порушення логіч
них правил при визначенні понять та класифікації об єкіів, праї нен- 
ия заміняти об'єктиві 11 оцінки на суб'єктивні. М.А.Холо;ціа зазначає, 
що дорос п люди демонструють ефекти дитячої о мис ісі шя: еі оі ісі г і - 
ризм суджень, цент рацію уваги на окремих, випадкових аспектах 
фізичних та соціальних подій, нездатність стати в пізнавальну по іп- 
цію іншої людини, негот ові іість абстрактно мислити [9].

Наступним найважливішим етапом підсилення егоцентризму є 
період пізньої дорослості. Морфо-фуню цональні, копгітивпі зміни 
викликають черговий сплеск усіх форм т а видів егоцентризму.

Таким чином, егоцентризм виникає в дитини, яка знаходиться 
на допоняттєвому рівні мислення, приблизно в трирічному віці. 
Досягає найбільшого розвитку в підлітковому віці, зберігається в 
дорослих людей, котрі не пройшли цілеспрямованого навчання 
децентрації, людей з недост атньо розвинутим мисленням, уявою.
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Встатье анализируїотся психологическая природа, типи, види 
и особенпости згоцентризма. Рассматривается позитивное и 
негативное проявлгние згоцентризма в развитии личности.

Л.Д. Тодорів

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ

ДО ЖИТТЄВОГО САМОВИЯВУ У РАННІЙ ЮНОСТІ

Кожна людина є творцем власггого жигтя, збагачуючись через 
властгемиігуле га майбутнє, розг ортаючи свій життєвий шлях. Сенсом 
жиггсвого шляху людини, якггй вона шукає весь час є самопізнання га 
само творення.

Протягом жигтя j подигга шукає і юві можі швос іі, щоб реалізовува ні 
своїсутнісні сили, викона ні життєві припущення. Це прагнення до 
визначеності спонукає людину до творчості. Трагедією індивідуального 
буггя є відсутність прагнення до житгетворчосіі, норо зумітгня своєї 
глибинної суп юсіі, життєвого призначення, відсутність знань про свій 
ВІіуфІШНІЙСВІТ,ПрО своє Я.

Становлення життєвих перспектив завжди було показником 
особистішоїзрілості людини. Щоб керувати ходою жит ія, необхідно 
створювати ! а постійно коректувати узаг аіп>нену,иіігіагу модель цього 
жигтя і це положення було б очевидним, коли б ми мали т очі іі та ясі іі 
відцовіи на пи і ання: як праї цоют ь механізми формування життєвих 
перспектив; як впливают ь особистіші характеристики суб’єкт а на 
особливості тієї моделі житт я, яку він будує; коли починається 
усвідомлені гя процесу розгортання життєвог о шляху особист ості. Ряд 
цих проблем ми спробу ємо розглянути у даній ст атті.

Вага1тої ранні аспекти проблеми життєвого шляху особистості 
знайшли вщображятня у різних концепгуальї іих моделях як зарубіжних, 
гак івпчизігяних дослідників (К.ОАбульхаиова-Ставська, Б.ГАианьєв, 
Ш.Бюлер, Е.Ерікеон, Г.Олпорт, В.А.Роменеггь, С.Л.Ру бінппші і та ін.).

Усвідомлення та переживання особистістю свого життєвого 
шляху, вважають теоретики даноїпроблеми, починається з ранньої 
юності. Саме в цей період відбувається пошук принципових основ 
несуперечливої поведінки, внробляється “фІЛОСО(|)ІЯ житт я” як 
пра пгення до досят і гення абсолют і шх і оі н юстей, не та вждц су місі шх



з цінностями реального світу. Юність цс період розвитку часової 
перспективи, теоретизування та розвитку рефлексії, яка да( імоі у 
усвідомлювати та обмірковувати життєвий шлях.

Аналіз психологічної, педагогічної, соціально-психологічної 
літератури свідчить про існування підходів до вивчення життєвих 
перспектив у ранній юносп. Психолого-педаї огічнии підхід розглядає 
ранню юність як період психологічної готовності до визначення 
життєвої перспективи, яка передбачає розвилок самосвідомості 
рефлексивного характеру.

Соціально-психологічний підхід сгановлення жиггсвихперспеїсіив 
розглядає на основі несуперечливої індивідуальної сист еми ції u іісі іих 
орієнтацій. Не досліджувався вплив розвилку власного Я, ідентичності 
на жиїтєве самовизначення. Адже періодом усвідомлення свої о Я і 
даві ііх часів вважався старший підлітковий вік та рання юнісі ь. Пнгаї н ія 
“Хто Я?” є досить актуальним як для юнака, так і для юнки.

У ранній юності розвиток Я, ідентичності проходить досить 
інтенсивно. Існує ряд факторів, які обумовлюють у молодої людини 
процес становлення адекват ного, усвідомленого уявлення про свою 
самість. У психології немає єдиною поі ляду на проблему особистішої о
самовизначення.

З погляду психоаналітичного підходу [2] становлення Я, як вже 
зазначалось, розглядаться через психосексуальний розвиток. Юї гість 
інтерпретується як період ранимості, яка обумовлена пробудженням 
сил інстинктивного характеру; періодом повторної індивідуалізації. 
Молода людина прагне позбутися давніх емоційних зв’язків та 
побудувати нову систему стосунків за межами сім’ї. Така сит уація 
визначає розмитість, дифузність Я. Індивід змушений шукати свою 
ідентичність, яка необхідна для його автономії.

На противаїу психоаналітичній позицащодо розвитку ідентичності 
в ранній юності, с у т н і с т ь  соціально-психологічної полягає в тому, що 
особистісне самовизначення зумовлюється не внутрішніми 
конфліктами, а суперечливими вгшгоами суспільства.

Як бачимо, жоден із цих підходів не дав вичерпної відповіді на 
вирішення конфлікту у ранній юності. Більш адекватно спрооував 
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розглянути розвит ок самосіі в даному віці ЕЕріксон. Він намагався 
пояснили формування Я, синтезуючи два попередні погляди з приводу 
даної проблеми. Розглядаючи причини кризи розвитку ідентичності, 
Еріксон розкриває взаємозв’язок біологічного дозрівання із 
сої цальї іими poj іями та очщуватu іями ії ц цівіда. Молод а j во; ції іа повіті п іа 
об еднативсе, що вона знає про себе, в єдине ціле, осмислити, пов’язати 
з минулим та спроектувати у майбутнє. В такому випадку можна 
вважати, що пеихосоціальна ідентифікація відбулась. В особистості 
з являється відчуття того, хто вона є і чого прагне, виникає его- 
іден гичність. В т ому разі, коли індивід виявився неспроможним 
вирішити завдання ідеиіифікащї, віннеможевизначіпи своєЯдцо 
спричинює кризові явища у розвитку ідентичності [5].

ЕЕрікеоі і надає велике зі іачеі п іясої пальним <)кікгорам формування 
відчуття самот от ожності. Однак, не зачіпаєт ься важливий аспект 
формувашія ії неї ративіюї о Я особистості у раї п гій юї юсгі. Мова йде 
про кої иі іивні фактори розвитку ідентичності, гак як інтелект су ітєво 
впливає па зміст психічної діяльності індивіда.

Р.Бері іс [2], аііалізуючи попередні поі лади і іа раніпо юї гість як кризу 
ідентичності, відзначає, що даний віковий період характеризуємся 
стабільністю  самосвідомості. Цю стабільність забезпечує 
і т и  іектуальнигі |юзвиток, який допомагає молодій людіїні :ірозуміпі 
себе, приводить до інтеїрації індивідуального досвіду та сприяє 
розвипсові більш адекватної о відчуття Я.

Зда п гісіь уявівпи своє майбутнє, включати йоі о у структуру свої о 
Я зі ичі юю мірою зумовлюється кої і гі іивпим розвипсому раїп гій юї юсгі. 
На думку багатьох теоретиків (І.С. Кой, Р.Бернс і інші) саме нові 
ії ггсатектуаіп.і гі можливості підвищують адаптивні можливості молодої 
людини до новоі сої пальної ситу аі.ш розвитку.

Інтелектуальні зміни, які відбуваються в даному віці, сприяють 
розвш ку кої піїиві іих компої іеі пів самосвц юмості моло; юї J йодні їй. Це 
створкх пе|)едумовирозвиїкуііггеграттшної оЯу періоддорослішання.

Якісна зміна змісту у явлень про Я значною мірою зумовлена 
spot іанпям здатностей абсірагувати, інтегрува ти інформацію про 
себе. На основі цього створюються умови, коли молода людина може



заглибитись у свої переживання, активізуючи рефлексію, будувати 
змістовніший образ Я.

Відкриття внутрішнього світу це важливе надбання ранньої 
юності, яке відкриває перед молодою люд иною перспективи ро звитку 
власного Я. Тепер особистість мас змоіу по-новому усвідомити свою 
ідентичшсіь, переглянувши іі цінності, ііа основі яких вона форму
валась.

У ранній юності розвиток власного “Я”, особистіотоїідешичносіі 
сважливим завданням, розв’язані ія якого значною мірою буде визначати 
все подальше життя індивіда. Молода людина стихійно приходить до 
відчуття своєї неповторності, несхожості, відкриває власну 
індивідуальність. Вона усвідомлює тотожність, неперервність у часі 
власної особистосгі [4]. Приходно, розуміннятої о, що й іі шгіпомічають 
зміну у переживаннях власної самосії.

Процес розвитку ідентичності у ранній юності ірунтується па 
високому рівні особистісної рефлексії, па основі якої в процесі 
ідентифікації в індивіда формуються уявлення про своє “Я”. Іденти
фікаційна поведінка за ідентичність розвиваються безперервно, 
починаючи з раннього дитинства, протягом всьог о жип я. Об’єктом 
ідентифікації є цінності, що існують у суспільстві і на основі яких 
формується власна ідентичність особистості.

Таким чином, ідентичність це, насамперед, ідентифікація з 
Цінностями, яка має певні вікові особливості. У ранній юності нові 
інтелектуальні можливості сприяють форму ванню єдиної картини 
світосприйняття, де цінності батьків, вчителів, ровесників та інших 
референтних осіб аналізуються, синтезуються, зіставляються з уяв
леннями про своє “Я”. В результаті цього молода людина формує свою 
індивідуальну систему ціннісних орієнтацій, яка є я;іром власної 
ідентичності.

Аномальна лінія розвитку особистосгі в ранній юносіі пов’язана з 
переживанням кризи ідентичності, яка виникає внаслідок переоцінки 
ціннісних уявлень, що втрачають конкретику, “референтність”, 
набувають більш абстрактної значущості [4, с.255]. Моральні пошуки 
юнаків приводять їх до тієї чи іншоі цілі, але усвідомлення власного 
“Я” відбувається у кожного по-різному.

Бувають випадки, коли ст ановлення іден тичності проходить зі 
значними труднощами. Відчуття самототожносгі молодою людиною

досягається тільки після тривалого періодувагаї іьі “іцюбних” ціннісних 
виборів. Це зумовлено тим, що особистість в період ранньоїюності, 
коли вибір ідентичності стає необхідним, реально виявляється 
неготовою  до цього . Відсутність готовності обумовлена 
несформовапістю рефлексивних механізмів самосвідомості, (особис
тісної рефлексії, змісту уявлень про Я), які ускладнюють процес 
ст ановлення індивідуальної системи ціннісних орієнтацій. Індивід 
входить у смугу так званого “психосоціального мораторію”, який 
продовжує в часі перехідний період від дитинства до зрілості. У такій 
сигуаіої молода людина втрачає цілеспрямованість та пасивію очікує 
того часу, коли їй буде надано можливість “знайіи” себе. Вона поможе 
виробити власну систему цінностей, цілей т а ідеалів, завершити 
психосоціальне самовизначення. Індивід перебуває в стані невизна- 
ченосгі та розі убленості, що і спричинює кризові явища у розви їку 
ідентичності, і іеадекватну ідеї пичпість.

Існують чотири основні аномальні лінії розвитку неадекватної 
ідентичності [4, с. 122-123].

I. Дифузія ідопичіюсгі окктерії аєп>ся у тих випадках, коли молода 
людина не може виробити свої цінності, цілі та ідеали; завершити 
псі косої иальї іесамовизі ичеі п ія; уникає адекватних та характерних дія 
її віку вимої і повертається па більш раї її по сіупії п> розвиїку.

II. Зас тій в робот і з порушенням природііьої працездатності в 
більшості випадків супроводжується дифузією ідешичності. Уданому 
випадку особистість і іе може зосередитись иа необхідних та відповідних 
завданнях розвиїку.

III. Негативна ідентичність проявляється в запереченні всіх 
властивостей т а ролей, які в і юрмі сприяють формуваї п по ідеїгінчіюсгі 
(сімейні ролі, професійні ролі, національні стереотипи і т.ін.). Часто 
негативна ідеіпичність проявляється в негативізмі до всіх цінностей.

IV. Дифузія часу, яка зустрічається в ранній юності як кризовий 
фактор і проявляється в порушенні відчуття часу, коли людина 
відчуває себе молодою і дуже старою водночас. Нерідко з дифузією 
часу пов’язані сірах або бажання смер ті.

Такі особливості розвитку ідент ичності можна віднести до 
кризових. Звичайно, не у кожної молодої людини, яка переживає 
кризу ідентичності, можна побачити поєднання всіх вищезгаданих 
характеристик неадекватної ідентичності. Чи подолання цих явищ



відбувається виносно легко, чи призводить до правопорушень, нев
розів, психозів значною мірою залежить від попереднього досвід} 
особистості.

Коли розвиток особистості проходив у сприятливій атмосфері, 
самооцінка дитини складалась під впливом вражень, пов’язаних з 
власними успіхами та позитивними реакціями на неї інших людей. 
Разом із тим у дитини формувались переконання, що її чекає 
доступне в її розу мінні майбутнє, в якому їй буде відведена певна 
роль, то особистіша інтеграція досягається молодою людиною без 
особливих труднощів, індивід набу ває відчуття адекватності тому 
шляхові, по якому йде.

Таким чином, критеріями розвитку адекватної ідентичності 
визначаємо рефлсксиві іі складові самосвідомосіі (особисіісну реф
лексію, змісг уявлень про Я, механізми диференціації та інтеграції 
індивідуального досвіду) та індивідуальну систему ціннісних 
орієнтацій. Знання про критерії розвитку ідентичності створюють 
можливост і для діагностики рівня готовності юнака чи юнки до 
життєвої о та особистішої о самовизначеі шя. Даі іі про певішй рівеїп, 
психологічної готовності до жштєтворчості дає змогу попередити 
аномальні лінії розвитку ідентичності.

Пропонуємо програму діаі носійки психолої ічі юї готові юсгі до 
життєвого самовияву .

Мстою проірами передбачено визначення критеріїв розви гку 
адекватної цен тичі юсгі.

На першому етапі вивчаємо особливості структури інди- 
відуальної системи ціннісних орієнтацій у молодих людей як одного 
із крит еріїв адекватної ідентичності.

Для реалізації завдання використ аємо методику “Ціннісні 
орієнтації” Б.С.Круглова, адаптований та модафікований варіант 
методики М.Рокіча.

Запропонована методика дає можливість вивчити особливості 
ціннісних орієнт ацій піддослідних за допомогою двох показників:

1) рівня сформованосіі ієрархічної структури ціннісних орієн
тацій (їх спрямованості);

2) оцінки особистішої зрілості.
Ісрархічність формується тільки за умови диференціації й 

інтеграції виділення окремих цінностей в навколишній дійсності,

їх наступний підбір і підпорядкування. Такі механізми перед бачають 
досить високий рівень розвитку як вищих пізнавальних процесів, 
т ак і соціально-психологічну зрілість.

Інструкція для піддослідних.
Нижче наводиться перелік основних цілей, яких люди прагнуть 

досягнути в своєму житті. Вкажіть, які з них є для Вас цінними, 
значущими, поставивши біля кожного пункту бали від 1 до 5.

Бланк І (Т-цінності)
№
п/п

Зміст цілей (цінностей) життя Іі/І.І
від 1 <)<> 5

1. ( амостійність як незалежність в судженнях 
і оцінках

2. Впевненість н собі (свобода від внутрішніх 
суперечностей, сумнівів)

3. Мат еріалі,незабезпечення (відсутність 
мат еріальї шх труднощів в ж і т і )

4. Здоров'я (фізнчнеі психічне)
5. Задоволення (життя, сповнене розваг, 

приємного проведення часу)
6. ІЦканаробота
7. Любов (духовна і фізична близькість з 

коханою людиною)
8. Свобода як незалежність у вчинках і діях
9. Краса (переживання прекрасного в природі і 

мистецтві)
10 Хороші і вірні друзі
1 1 1 Іізнання (можливості розширення своєї 

освіти, кругозору, інтелектуальний розвиток)
12 11 (асливе сімейне життя
ІЗ Творчіст ь (можливість творчої діяльност і)
14 ( успільне визнання (повага навколишніх, 

колективу, товаришів)
15 Акт ивне діяльне життя
16 І’івпісгь (братерство, рівні можливості для 

всіх)



Обробка даних.
Визначаємо рівень сформованосіі механізму дифереї щіаі рї, тобто 

оцінюємо вміння зробити цінніший вибір. Про рівень сформованості 
судать іа “розмахом” балів, які використовуються в оцінюванні 
ціні юстсй. За і інм показником виділяють три групи досі’гіджуваї шх:

1 використовує всі оцінки 5-ти бальної шкали. Цс свідчить про 
сформоваїпсіь механізму диференціації, про готовність особистості 
до ціннісних виборів;

2 користується тільки д вома оцінками - механізм / іи<|>ереі u рації 
знаходиться на почаїковій стадії формувати;

3 використовують лише один бал або взагалі не можуть да ти 
оцінки несформованість диференціації, молода людина вимагає 
допомоги зі сторони психолога та дорослих.

Обробка даних.
Визначаємо рівень розвитку особистісної рефлексії. Для цього 

потрібно виявити, наскільки диференційовано молодд людина може 
описати себе. Показником рівня розвитку рефлексії є середня кількість 
суджень, яку індивід використовує у самоописах.

Зміст образу Я описується через систему категорій і рупу су; ркень 
про різні ст орони власног о внутрішнього жипя, які використовуються 
досліджуваним для самоопису. Одним із найважливіших показників, 
який використовується дгІЯ характеристики змісту образу Я є так зване 
“значення категорії”. Величина даного показника визначається 
кількістю суджень, які використовуються молодою людиною у 
самоописах. Високий показі п ік ріві ія розвитку особистісної рефііексії 
передбачає у самоописах не менше 20 суджень.

У даній методиці виділено сім ка тегорій:
1) стосунки з о точуючими;
2) формально-оюірафічніро.п;
3) самооцінка, якосіі характеру, прийняття себе;
4) почуття, переживання;
5) зовнішність,
6) ж ттєві плани;
7) вміння, інтереси, здібності.

При обробці даних досліднику потрібно розподілити судження 
досліджуваного по певних категоріях і заповнити бланк обстеження, 
знайти середні значення по кожному досліджуваному коли при 
груповому тестуванні.
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Аналіз результатів.
Проводимо якісний аналіз суджень, які використовуються у 

самоописах досиджуваних. Зіідно отриманого балу виділяю ть най
більш або найменш виражені ка тегорії змісту образу Я. В молодої 
людини, в якої репрезентовані всі категорії образу Я в більш чи меіпп 
однаковій мірі свідчить про наявність інтегративного образу Я, про 
рівень розвитку самосвідомості, який прит аманний більш зрілій, 
готовій до ж ип  євоважливих виборів особистості.

Про рівень сформованості особистішоїрефлексії можна судити 
за інш ративш епо образу Я, так як формування такої о рівня образу 
Я неможливе без певного рівня особис тісної рефлексії.

Таким чином, індивідуальна система ціннісних орієнтацій та 
рефлексивні складові самосвідомості (особисгісна рефлексія, зміст 
уявлень про Я та механізми диференціації та інтеграції індиві
дуального досвіду) є критеріями розвитку адекватної ідентичності.



'Завдяки відчуттю індивідуальної самототожності, наступності та 
єдності власного Я .молода людина готова вибирати життєві цілі, 
формувати життєві плани, будувати життєві перспективи, робити 
зважений, обміркований життєвий вибір.
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A course o f  life is considered in this article. The author analyses the 
question o f  psychological readiness o f  a person to a vital choice. The 
criteria o f  psychological readiness o f  a person to constitute oneself and 
methods o f diagnosis o f  this readiness arv represented in this article.

Я.Г. Мельник

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 
ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИКИ

У другій половині XX ст. у філософській антропології, 
психології, філолог, іїа також у лінгвістиці наміталися нові аспекіи, 
проблеми, тенденції. Окреслились також нові напрямки досліджень, 
які на цей час претендують на самостійність у дослідженні слова 
або вже виділились як такі. Це: 

психолінгвістика 
етнолінгвістика 
комунікативна лінгвістика 
генеративна лінгвістика 
j гінгв офі j юсофія 
соціолінгвістика 
коїпрастивна j пі іі віеп іка 
кої і гітиві іа ліні вістика 
фуі ію цоі іальна ліі ігвістика 
лінгвоаксіолоіія 
лінгвосеміотика

У цьому ряду особливе місце посідає егпюпсихолінівістика.
Етнопсихолінгвістика стала самостійним напрямком гумані

тарної науки завдяки розвитку культурології, антропології, етно- 
іра<|)ії, соціології та лінгвістики. У вітчизняній науці перші праці у 
і iji i синтетичній галузі з’явилися на початку 80-х років, хоча на заході 
у цей час були певні дослідження, які в тій чи іншій мірі піднімали 
проблеми, пов’язані і етнопсихолінгвістикою. Активний розви ток 
ціп галузі знань був спричинений науковими відкриттями в сірук- 
іуриійліга'вістиці, структурній антропології’, семіотиці тощо. Зііппо- 
го боку, ця дисципліна є методом сучасної науки, що дає набір 
інструмеш арію у дослідженнях, умовним цеіпром яких є людина. 
Саме ці методи дозволяють „шкалува ти” культурогенез, іденти
фікувати культурні феномени з позиції аксіології та семіотики, і 
вреіігіі репгт можна говорити про ментальність як і уманітарну проб-
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лему, яка в свою чергу може досліджуватись сучасними логічпо- 
структурними та системно-структурними методами [1]. Крім цього, 
нові метод и дозволяють перейти від аналізу до синтезу культури, до її 
коїщептуалізації, до більш чіткого опису культурних геипальтів [2].

Етнопсихолінівісіика набула уданий час особливої актуальїюсгі 
ще і тому, що кінець XX ст. був ознаменований певними держа
вотворчими процесами, особливо у Східній Європі та Азїїіпитання 
самоідеітк[)ікаі ці набули дня кожної о етносу важливих значені) [3].

Етнопсихолінівісгику умовно можна розділити на дві основні 
часгшш це прикладна га теоретична. (Усі подальші наші роздуми 
будуть стосуватись о;ціієї або ,трут ої її частини). Прикладна стно- 
психолінгвістика розглядає експеримен тальний її аспек т, зокрема 
сої па j  іь і ю-псі 1X0 . ю ї ічі ній, а теоретична формує ії іформаї цйну базу, що 
вичлеїіяс та синтезує ії іформаційнийконтинуум, який, в свою чері -у, 
складає іюву ііаукову нарада му [4].

Коли самеі'їдеп.ся про нову парадигму знань, то насамперед 
ві н інкає і іеобхі п гість формування понятійної о апарату, і юних кат еі о- 
рій [5]. Саме на даному етапі розвитку стпопси.хо^нгвіеїтіки продов
жується процес його (|юрмування, а також коло проблем, яке закли
кана ця дисципліна вирішувати.

У зв’язку з цим можна окресли ти питання, які розглядатиме 
етнопсихо;іііu вістика у недалекому майбутньому. Перелік аспек тів 
; юсліджеі іь, які іми займається епюпсихолії u вістика, ві ісві глювати і іе 
будемо, осюльки вії і викладеї ній у сучасі гій і іауковій лі і ературі, зокрема 
науковіііперіодівп. Але про проблеми, які сьої одні виходять на перший 
план і стают ь предметом окремих дискусій чи наукових полемік, 
ВИСЛОВІ їм ОСЬ І шжче.

Отже, еінопсіixoj гіі п вістика кіі її ія XX початку XXІ ст.
Одним із предметів стнопсихолінгвістики є проблема впливу 

інформаційного вибуху на домінан тні та рецисивні етнокультурні 
утворення. Відомо, що загальна комп’ютеризація планети, активне 
розповсюджені ія системи інтернег, т ак званої „всесвітньоїпавутини”, 
а також створення інших видів інформаційних систем по-різному 
впливають на мову, культуру, психіку різних соціальних та етнічних
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груп. Універсалізація інформаційних мереж передбачає певний 
етнокультурний універсум. Він саме і приводить до певної культурної 
поляризації людини: з о д ам о  боку, етно-та ісгорико-культурне 
надбані ія, людиі іа якрепрегла т и п  культури (носійкуль турних трада цй 
етнічної та мовної картини світу), з іншого людина як продукт 
технократичноїепохи. Такий дуалізм, особливо його другии аспект 
повинен стати предметом нових наукових розвідок [6].

Ііниим аспектом етнопсихолінгвістики є вплив цивілізованої, 
зокрема, американської чи світової американізованої метакультури і іа 
інші субкультуріп уїворення як англомовні, так і неангломовігі.

Уся світова цивілізація стоїть перед фактом бурхливого 
розповсюдження англійської мови як засобу міжнаціонального та 
міжнарод ного спілкування. Впровадження англійської мови як другої 
обов’язкової чи рекомендованої ві тається більшістю країн світу, шіе 
мoжJ віві результати такої мові юї експаї ісії, іно;ц і іаві ть аірссії, ще ііе 
стали предметом спеціальної о дослідження, хоча ми маємо досвід таких 
мовних експансій, зокрема, розповсюдження російської мови в 
радянську епоху. Про перспективи такої експансії на найближчих 30- 
50 років поки що говорити не можемо, бо розвідки у цій галузі ще не 
проводились. Я кщ о го вори ти  про перспективи саме 
еп ІОПСИХОЛІ1 в в істки , а в її кої пекеп мовної її пхрфереї II цї, мові юї 
рецепції, мовної картини світу, то треба зазначити, що ці проблеми 
маю ть свою перспективу вивчення [7].

Такий взаємовплив можна назвати „зіткненням” мовно- 
культурних середовищ, систем або картин світу. У результа ті такого 
„зіткнення” слід чекати „підтосуваппя”, „узгодження” двох мовно- 
культурних систем. Узгодження чи співіснування двох мовних 
моделей можуть мати як позитивні, гак і нега тивні неслідки [8]. Які 
саме, ми не знаємо, бо у цій галузі теж немає напрацювань. Але 
можемо припустити, що у результа ті таких „зіткнень” слід чекати 
серйозі іих мові ю-культурі іих конфлікпв між англомовною картиною 
світу та, наприклад, арабсько-ісламською. Таке про тистояння буде 
наслідком рецепції двох суттєво різних понятійно-структурних 
ментальних утворень, які визначають етнокультури як такі. Такий
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конфлікт у свою чергу може мати різні наслідки, можливо, навіть 
міждержавні та міжнародні. З іншого боку, міжкультурні конфлікти 
дають певні культурні мутації (наприклад, радянський псевдо- 
космополітизм та псевдоінтернащоналізм та ін.). У результаті цьої о 
можуть формуватися нові моделі мисленнєвої та словесної 
поведінки, мовної культури і т.п. Тому питання мовної ескпансіі, 
культурної агресії і г.п. є предметом окремих досліджень
етнопсихо.! гінгвістики [9].

Є ще один цікавий та багатообіцяючии аспект дослідження, 
який утворюється на стику с т н о п с и х о л іш  віспіки та конфліктології. 
Саме cnionciLxoj пні вісімка передба чає ро я ляд мовної картини світу, 
унікальності її структури, специфіки її лексичної та понятійної 
н аповню ваності, словесної модуляції і т .п., і о д н о ю  6 о к \, і 
особливості словесної активності, словесної реакції на дійсніст ь, 
іцо оточу юс мовця, з інш ого [10]. Іншими словами, вивчення 
різновидів структур конфліктів, їх причинно-наслідкової природи  
та їхньої співвіднесеност і з мовною карт иною  світ у є предметом  
цих двох галузей знань. Акцентуємо свою увагу на такому підході, 
тому що будь-який конфлікт, реалізований на будь-якому рівні і у 
будь-якій формі, це конфлікт картин світу, які характеризую11 ься 
певним н абором  специфік та  етнокультурних відм інностей, 
етнокультурної автентики [11]. Певні прогресивні чи регресивні 
структурні зміни в одній із культур - це наслідок такого конфлікту. 
Саме етнопсихоліигвіс'іика в контексті ряду суміжних дисциплін, 
зокрем а конф ліктолопї, може в ідповісти  па низку проблем , 
п ов’язаних з природою  конфлікту як такого, його національно- 
етнічною т а соціальною специфікою, який до і ц.оі о часу і іе вирішім іа
гуманітарна наука.

Іншим цікавим, з наш ої точки зору, є зв ’язок етнопсихо- 
лінгвктики із семіотикою. Семіотичний аспект будь-якої сучасної 
гуманітарної науки є найбільш  перспективним, в усякому разі на 
найближчих кілька десятків років [12, 13].

Семіотика як наука синтетичного характеру передбачає  
систематизацію та струкгурування досліджуваних об ’єктів. Етно-
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психолінгвістика, яка у значній мірі покликана відповісти на 
питання культурологічного характеру з точки зору семіотики, може 
заповнити ті „лакуни , „ніші”, які утворились унаслідок системних 
досліджень культури. Так, наприклад, ще у значній мірі не описані 
феномени культурних революцій і їхня „наслідковість” у СВІДОМОСІІ 
націй. Адже відомо, що будь-яка революція такого характеру -це 
„розлом культ урного шару, внаслідок якого відбувают ься зміни 
страт, певні мутації свідомості соціумів і г.п. Наприклад, людина, 
світська за походженням, освітою, культурою, аристократична за 
станом свідомості, потрапивши в умови закладу позбавлення волі 
або в будь-які інші умови, де обмежується свобода, і пробувши гам 
тривалий час, переживає певні зміни аксіологічиої системи, 
світогляду і т.ін. Людина іншого, скажімо, „пролетарського” 
походження переживає комплекс дещо інших змін. На пит ання, які 
саме зміни є характерними і типовими, а які ні, можуть відповісти 
ці два суміжних напрямки дослідження.

З іншого боку, що є актуальним для сьогоднішнього дня, 
особа, яка є продуктом саме вищезгаданого „пролетарського” поход- 
ження і відповідає всім його канонам світоглядом, культурою, 
свп осприіїнятгям, ментальністю, з невисокою освітою та культурою, 
з обмеженим світоглядом, потрапляє в умови аристократичного 
середовища або обіймає посаду, яка вимагає такого типу світо
сприйняття, переживає т еж певні зміни мисленнєвої поведінки. Такі 
зміни т еж умовно можна розбити на два класи-типові та нетипові. 
К оли  в и щ езгад ан е  явищ е, яке ум овно мож на н а зв а т и  
„шаріковізмом , стає масовим, т о культура (чи етнокультура) у 
цілому як система переживає кризовий стан, який може мати 
непроїнотовані результати [14]. Саме такий стан активної 
внутрісистемної соціальної міїрації у даний час і переживає Східна 
Європа га багато країн світ у. Дослідження у цій галузі дали б цікаві 
результати, особливо якщо б вони здійснювались з позиції 
егнопсихолінгвістики [ 15].

Інший аспект егнопсихолінгвістики, близький до поперед
нього та своєю природою, вартий уваги дослідників, це проблеми



соцішіьно-культуршк (особливо „куль іурнич”) кагаюгізмівга проблем 
мови. Відомо, іцо усі революційні змінив культурах відбувались у 
контексті змін (реформ) у галузі філології (азбуки, граматики, 
лексичної о складу і т.п.). Так, прийняли християнства, що, без сумніву, 
е культурною революцісю, як відомо, відбувалося у контексті сгвореіпія 
чи вдосконалення азбук, у контексті ф ормувати книжної традиції. 
Деякі східні, південні чи західні впливи на етнокультурний генезис 
Східної Європи привносили значні лексичні зміни [16]. Так, реформи 
Пегра [ передбачали і певні зміни іраматичного та орфографічного 
ладу. Жовшевийпереворотіеж не обминув мовні питання, у результаті 
нього була здійснена мовна реформа. На сучасному егапі знову повстали 
мовні питання на теренах майже всіх республік колишнього СРСР. 
Причинно-наслідкову природу, глибинну структ уру цихявтц  ще не 
досліджували учені гуманіт арії, семіологи, етопсихолінгвісти. Але 
саме, можливо, у вивчеіті цих і либоко семіотичних ГфОІ іесів криюп,ся 
мехаї гізми розвитку національних, сої пальних кризових станів. Т ббго 
семіотичні, еітіопспхо.!пі нігістичігі підходи удосніджеїтні проблем нації, 
культ ури, мови, і раматики і т.п. можуть дати пояснення т  ім явищам 
ку. іьтурологічної о характеру.

Малодослщженою ст аном на сьогоднішній дені. залишається 
т ака галузь знань, як лішвістика (етнопсихолінгвістика та 
психіатрія). Дослідження мови людей з психічними вадами чипато- 
лоїіями могло б розширити досвід як психіатрів, гак і лінгвістів. Адже 
дослідження мовленнєвої поведінки саме цієї категорії людей 
(обов’язково з урахуванням особливостей ,діаі потів) може д а т  карт іп іу 
процесів, які відбуваються у свідомості пацієнтів через дослідження 
специфіки семангичнихсірукгур поі іяіійноі о та лексико-семаї пичітої о 
континууму. Також цікавим було б тіставлепня мовних карт ин світу 
і цп катеї орії людей різних націоііальїюегей, віросповідань і т.п. Огже, 
поєдаї іняцих трьох і іапрямків сучасної і иуки, можі її іво, ; кіло б відлові; ц 
на складні пит ання, пов’язані з лішвістикою, еінокуіьтуролопєіо, 
медициною і людиною заіалом. А можднво, зародтгш б новин напрямок 
у ncHxojгіні вістиіц -  л іт  вопсихіатрії [17,18].

Ще одним цікавим напрямом егнопсихолінгвістики є мов
леннєва культура і культура мови. Відомо, що за чистоту літературної 
мови борються провідні вчені, письменники більшості країн. 
Сьогоднішній стан східноєвропейської мовленноюїкультури, особливо 
української, вимагає негайної корекції, оскільки перенасиченість 
розмові юї мови жаргоїгізмами, арі о  іиімами, о  ієні ом  та значною мі]юю 
нецензурно-пейоративною лексикою ст авить під заірозу існування 
літературі юї мови. Саме ці категорії лексики шквалом увірвались на 
сторінки преси, радіо, телебачення, художішої літератури, побутового 
спілкування. Крім цього, спостерігаються тенденції нормалізації 
ненормативної лексики. Ці лсксичі гі і рупи стають і юрмою, у будь-якому 
випадку перестають викликати негативну реакцію от очуючих і 
вживают ься в середовищі шкільноїмолоді, студентства, військових, 
інших соціальнихі руп. Інколи ці слова пропонують оратори з високих 
парламентських трибун. Можливо, саме з метою обмежити уживання 
вищезгаданих лексичних і руп у Росії кілька місяців т ому вийшов указ, 
який передбачає адміністративне покараш ія за використання і рупи слів, 
які визначені фахівцями як нецензурно-пейоративиі. Саме 
етнопсихолінгвістичні дослідження могли б продемонструвати 
механізми функціонування цих лексичних груп, розкрити специфіку 
семаїп ико-стилістичних ознак, властивостей, динаміки і т.п.

Егпопсихолінгвіст ичний підхід до інтерпретації творів 
художньої літератури теж заслуговує уваги. Так, скажімо, дослід
ження літописної спадщини з позиції мовної картини світу, з позицій 
еітіопсихоліні в істки  дозволили б зрозуміти моделі соціальної, куль
турної та ін. поведінки історичних персоналій, художніх образів, 
більшість історичних фактів. Тоді б більшість історичних подай 
ВИСВІТЛИЛИСЬ ПІД ЦІЛКОМ інші їм, можливо, дещо несподіваним кутом 
зору. Саме деякі етнопсихолінгвістичні метода дослідження 
художі іьої літератури розі орнули б і окаву паїюраму творчого методу 
письменника, мовленнєвої поведінки персонажів тощо- Так, на
приклад, етнопсихолінгвістичні дослідження творчості Василя 
Стефаника дають благодатну основу для більш ірунтовного літера
турознавчого аналізу. Власне, стіюпсцхолінгвіс тичпий метод може



довести аномальність поведінки Гриця Летючого у новелі „Новина” і 
пока пати пові іу нетиповість, може, навіть і ю пі гічність поведінки і о>оі о 
персонажу.

Етнопсихолінгвістичний ггідхіддо аналізу художнього твору 
дозволяє переглянути та переосмислиш творчу спадщину деяких 
класиків вітчизі іяної літератури, а особливо і цкавими були б саме такі 
сіудд над давньою літературою. Після таких наукових розвідок можна 
було б вести мову про укладання словників, наприклад давньоруської 
мови, але з якісно новим концептуальним вирішенням [ 19,20].

Ще один підхіцдо інтерпретації явищ етногенезу, що привертає 
увагу, цссшіотико-ку.ііьтурологічнийта еінопсихоліні'вістичний, 
особливо, коли йдеться п}ю їїмаргінальїіу часгиііу. Культура окраїн, як 
показують дослідження у галузі семіотики останніх років, є особливо 
цікавою [21]. Саме тут криються механізми взаємовпливів та 
взаємоадапі ацій культур. На маргінесах збереглися феноменальні 
архаїчні культурні форми, які мали місце у цій культурі у далекому 
минулому. Сучасна етнологія, етнографія та культурологія недостат
ньо враховують специфіку культурних окраїні те, яким чином у них 
імплікувались певні історико-культурні факіи, у якій, шіасне, мутант- 
ній формі вони представлені сьогодні і наслідком яких явищвони є. На 
наш погляд, найцікавішими для етнопсихолінгвісгичних досліджень с 
ті культури (іхл іони), де нашарувалось кілька таких культурних пластів, 
особливо ті, де представлені генеалої ічпо, мовно та релігійно різні 
культури. Результ ати цих змін відображають ті механізми і моделі, за 
якими виникають, розвиваються і зникають культури [22].

Урахування етнопсихолііп вістичі іих факторів прі і тлумача u гі 
текстів, перекладів з однієїмовина іншу, є теж важливим аспектом. 
Кожеі І текст, як відомо, крім ОСІ юві юї, сюжеті юї чи предметі юподісвої 
частини, код ифікує мод ель соціальних, етнічних, культурних та інших 
взаємозв’язків. Воші реалізуються лише у даному тексті, на мові 
оригіналу. Але при спробі перекладу іц>ого тексту неодмінно виникає 
проблема збереження цих феноменів. 1, як правило, при перекладі 
частина їх втрачається. Інколи значна, якщо йдеться про переклад 
специфічних текстів , н ап риклад , з давньо ін д ій сько ї чи 
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давньокитайської. При перекладі утворюються добре відомі перекла
дачам так звані „лакуни”. Вирішення проблеми утворення „лакун” є 
досить складним завданням, яке неможливо розв’язати без базових 
знань епюпсихо; гіі її вістики. Так, скажімо, сприймати, і j іумачиш будь- 
який драматичний (сі іеі ііч і гай) твір китайської о класичі юї о т еатру 
досит ь складно без так званих „фонових”, „базових” знань та 
етнопсихолінпзістичі юї бази. Особливо важливими ні знання є для тих, 
хто займається синхронним перекладом або перекладом, як уже 
зазначалося, дані шої літератури.

І останнє, на що хочеться звернути увагу, це компенсат орні 
властивості мови та етнопсихолінгвістика. Мова, як відомо, наділена 
компенсаторними властивостями (зауважимо, що саме ця 
властивість практично ніким не досліджувалась). Факт використання 
людиною мет афор чи інших художніх т ропів є нічим іншим як 
спробою людини за рахунок мовних засобів компенсувати 
відсутність денотата. У семіотиці такі факти називаю ться 
компенсаторами. Факт и такої компенсації або заміщення часто 
сигналізують про стан семіот ичних структур та зв’язків. Власне, 
використ ання вербальних (лексичних) одиниць як репрезентанта 
денот ат а, а згодом і підміна денот ат а його лексичним еквівалентом 
свідчит ь про деструктивні процеси, які мають місце в культурі як 
системі. Такі явищ а частково поясню ю ться з точки зору 
міфотворчості, міфопосіики, семіосіруктури міфу. Н аочі іим доказом 
цього с створення людиною міфу про реальний світ , надання 
міфічних властивостей оточуючим предметам, явищам. Так, 
особливо активний період міфолоіізації дійсності спостерігається 
у дитячому віці. Для підліткового та дорослого віку типовим є інший 
набір міфологем. Зокрема, романтична закоханість, переживання 
аналогічних ст анів у віці від 15 до 25 років містить, як правило, 
певний набір т аких міфологем. Мовленнєва поведінка людини, яка 
знаходиться у стані „акгивноїміфотворчосгі”, може бути номінована 
як „фант азія”, „вигадка”, „мрія”, „брехня”. Людина саме у такому 
стані особливо активно використовує метафору, гіперболу, 
метонімію, епітет та ряд інших художніх тропів. Тоб то відбувається



процес підміни реально неіснуючих ф актів, явищ, ознак, 
властивостей лексичним „матеріалом” ірреальному світові на
даються ознаки реально можливого. Іншими словами, це і є одна із 
форм міфотворчості.

Таку особливість використання мовного знака ми називаємо 
компенсаторною потенцією. Епіопсихолінівісіика та семіотика не 
досліджують спеціально такі факти уживання мовних одиниць, але у 
перспективі дослідження, наприклад, брехні саме з цієї позиції дало б 
цікаві результати, а можливо, був би створений новий напрямок ліні во- 
семіотичнихта ет нопсихолшівістичних досліджень, тим більше, що 
матеріалу для такого дослідження у даний час є у надмірній кількості.

Отже, МИ зробили спробу окреслиш деякі МОЖТИВІ nq)CnCKlHBH 
розвтку  егнопсихолінгвістики та вказати на можливу проблематику, 
яка могла б стати  предметом спеціального дослідження. 
Етнопсихолішвісіика, як зазначалося вище, недосип, „молода” наука, 
а оскільки XXI ст., очевидно, буде віком синтезу наук, або наукової о 
еклекгазму, го, будемо вважати, що у етнопсихолішвістики є певні 
перспекіиви розвитку [23,24, 25].

1. Зтнопсихолингвиегика. М., Наука, 1988.
2. Мамардашвили М.К. Сірелапознания. М., Ятьїкирусской 

культури, 1996.
3. Гумбольдг В. Избранньїе трудьі по язьїкознанию / Пер. с нем. 

Подред. Г.В.Рамишвили. М., Прогресе, 1984.
4. Щеаровицкий Г.П. Избранньїе трудьі. М., Шк. Культ. Поліп.,

1995.
5. Толсгой Н.И. Избранньїе трудьі: в 3-х Т. М., Язьїки русской 

культури, 1997-1999.
6. Семиогика и информа гика. Вьіп 35. М., Язьїки русской 

культури, русскне словари, 1997.
7. Иванов Вяч.Вс. Избранньїетрудьі по семиотикеиистории 

культурьі. Т.І. М., Язьїки русской культ урьі, 1998.
8. Сепир 3. Избраїпіьіо трудьі по язьїкознаїіию и культуро.юіии.

-  М., Проіресс, 1993.

9. Ткачук Т.М., Мельник Я.Г. Семіотичний аналіз тріїпільсько- 
куку генських знакових систем (мальований посуд). Івано- 
Франківськ, Плай, 2000.

10. Мельник Я.Г. Субьективносп, как язиковая ка гегория. 
Ивано-Франковск, Плай, 1997.

11. Гачев Г.Д. Нациопальньїеобразьімітра. - М., Сов.писагель, 
1988.

12. Семио гика и информатика. Вьіп.35. М., Язьїки русской 
культури, русскне словари, 1997.

13. Семиогика и информатика. Вьіп.36. М., Ятьїки русской 
культурьі, русскне словари, 1998.

14. И вапов Вяч.Вс. В заим оотнош ение динам ического  
исследования шолюции ятьіка,текста,культурьі (кпостановко 
проблемі,!)//П ід. АН СССР. ОЛЯ, 1982. Г.41,№5.

15. Аймермахер К. Знак. Текст. Культура. М., Изд-во Дом 
ннтеллекгуальной книги, 1998.

16. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язьїк. М., Проіресс, 
Упиверсум, 1995.

17. Лингвистический'шциклопедическнйсловарь. М., Сов. 
)нциклоп., 1990.

18. Больиіая меднцинская інциклопедия: в 30-ти т., Изд. 3-є. 
М., Сов.тнциклоп., 1974-1986.

19. Вежбицкая А. Язьїк. Культура. Познапие. М., Русские 
словари, 1987.

20. Вежбицкая А. Семантические уииверсалин и описание 
язьїков. М., Язьїки русской кульгурьі, 1999.

21. Ткачук Т.М, Мельник Я.Г. Семіот ичний аналіз ірипільсько- 
кукут епських знакових систем (мальований посуд). Івано- 
Франківськ, Плай, 2000.

22. Ю.М.Лоіліани гартуск()-московск;ія семиотнческая школа. 
М., Гнозис, 1994.

23. Язьїк и наука конца XX века. М., Издательский Центр 
Российскої о госуд. гуманиг. ун-та, 1996.



24. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. М., Молодая 
гвардая, 1995.

25. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 
Полигиздат, 1991.

The article is dedicated to the problems o f  the contemporary 
etluiopsycholinguistics. The attempt is made to present the semiotic and 
cultural approach as a new method o f  scientific analysis in this fie ld  o f  
linguistic inquiry.

This approach will make it possible to discuss m a new light a circle 
ofproblems which epist in both theoretical and highly specialized fields  
o f modern studies in humanities.J

О. М. Швед

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Під навчальною діяльністю більшість вчених розуміють одні і
з видів діяльї юсгі IIIKOJ іярів і студентів, спрямоваїшй і іа засіюй шя ішми 
засобами спілку вш п ія (jp.uioiiBjiojгілогів дискусій) теорегичішх зі іаі іь, 
умінь і павичок в таких сферах суспільної свідомості, як наука, 
мистецтво, моральність, право і релігія (X, с.397).

Навчальна діяльність реалізовується в процехл навчання. При 
системному підході навчання розглядається як двоєдина діяльність 
педагога і студента, яка мас-системний характер і предметом аналізу 
якої с взаємодія між тим, хто навчає і тим, х то вчиться. Складна су
купність взаємодію зв язків викладача і студентів опосередковується 
через систему засобів, методів і організаі піших форм навчаї п ія. Тобто, 
процес навчання це комплекс взаємопов’язаних компоненті», 
обєдиаі и їх спі п,і юю мегою фуі па qoi іуваїїї ія і єдністю управ.' гіі її ія,тобто 
розкрити дійсні умови, фактори взаємодії можна лише на основі 
системного аналізу взасмо; m вию іа;іача істу, (еі п а в діалекіичній єдності 
(6, с.Ю).

Як бачимо, процес навчання включає в себе не тільки дидактич
ний компонент (пов’язний із засвоєнням знань), але і соціально- 
психологічний (пов’язаний з характером взаємовідносин у ірупі, со
ціально-психологічною іруповою атмосферою, рівнем розуміння в 
системі педагог учень і ін.)

Аналіз дослідженій молодих наукові цв і проблематики навчання у 
вищій школі дозволив виокремити такі складові соціальї ю-психо- 
лоїічі юго компої юшу навчали юї діяльності:

• проблеми адаптації студентів до умов навчання у вузі ( в біль
шості першокурсників);

• проблеми створеї II ІЯ ПОЗИТИВІ 1010 соїЦаЛЬІЮ-nCHXOJ 101ІЧІ101 О KJІІ-
ма гу в студентській групі;

• психічні бар’єри студентів, пов язані із навчанням;



• типи спілкування і діяльності педагога із студентською ауди
торією;

• проблеми взаєморозуміння викладача і студентів;
• проблеми міжетнічного спілкування в процесі навчання;
• проблеми міжособислісних конфліктів.

Подолання даних проблем становить соціально-психолоїічне за
безпечення навчальної діяльносп студ ентів.

Взаємодія учасників педагогічного процесу відбувається через 
спілкування. Саме тому спілкування, його ефективність, міра задо
волення потреби у спілкуванні лежать в основі вище перелічених 
складових. З цієї при чиї ш дегальї гіший розгляд компонеї гіів сої цаль- 
но-психологічного забезпечення навчальної діяльнос іі студентів 
доцільно розгляд ати через призму процесів спілкування.

На думку Н.В.Хазратової(10,с.5), проблема адаптаціїстудентів- 
першокурсників до умов навчання у вузі зумовлена недостатньою 
орієнтацією вчорашнього школяра в соціально-психологічному прос- 
торіновоїдля нього навчальної організації. Початок навчання у витій 
школі є для студента ситуацією незнайомою і, з огляду на соціально- 
психолої ічиийїїаспект, пошщійно-загрозливою. Проблема полягає 
не тільки в тему, щоб сприйнята і зрозуміти уже існуючу систему, ай  
прийняти її на емоційно-особисгісному рівні, знайти в ній нові 
особистісні сенси.

Актуалізація і цєї потешданої загрози може проявитися у відсут
ності орієнтації в соціально-психологічному просторі універси тету і, 
як наслідок, у певній ізольованості. Це, в свою черіу, може негативно 
позначитись на самооцінці, на процесі міжособистіснош спілкування 
у і рупі, що приведе втрати інтересу до і іавчаї и ія

Причинами неуспішної адаптації є проблеми мо тиваційного, ра- 
і цонального порядку та проблеми, пов’язані з поведінковими проява- 
ми. Однією з таких проблем є емоційна залежність від оцінки викла
дача. Причиною подібних проблем є інфантильність як особистіша 
риса, яка спричиняє специфічний піп мотивації навчання. Таким сту
дентам притаманне бажання відповідати зовнішнім стандартам, які

задаються в дитинстві (як правило, батьками, шкільними вчителями 
та іншими авторитетними особами). В студентському середовищі таких 
студентів називають “шіу;іманами”;їхміжособисйснийста гусуі рупах,
як правило, значно нижчий, ніж у тих студентів, які менше часу 
витрачають на навчання, але у якихдобрерозвинугі комунікативні 
здібності. Крім того, першокурсникмає досвід спілкування в шкільному 
класі, дест осунки є д о с ш ь  близькими і емоційно значущими. Тому він 
відтворює звичний стереот ип поведінки; він зорієнтований на ірупу і 
схильї іий керуватися її думкою у своїхвчинках. Подібна конформі гість 
досип, часто висту пає перешкодою у навчанні: першокурстіик не задає 
запит ань, соромиться підняти руку на семінарі, щоб не виклика ти 
негативної реакції у групи. Але студентське середовище, маючи 
гетер о  га німії склад, етолсранінішим до різноманітних стилів життя, 
ніж середовище школярів. Тому диктат мікроіруп буває, як правило, 
мсіпито’тальним, ніж у підлітків. Надмірна орієнтація на свою групу 
призводить до пасивност і в освоєнні соціально-психологічного 
простору виї ного і іавчальїюї о заю іаду, переважатu гі у вчтн іках сгратеї її 
уникі іет ія неуспіху.

О тже, неуспішна адаптація дозволяє студенту лише частково 
орієнтуватися в ситуації навчання і не надає можливості більш-менш 
самореалі зуватися в рамках вищою закладу осві ти. Успішна адап
тація, навпаки, надає значні можливості ралізувати свій потенціал 
в умовах навчання у вищій школі і, крім того, отримати по тенційні 
можливості дня майбут ньої соціальної реалізації. Аналіз наукової 
літератури деє підставу стверджувати, що успішній адапт ації сприяє 
і іаяві гіеп, в академічі гій і рупі позитиві юг о оті uaj і ь і  іо-гісихо. юіічної о 
клімату. Під соціально-психологічним кліматом розуміємо 
м орально-психологічний настрій , який в ідображ ається у 
взаємовідносинах в трупі, умови, які створюють ефективний процес 
діяльності. На соціально-психологічнийклімат ірупи, в тому числі 
і студентської, впливають такі чинники: 1)соціальио-пеихологічний 
клімат в суспільстві; 2) умови життєдіяльності колективу (умови



навчання, міра ізольованості від інших ірупіін.); 3)ірупова динаміка;
4) міжособистісне спілкування і взаємодія.

Створення позитивного соціально-психологічного клімату в 
студентській ірупі сприяє задоволенню у студентів потреби у спілку
ванні, розкритпо індивідуальних рис особистості, високій мірі вклю
чення студента в жштя групи, позитивному від ношенню до навчання 
(звичайно, якщо це є цінністю ірупи). Незадоволення особистості 
ірупою або неспрнйняия ірупою особистості, проблеми адаптації 
студеї гга до умов навчання у вузі призводять, як правиію, до нега тивних 
стресових ситуацій, спричинених суперечностями між внутрішніми 
потребами, сталими мо гавами та новою мотивацією і настановами.

Психічні бар’єри типова причина внутрішніх конфліктів, нас
лідком яких є замкненість. Часто такі суб’єк тивні бар'єри студенти 
переносять і долають у стані тривожності, невпевненості. Бажання 
запобіїти цьому призводить до такого розв язання проблеми, як 
пропуски занять, що, в свою чергу, позначається на успішності. 
Подолали і іей сгаї і кої ніливі юго дисонаї ку можі іа завдяки ггідкі почеі її по 
внутрішнього та зовнішнього механізмів виховання особистос ті. 
Вііуїріпп гій механізм стимулює внуфішню роботу з самоусвідом. юї іня, 
псреосмнслепня особистістю як себе, так і навколшішьої дійсності з 
послідовною її перебудовою. Зовнішній механізм включає у сферу дії 
груповий вплив, (коли особистість перебуває тривалий час у складі 
нової групи), який сприяє задоволенню потреби у спілкуванні і 
входженню ііщивіда у групу (2, с. 104).

Як правило, дослідники, при співвіднесенні типу спілкування 
із спи іем діяльності педагога користуються традиційною характерис
тикою стилів діяльності, згідно з якою менторський тип спілкування 
співпадає з авторитарним стилем діяльності, який грунтується па 
принципі суб’єкт-об’єктного зв’язку. У наш час мент орський тип 
спілкуваїнія стає і іеприйнятливим, ііссфекіі івіцім. Пе;ції о і , керуючись 
цим стилем спілкування, прш нічує активність студентів, переї нкоджає 
висловленню їхньої власної думки, що може стати причиною 
негат ивних відносин між педагогом і студентською аудиторією. 
Автократичний стиль діяльності дуже часто проявляється і у 
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"інформативному” типі спілкування. “Інформативне” спілкуваїшя у 
сучасному комунікативному процесі не є достатньо ефективним. 
Проста ретрансляція інформаї пі призводить до пасивного п сприйі іятгя, 
не створює умов для обміну думками з студентською аудиторією, не 
сприяє самостійному пошуку студентами шляхів вирішення навчашло- 
наукових проблем.

Вчені підкреслюю ть, що наявним показником високої культури 
спілкуваїшя є “натхненне” спілкуваїшя. Даний тин спілкування ха
рактерний д ія  демократичного сіилю відносин, який відзначається 
активною співучастю кожного із учасників взаємодії. Цей стиль по
будований на суб’єкт-суб’єктнихвідносинах. Його принципами є 
взаємозаміна, співробіті ініцво, діалої ось приї п ціпи дрмокра шчі юї о 
стилю. Уміння використовувати демократичний стиль вимагає від 
педагога спеціальних здібностей, широкого рольового діапазону у 
особистому та діловому спи ікуваї п гі. Педаї оі повні ієн майстфі ю вміти 
викликати студентську аудиторію на дискусію, діалог (9, с. 120).

Суттєвою ознакою спілкування діалої у є, як уже зазначалось вище, 
встановлення особливого морально-психологічного клімату, який 
характеризуємся відкритістю, доброзичливістю, взаємною довірою. 
Важливою стороною відкритості є проникливість в іншу, відмінну ВІД 
власної, думку. На жаль, відносини між викладачем і студентською 
аудиторією можу іь характеризуватись коїіфрої п аї цєю, породжеіюю 
прошікнеіпіям командно-адміністративних методів в діяльності, 
вузівських колективів. В їхній основі лежить уївсрдження зверхності 
викладача над студентом, що звужує діапазон його впливу на сіудеіпів 
, знижує довіру студента до викладача . Ст ворюєт ься своєрідний 
психологічний бар’єр між викладачем і сіудеіггом, який обмежує рамки 
їхнього спілку вання. Дослідники відзначають, що подолати цей бар’єр 
педагогможе, коли впровадать і юві типи взаємовідносин із сіудеї ггами: 
співробїп п п цво, співпраї ія, спрямоваї гі на виховання і самовиховаї її ія 
студента (3, с.27).

Розглядаючи соціально-психологічне забеспечення навчальної 
діяльності ст удентів, слід звернути увагу на власне педагогічне спіл
кування, в рамках якого і проходиіь дана діяльність. Система дій



учасників педагогічного спілкування і їх узгоджена комунікативна 
діяльність спрямовані на різні сторони предмету спілкування, під 
якігм розуміють спільну предметну діяльність них учасників, тобто, 
їх співробітництво. Дослідники виділяють такі найважливіші 
сторони співробітництва:

1. Самі учасники співробітництва, активність яких при 
спілкуванні спрямована один на одного і на самих себе. Зміст ом 
ц іє ї ак ти в н о ст і явл яю ться  р ізн о м ан ітн і процеси 
міжособисгісного пізнання, самопізнання, взаєморозуміння, 
взаємосприйняття, взаємовпливи і взаємозміни педагога і 
студентів. Результатом цих процесів постає формування 
психологічної єдності учасників взаємодії, досягнення певного 
рівня взаєморозуміння міжними.

2. Предмет співробітництва, який постає у вигляді навчальних 
задач. З ціп точки зору педагогічне спілкування можна описати 
як процес інтеграції предмету співробітництва, формування 
предметііо-цішпсної і мо тиваційної єдності його учасників.

3. Процес співробітництва, який являє собою як індивідуальні 
пізнавальні, навчальні, так і колективні предметні дії йог о учас
ників. Педагог ічне спішування постає як процес інтеграції 
індивідуальних; u і і педагога і студента в цілісний процес їх 
спільної діяльності. Більш яскраво ця ст орона педаг огічног о 
спілкування висвітлюється в таких комунікативних діях, як 
вибір стилю і форми співробітництва, їх корекція в залежності 
від конкретних умов тощо.

Результатом педагогічного спілкування являється рівень 
психолої ічт юї ії п сі рації, психолої ічі юї єдаоеті учасників і іавчальної 
діяльності. Реальними показниками цього рівня є атмосфера співро
бітництва і міра взаєморозуміння, єдність спрямованості і міра орг а 
нізованості, доброзичливість і відкритість відносин.

Необхідною умовою у процесі навчання є наявність зворо тнього 
зв’язку, а він з явиться, коли в наявності є взаєморозуміння.

Взаєморозуміння це розуміння іншої людини, взаємин, які 
складаються між людьми, що спілкуються. Взаєморозуміння між
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педагогом і студентом будемо розгляда ти як стан внуїрішньої згоди, 
який має певні особливості, зумовлені характером і умовами навчаль
ної діяльності . Звичаііно, зовнішній вияв такого ст ану стичний бік 
спілкування, який в умовах навчатно-виховпої/цяльності є основою 
дігя корекі ці поведінки педаї оі а і сіудеї п а.

Виходячи з результатів досліджеі и ія про рівень взаєморозуміння 
вчителя і учня Н.О.Кордунової (7, с. 46), ми виділили чотири рівні 
взаєморозуміння педагога і студента (слід відзначити, що віковий 
чинник в даному дослідженні не має істотного впливу): високий, 
середній, нижчий від середньої о, низький.

Високий рівень взаєморозуміння характеризується адекватною 
високою взаємі юю оцінкою ділових якостей і позитиві іим емоціш ІИМ 

фоном спілкування. При такому рівні взаєморозуміння студенти 
адеква шо оцінюють стра тегію поведінки викладача не тільки відаос- 
но своєї особи, а й віді юсно інших членів і рупи. Студент намагаються 
частіше вступа ти в кошакг з виклад ачем. Туг викладач може ефективно 
використовувати дискусію, діалог як метод навчання. Такий рівень 
взаєморозумішія створює сприязливий емої цйішй клімат, при якому 
навчально-виховна діяльність сгаєнайефасіивнішою і супроводжуєіься 
взаємним задоволенням.

При середньому рівні взаєморозуміння симпатії і аш ипа тії в 
спілкуванні виникають епізодично, мають тимчасовий характер і 
виявляюіься і іе яскраво. Бувають випадки, що педаї хм оі щ иоє сіудеї п а 
вище, ніж студент вчителя. Але буває і навпаки, тоді студент 
сподваєіься, що педагог оціниіь його ділові якості. Перевага надасться 
інтелектуальному контакту, емоційний бік спілкування виражений 
недоста тньо. Стосунки мають переважно діловий характер.

Рівень взаєморозуміння нижчий від середнього характеризується 
неадекватною взаємною оцінкою ділових якостей. Такий рівень 
взаєморозуміння складається переважно із студентів, які мають 
низьку успішність і високий рівень домагань. Ці студенти шукають 
активної співпраці з викладачем, розраховуючи на його поблаж
ливість, значно переоцінюють себе . В такому випадку може виника
ти однобічна симпатія. У своєму ст авлені іі до педагог а такі студенти
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легко переходять віт симпатіїдо антипатії. Загальнийрозвигок почуттів 
цих студентів відбувається в егоїстичному напрямку . Свої невдачі, 
недоліки, зриви вони відносять на рахунок викладача.

Низький рівень взаєморозуміння викладача і студента харакіс- 
ризується відсупгістю інтелектуального і емоїгійного контактів, нега
тивною взаємною оцінкою якдщових,такі загальнолюдських якостей 
. Цесіворіос негативні емоційні та ініелектуальні бар'єри, які зводять 
на нівець навчально-виховний процес. Студенти не сприймають 
ctl іьі іих сторіїі особистосгі педаї оі а , пе;щгог із свої о боку пі; ікрссі поє 
неї а п тн і риси цих сіудеіпів. Процесспілкування породжує взаємну 
неприязнь, яка забирає багат о енергії і відволікає від вирішення 
і іавчально-вихові іих завдді п>.

Взаєморозуміння викладача і студія гга є ваяо іивим чиї п пжом, який 
вгишває як на процеснавчально-виховноїдіяльносгі,такіна іїреіультат.

Дуже часто студентська і руп а включає в себе представників не 
одної, а кількох і іаціоі іальї юстсй. Постає npo6j іема міжпаї иоі ш іьі юї о 
спііжування. Поняття міжнаціонального спілкування можна охарак
теризувати як реальні, конкретні прояви взаємовідносин представників 
;щох і більше національностей, що обмінюються матеріальними та 
духовними цінностями, думками, поглядами, почу ттями і 
персживаїпіямн (5, с. 68). З психологічної точки зору міжнаціональне 
спілкування є формою реалізації національних відносин на особисгіс- 
номурівні, їх особистісно-психологічною конкретизацією. Приміж- 
еп іічі іій взаємодіїпсихолоїічі гі проблеми можуть ві u шка п і у зв язку з 
етнічними установками і стереотипами. Викладачі вузів повинні 
створювати атмосферу, яка б сприяла адекватному сприйняттю 
студентською аудиторією особистосгі предст авника іншої націо
нальності. Іноземні студенти можуть стикатися з проблемою нерозу- 
міні ія деяких установок, ірадоп ііі г, з вга и ікнеї шям мові шх бар’єрів тієї 
країни, в якій знаходиться вуз. Дня таких студентів характерна 
сором’язливість, неврознісіь. Особливо, коли їм бракує знань, вони 
припускаються помилок, нерозуміють, про що йдеться. Тоді може 
появитись наві ть агресивність.

При навчанні студентів іншої національності найважливіше 
значення має його комунікативна сторона, а отже, іі метод и і іавчання 
варто спрямовувані 11 іа подолання мовнихі психічних бар’єрів, сприяти 
активізації пізнавальнощяльносгі студентів (2, с. 105). Ду же важливо 
створити основу дня адаптації до нових єоціокультурних обставин. А 
це потребує певної іиучкості, певної відмови від ряду традиційних 
правил та норм і є необхідною умовою ефекіиві юї спіїші юї діяльносгі 
(1, с. 158).

У процесі міжособистісного спілкування в студентській ірупі 
можуть виникати конфлікти, які відображаються на навчальній 
діяльності студента. В довідковій соїцально-психологічній лшратурі 
стверджується, що кої іфлікт І іс зіткнеш ія протилежі ШХ ПОІ ладів, не 
співпадання інтересів і дій окремих людей т а їх груп. У конфлікт 
переростає не будь-яке зіткнення, а, як правило, таке, в якому 
вирішуються найбільш суттєві проблеми, прагнення, ін тереси, цілі 
людей. Небезпжаконфлікіів полягаєвтому, що вони супроводжуються 
різкими негативними емоціями (9, с. 125). Вчені зазначают ь, що в 
процесі спільної діяльності в якості причин конфліктів можуть 
виступати два види детермінант: предметно-ділові розбіжності і роз
ходження особисто-прагматичних інт ересів. Крім того, копфлік ти 
виникають як серед студентів, такі між студентами та викладачами. В 
тому випадку, якщоу взаємодії студешіського середовища, яке здійснює 
спільну навчальну діяльність, переважають предметно-ділові 
супиречиосгі, виникнений конфлікт, як правило, не призводит ь до 
розриву міжособисгісиих відносин і не супроводжується нагнітанням 
емоційної напруїи і ворожосії.

Водночас суперечності в сфері оєобистісно-прагматичних ін те
ресів легко переходять у неприязнь і ворожнечу. Відсутність спільної 
діяльності ст ави ть людей, які переслідуют ь свої вузько-егоїстичні 
цілі, в ситуацію конкуренції, де перемога одного означає поразку 
другого. Це не може не загострювати міжособистісних відносин. 
Бувают ь ситуації, коли розходження особисто-прагмат ичних інт е
ресів прикриваються предметно-діловими суперечками або ж коли



тривалі предметно-ділові суперечки поступово приводять до особис
тої неприязні.

Якщо конфлікт набуває деструктивного характеру, він негативно 
впливатиме на процес навчання. Для студента створюється несприят
ливий морально-психологічний клімат в іруггі. Такии студент буде 
прагнуги уникнул и створеної ситуації. Звичайно, що інтерес до на
вчання падатиме. Якщо конфлікті виникає між ст удент ом і викла
дачем і не розв’язується, у студента може виникнути внутрішня 
неприязнь як до особистості викладача, так і до навчальної дисцип
ліни, яку він веде.

Загалом, між виокремленими складовими соціально-психоло- 
гічного забеспечення навчальної діяльності студент ів існує тісний 
взаємозв’язок. Проблеми в одному компоненті породжують пробле
ми в іншому компоненті, а виправдання недоліків однієї складової 
веде до ефективного впливу на навчальну діяльність іншої.
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hi this article the author clarificates the problem o f  a sorial- 
psuchological security o f  a the students' educational activities.

The literature analysis enabled to sepirate such jxirts o f  the educa
tional activities cocial  -  psychological соїщюпепі as the problem o f  
students ’ adaptation to the circumstances o f  study in the higher educa
tional establishment; the students ’grouppsychological climate; the stu
dents ’ mental barrier connected with studying; types o f  intercourse and 
activities o f  a pedagogue; problems o f  a mutual understanding between 
a tutor and students; problems o f  the interethnic intercourse: problems 
o f  interpersonal con flic ts.

Between these parts l/ieiv is a close connection. The problems in 
the first component cause the problems in the other one. and the correc
tion o f  lacks o f  one o f  the parts leads to the effective influence u/x>n the 
educational activity o f  another one.



М.В, Субота

АДЕКВАТНІСТЬ СПРИЙМАННЯ ЗМІСТУ 1 ХАРАКТЕРУ 
МУЗИЧНИХ ТВОРІВ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ

У спеціальній літературі,яка сгосустьсяданої проблеми, художньо- 
пізнавальна діяльність, що передбачає осягнення перцепіопом музики 
в процесій' виконання іншими людьми, визначалася по-різному. Багато 
діячів у галузі музичного виховаггпя докладали значних зусиль до того, 
щоб щщбратиназву, найбільш адекватну суті явища, яке визначається.

Поряд із терміном “сприймання музики" /“музичне сприймання"/ 
вживалися такі понятгя, як “слухання музики", “пізнання музики", 
“відображення музики", “показ музики" тощо. Проте жодне з них не 
відображає змісту явні ца, яке пас цікавий,. Одні поняття занадто широкі, 
інші занадто вузькі, ще іі пні мають свої специфічні відтінки.

Найближчим до суті явища, що розглядається, є термін 
“сприймати музики”, зміст якого за висловом С.В.Назайкінського/7/ 
, відображає ситуацію, у якій суб’єктом дії є людина з нормальним 
слухом, а діючим об’єктом акустичні сигнали, що виникають при 
відтворенні музики на музичному інструменті, у співі, у звукозапису 
тощо.

Функціональні механізми переживання, пов’язані з емоційною 
оцінкою сенсорних і образних характеристик музики є первинними як 
в ош «психологічному, так і в діяльї гісгю процссуальї юму вуц юшеїїї гі. 
У міру вюгючення операціональних механізмів інтонаційно-образне 
узагальнешія,будучипов’язанимізпредметно емоційними,художніми 
асої паї гіями, дозволяє збаї пуги/в іілигті/зміст музики, що вуїкриваєпся 
в головній з функцій пізнавальній. Нарешті, на найвищому рівні 
музичне переживання набуває рис “надситуа гивності", залучаючи 
суб’єкта до музичного досвіду людства, відкриваючигювіціїїтгі почуття 
й ідеали, виражені в музиці /5/, /1З/.

При сприймаггггі музики всіланки слухацької діяльності є істотно 
внулріїшгіми, слухач насамперед чутиво поглинутий змістом музики, 
співпереживаючгг та співдіючи в ії русі. Відображення предметного 
змісту та емоційного забарвлення здійсню сп.ся на основі зіставлені ія 
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слухачем образу художньої емоції, завжди опосередкованої 
загальнолюдським змістом, з життєвими емоціями, його особистим 
емоційно-чуттєвим досвідом. Індивід гуал гь г го- г иполот Ічні особливості 
слухачів, їхня емоційна спрямованість істотним чином, як виявтгв Л .J1. 
Бочкарьов, трансформують прог гес осяг і іеннякомпозі перської о задуму.

Так, з’ясувалося, що особи з підвищеною тривожністю та 
схильністю до самоаналізу більш чутливі до сприймання негативних 
емоцій у музиці. Випробувані з вираженим патериом радосіі в струк
турі емоційної спрямованості проявили домінування позитивних 
естетичішх емоцій у структурі музичног о переживання. Навпаки, 
випробувані з домінуванням у ст рук турі емоційної спрямованості 
емоцій лазерну сумувиявилися чутливішими до сприймагпгя ггега гив- 
нихемоцій у музиці.

Ступінь емоційної музичної сеггзиіивносгі ВИЯВИВСЯ ПОЗГПТГГІИО 

пов’язаним з показниками ігпровфсіїі гртгвожгюсіі.
Випробувані з високою активністю спілкування та низькою 

гривожггіспо, переважанням паїсриу радості виявилися менш чутли
вими до сприймання емоцій. Тривалість і глибина емоційних пережи
вань у них і іе пов’язані з і либипою музичі юї о переживані ія. Навпаки, 
у випробуваних з низькою активністю спілкування, високим рівнем 
тривожності, домінування па^терну суму іривалісп. і глибина життєвих 
псрежгпіаі іі> пов’язані з і j іибтоюю музичі юї о переживатігія і ірива. гіспо 
емоційгтої післядії музики.

Особистісні оеобливосгі слу хачів, - відзначає J1.JI. Бочкарьов, - 
сприяю ть якісно своєрідному, індивідуально неповторному пережи
ванню музики, особистісному процесові осягнення й вироблення 
художнього змісту. Особнсііспа своі рідпість є джерелом творчої 
природи сттригімагпіядтеповторноїсіра іеііі'осягнення задуму компо
зитора та інтерпретатора і побудови власної художньої концепції 
музичног о твору.

Зафіксовано залежність сприймання музики від емоційних ста
нів слухачів, які йому безпосередньо переду вали. Найбільший вплив 
на адекватність сприймання справляють ст ани тривожності і



депресії. Чим вищі показники тривожності й депресії, тим нижчі 
показники адекватності сприймаї пш, и і гавпаки.

Випробуваї гі, які перебувають у стані стомлення, виявили менший 
ступінь глибини му зичного переживання, проте тривалість емоційної 
післядії сумної музики виявилася в них вищою, ніж у осіб, які 
перебували у огпимальиому психічному ст ані.

Випробувані, які пцх.-бували у ст ані тривожності, виявили високу 
чутливість щодо сприймання стану тривоги в музиці, а т акож низькі 
пороги сприймання негативнихмузичних емоцій. Негативні психічні 
ст ани не лише значною мірою сприяли порушенню або зниженню 
ступеня адасвагаосіі сприймання, алейдеформували процес музичної о 
переживання.

Дослідження JT.JI. Бочкарьова підтвердило значні можливості 
впливу музики як на психічні стани слухачів, так і на особистість лю
дини загалом, на ижиттппстереоіипи, установки, цішгісні орієнтації.

Значно менше взаємодія суб’єкта і об’єкта в процесі музичного 
сприймання вивчалася психологічно з погляд у об’єкгивних харакге- 
риешк музичної о твору, які відображаються суб’єктом. Такі дослід
ження належали до сфери музикознавства, і психологічний зміст 
сприймання музики не вивчався або вивчався недостатньо. Психо
логічне ж вивчення цього процесу неможливе як поза зв’язком із 
психічним життям сприймаючого індивіда, так і осі урахування роз
рахованих на суб’єктивне відобра ження, але незалежних від нього 
властивостей музики, яка звучить.

Завдяки мехаї гі змові “емот цйі юї о резої іаі ісу “ і іа осі юві емої гіііі юї о 
узагальнені ія і співпереживання з; ціїсі пошті,ся “відкриття”, осягнення, 
виробництво і відтворення художнього змісту. В адекватному 
художньому відображет n гі та емої ці її юму пізі тат тні у і терозриві гій є; о тості 
переплетеш чуттєве /емоційно-слухове/ відображення і музичне 
мислення/5/.

Дещо іиакшерозуміє зв’язок емоційного і пізнавального ком
понентів сприймання музики Л. Кадции: не як даі сторони цілісного 
процесу , а як два його етапи. При цьому процес сприймання музичних

творів він ототожнює з процесом формування змістових уявлень у 
слухача.

У процесі формування змістових уявлень, як вважає Л.Кадцин/6/, 
належить виділи™ два якісно різних 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 виникаючі при цьому 
асоціації. Вихіддгі змістові уявлення суть знаки, зафіксовані слу хачем, 
значян ія яких ще необхідно осмислиш. Друї тій етап кої н тептуальиі 
уявлення, що виникають в процесі інтерпретації, соціального 
осмислення значущості вихідних уявлень. На цьому етаггі слухач 
повинен відповісти на запитання: що означають особливості будови 
музичного твору та переживання, зазнані і усвідомлені нами. 
Формування концептуально змістових уявлень здійснюється в 
основному після звучаїптя музичної композиції, але можерозпочались 
і підчас її звучання, відразу після формування вихідних уявлень.

На наш ітої ляд, такий підхід відображає і іеістоигі, а до певноїміри 
випадкові, сіггуативггі особііи в о с іі прої іссу сприймаїн ія музики. Назваї гі 
етапи дійсно найчастіше виявляю ться в наведеній послідовності. Але 
ця їх послідовніст ь не абсолютна ознака. Наприклад, за умови 
сіворетїї ія у слухача, особливо про<|іесійі ю підготовленого, відповідної 
установки можна домопися “концептуального випередження" при 
сприйманні музики. Тому відносність поділу сприймання музики на 
етапи /умовно: емоційний та інтелектуальний/ летко долається 
прш п типовим визі іаі н іям єдності і тих д вох сторін. А сам поділ і іа етапи 
слід трактувати більшеяк практичну, ніж змістовну характеристику 
музичі юї о сприймані ія.

Завдання нашого досліджешія полягало у виявленні відповідності 
змістові і характерові музичних творів у процесі сприймання і 
художнього відображення музики молодшими школярами.

До участі в експерименті буї ю залучетю З14 учнів 2 х,3-х, 4-х класів 
/по чотири паралельних класи/, у тому числі 89 учнів другого класу,
102 учні третього і 123 учні чеївертого класу. Серед випробовуваних 
було 148 хлопчиків і 166 дівча ток.



Із загальноїкіїїькості учнів, яких ми досліджували, було 45 таких, 
що навчалися у музичній школі, а 269 -  що не навчалися.

Дня прослуховування учням пропонувалося десяп, рекомендованих 
навчальною проїрамою творів вітчизнянихта зарубіжі іих композиторів 
/іривапспо 2-3 хв./, кожний із яких ми охарактеризували за словником 
естсгичіїих емоцій /ознак, модальносте^/.

К.Караєв “Гроза" /у таблицях Г/із балету “Стежкою грому“ 
сильно, твердо, напористо, важко, напружено, похмуро, різко, бурх
ливо, стрімко, люто, несамовито, п гівно, і іавіжено, шалено, таємничо;

М.Мусоргський “Баба Я га“ /БА/-розмашисто, фантастично, 
зловісно, буйно, розсерджено, різко, ірубо, сердито, злісно, страшно, 
жахливо, зухвало, похмуро, химерно;

Р.Шуман “Перша втрата“ /ПВ/ - проникливо, безневинно, м’яко, 
лагідно, зворушливо, довірливо, ніжно, розгублено, боязко, 
сором’язливо, сумирно, задумливо, жалібно, гірко, прикро;

П.Чайковський “Осіння пісня" /ОС/ -схвильовано, занепокоєно, 
пристрасно, гривожно, тужливо, зосереджено, тягуче, поетично, 
мрійливо, наспівно, інтимно, чуйно, сумно, скорботно;

Д.Шішбельг “Адажіо" /АД/-сгалечно, поважно, солідно, серйозно, 
тяі уче, сердечно, ласкаво, делікатно, благородно, спокійно, чутливо, 
стурбовано, збентежено, щемливо/тремтливо;

П.Чайковський “Неаполітанська ігісенька“/НП/-радісно,дзвінко, 
блискуче, яскраво, палко, оптиміст ично, під несено, енергійно гордо, 
витончено, вишукано, елегантно, і раціозно, баді>оро, запально;

Д.Кабалевський “Ююуни“ /КЛ/- спритно, весело, жваво, провор
но, зірабно, хвацько, завзято, пустотливо, жаріівливо, гумористично, 
і райливо, забавно, енергійно;

М.Мусоріський “Г опак" /ГО/із опери “Сорочинський ярмарок" 
піц іесеїіо, святково, урочисто, радісно, звучно, бадьоро, жваво, завзято, 
запально, велично, пишно, захоплено, мужньо, рішуче, гідно, 
відчайдушно;

С.Пархаладзе “Осінній дощик" /ОД/ - легко, весело, сміливо, 
летюче, впевнено, променисто, жартівливо, гротескно, забавно, 
приємно, привітно, ніжно, жваво;

І.Стрібоїт“Вальспівників/ВП/ ірайливо,значуще,безшабаш
но, задьористо, загонисто, манірно, бундючно, забавно, пікантно, 
весело, піднесено, наспівно.

Всього було одержано 1719 малюнків зісловесними звітами/далі
-  малюнки/, у тому числі по лворах; “Гроза" 241 малюнок;” Баба 
Я га"-165; “Перша в т р ат а" -186; “Осіння пісня“ 149; “Адажіо" 167; 
“Неаполітанська пісня" 192; “Клоуни" -  144; “Г опак" 174; “Осінній 
дощик” 166; “Вальспівників" І35малюнків.

Якщо малюнок не містив елементів, які відповідати б змістові, ідеї, 
назві твору, то його відповідність змістові твору оцінювалася 0 балів; 
часткова ж відповідність 1 балом; значна або повна відповідність 2 
балами.

Аналогічно - 0, 1 і 2 балами оцінювалася відповідність малюнка 
характерові музичі юї о гаору.

На наступному етапі здійснювалася статистична обробка
о триманих експертних оцінок та порівняння за її допомогою резуль
татів різііт іх і руп молоді них і їжо.) іярів. Усьої о за різііими осі ювами було 
виділено 221 рупи учнів.

Втісі ювок про і іаявнісіь або п]ю відсу пгісп. ста іисіичі ю зііачутцих 
відмінностей між результатами д вох фуп школярів робився на підставі 
порівняння середніх арифметичних за t критерієм Ст’юдента та на 
підст аві порівняння часток у сукупності за /  критерієм.

Із за пропої юваї іих учі іям десяти музичнихтворів у п’яш  переважав 
радісний, веселий настрій /іх ми умовно віднесли до групи “веселих"/ 
, а в п’яти інших журливий, сумний /і ЇЇ твори були відносні до і рупи 
“сумних”/. Як і передбачалося, такі особливості музичних творів дістали 
своє відображеі її ія в показнику емоційноїх> знака учнівських матої іків.

За відповідшепо змістові твору малюнки за твором “ Гроза“-0,56; 
“БабаЯі а" 0,48; “Пфінавтрата" 0,33; “Осінняпісня“-0,59; “Адажіо" 
-0,24; “Неаполітанськапісенька" 0,42; “Клоуни" 0,19; “Гопак" 0,41; 
“Осінній дощик“ 0,22; “Вальс півників" 0,11.

За відповідністю характерові твору малюнки оцінено так: 
“Гроза“-1,62; “Баба Яга" 1,84; “Перша втрата" 1,74; “Осіння 
пісня"-1,92; “Адажіо" 1,68; “Неаполітанська пісенька" 1,82;



“Клоуни11 1,66; “Гопак" 1,88; “Осінній дощик“ 1,27; “Вальс 
півників" 1,58.

Порівняння результатів за цими двома показниками показує 
величезну різницю між ними. У малюнках учнів зафіксовано ду же 
високу, часто майже повну відповідність характерові музичног о 
твору /від 1,58 до 1,92/, годі як від повідність його змістові виявилася 
досить низькою /від 0,11 до 0.59/.

Огже, хоча, як зазначалось раніше, у сприйманні музики беруть 
і інтелектуальні процеси, безумовно, провідними тут є процеси 
емоційні, що, до речі, підтверджує слушність терміна “емоційне 
сприймання музики".

Подальший теоретичний аналіз здійснювався за трьома на
прямками: аналізувалися ста тево-вікові, суб’єктні та релятивні особ
ливості емоційного сприймання музики молодшими школяра.

Статеві відмінності емоційного сприймання музики молодшими 
школярами виявилися не такими відчутними, як ці,ото можна було 
сподіва тися. Зафіксовані ж нами відмінності здебільшого легко 
вписуються в традиційний зміст статево-рольових стереотипів.

Оцінка малюнків хлопчиків і дівчаток не дає підстав стверд
жувати, що в когнітивному /пізнавальному/ плані сприймання 
музики та чи інша стать має якісь переваги. Аналіз малюнків показав 
насамперед переважання спільних, властивих дітям обох ст атей 
особливостей.

Порівняно з усіма іншими, найвиразніше у нашому дослідженні 
проявилися вікові відмінності в емоційному сприйманні музики 
молодшими школярами.

В оцінці експертами малюнків учнів 2-х, 3-х і 4-х класів на 
відповідність змістові і характерові музичного твору проявилася, 
як і в оцінці емоційного знака, залежність від поділу творів на 
“су м н і“ і “в есел і” . П ричом у ту т  в ід зн ач аєт ьс я  певна 
парадоксальність: у малюнках за “веселими» творами така 
відповідність з віком посилюється, тоді як у малюнках за творами 
“сумними" знижується.

Таблиця 1
Результати, в яких виявлено значущі відмінності між 

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

Експертна оцінка t. / значущі /
1 Іоказник Твір 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 і 3 кл. 2 і 4 кл 3 і 4 кл.
/ 2 3 4 5 6 7 8
Відпо НА 0.57 0,62 0,14 - 3.54*** 4,07***
відність ІІВ 0,36 0,45 0,11 2,57* 3,44***
змісту АД 0,13 0.41 0,15 2,94** 2,25*
твору ЮІ 0,02 0,25 0,41 2,95** 3,07**

її ) 0.32 0,18 0,74 - 3,34** 4,19***
0/1 0.31 0,02 0,27 3,95*** 3,08**
ви 0,02 0,09 0,30 - 2,75** -

Відпо ГР 1,78 1,56 1,52 2,60* 2,81** .
відність пв 1,62 1,87 1,80 9^*** -

характе /VI 1.86 1,51 1,61 4.00*** 2,19* -

ру твору I III 1,70 1,86 1,92 3,13** -
ЮІ 1,45 1,87 1,71 3,30*** - -

ОД 1.46 1,91 1,90 5,30*** 4,85*** -

ви 1,63 1,80 1,18 - 3,11** 4,56***

Примітка: * - відмінності значущі при Р  менше 0,05 :
* *  при ! ’ метис 0.01 ;
* * *  - при Р  менше 0,001.

Т ак, відповіді гість малюнка змістові твору в у чі гів четвертої о  класу, 
порівняіюзучііямилругогокпасу,пошімисязаодниміпворами/“Юіоуни“, 
“Гопак“, “Вальс півників“/ізменшилась за іншими/“Баба Яга“, “Перша 
втрата “/, поріві іяі ю з учі шмитреіьої о  класу також зросла в малюї псах за 
“веселими" творами / ’Гопак", “Осії п іійдощик“Л зі шилася за “сумі іими“/ 
“Баба Яга", “Перша втрата", “Адажіо"/. Відмінності між учнями друшгоі 
треіьоіокласу за і дам показі шком проявилися мани виразі ю.

Така сама заі іежі гість, щоправда, ма пною мірою, виступила і в оцінці 
відповідності малюнків характерові музичного твору: у малюнках за 
“веселими" творами відзначається іщдієнція до збільшення вишовущосгі



звіком/“Клоуни“, “Гопак", “Сканнійдоіцик7,авмалюнкахза “сумними" 
творами доії зменшення/“Гроза“, “Адажіо".

Виявлену закот юмірність, очевидно, можна пояснити тим, що при 
сприйманні “веселих" музичних то р ів  дай  легше піддаються безпо
середньому впливові характ еру, настрою твору і виявляють підвищег ту 
с.хильнісгьдосгандартггоіо,спреоптгюіовідображенггямузігкгьПрргчому 
таке відображення виявляггьсяточнішим усприйманні учнів відносно 
ааршотовіку,тобто, віїцовіогісіьма^отіків зміст ові і характерові “весезтх"
МуЗИЧГГИХ ГВОрІВ З ВІКОМ ПОСИЛЮЄТЬСЯ.

Сприймання ж творів “сумних" створює більше можливостей для 
самозап гиблення, рефіексїї, самовиражо іг ія. Тому з віком, із г шросганшм 
здагаосгідо самоаг ки язу, із і гаї ромад рш  п іям особі істот о жиггевог «досвіту 
можуть посиг тюватися тощо п щдо іг v гиві іуалізаі ці' смог цйног осприймання 
му зики, до відхилення, відщлувітстереотипів. Таке пояснення, зокрема, 
пі цверджується г гаї ними в гасі іг тмт і спосгєрежапгями, з; рігсі го п гмп в хо; о 
дослі ркоіггя: учггі чешергогок]гасу при прос]гуховуванні “сумних" творів 
особливо часто намагалися втілиш в малюнках свої власні, особисті 
ікреживанш.

Виягі.1 го гі зміни емої цйг юї о сприймання музики протягом моло, ЦІГ0Г0 

і місі їм гог о віку від його початку до заверггтеннята переходу в піт: гілковий 
вік } (осиїь однозі гачг ю вписую г г>сяв характеристики пери іог о, най тяжчої о 
рівня розвитку саморегуляції поведінки школярів, виділеного 
М. И.Боришсвським: самореї уляція молодцшх u ik o j  іярів мег пне, ігіж у 
ггідтітків, залежить від стосунків з групою ровесників /4.

Ужепочатковг іі і аггаліз результатів учг гів, які вгціітукпь і неві івітують 
му зичну шкода, покагав, що із 18 випадків, уякгіх було виявлено значущі 
відмінності \гіж двома гру пами, у 14 вищі експерті оцінки отримали 
малюнки дітей, які навчаються музики. Тобто, регу лярні систематичні 
заняттямузггкою сприяють пошлеш по, заіххггренггю, акиенгуваншо гих 
чн інших особливостей емої даної о сприймати ія музики.

СЬж^сгмтіальї та музична щцтшівка молодших школярів маєвиразниіі 
вгигнв на процес емоційного егтрийматгнятгими музики. Вони і либшеі 
різі юмаїггп ш не вичтет говують іі чи інші характериспіки музичі юї о твору, 
вияв, гають вищу здап гість до відтворення музичних образів засобами 
образотворчої о мистецтва. Краще і пові тії гге відчувають вониданаміку, 
розвиток музичного твору, ііоі о шоі дано-образний змісті характер.

Спа пальноїуваги заслуговує, зокрема, еггіввілцошення особливостей 
емоційного сприймання музики молодшими школярами та т акими 
характеристиками їх особистості як екстравертованість та 
інгроверюваггість.

Всіх досаджуваних под длили і га три г рупи ексіраверіів, іг провертів 
тагрупу “проміжгтих" за озііакою “о<стравергованісіь ішраверговаї гість". 
Цезумовило порівняння між собою результатів жстравергів та інтровертів, 
а також результатів цихд вохкрайніх труи із результатами “проміжної" 
ірупи/габл.2/.

Таблиця 2
Результати, у яких виявлено значущі відмінності між 

експертними оцінками малюнків учнів, віднесених до іруни
екстравертів, інтровертів і групи “проміжної” 
_______ ______ за лапою ознакою______________

Експертна оцінка t , ; / зна1іущі /
Твір 1 Іоказник і ікстра- 

верги
“1 Іро- 
між- 
ні"

Інтро
верти

Екстра
верти і 

“про - 
міжні “

Екстра
верти і 
інтро
верти

"Проміж
ні “ і 
інт

роверти
І 2 .і 4 5 6 7 а

БА Відповід
ність
змістові
твору

0.59 0,31 0,46 2.20*

ОД Відпо
відність
змістові
твору

0.26 0,30 0,08 2,35* 2,51*

ВП Відповід
ність
змістові
твору

0,19 0,03 0.04 2.31* 2,19

КГІ Відпо
відність
характерові
твору

1.59 1,65 1,84 2.58*



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

Би іьігг чітку різі іиі цо  зафіксовано в такихпоказниках, як вц ід о в іл і гість 
зміеіуйхаракіфові твору,рівеньузагальноінятаоріїгінальніеть.Пршіьому 
лише в першому з на званих показників відповідності змістові твору 
відзначається значуща пфевагаекстравфтів/“Осішгій дощик", “Вальс 
півників"/, тоді як малюнки інгровертів оцінено вище за відповідністю 
характеру твору/” Клоуни"/, рівнем узагальнення /” Клоуни", “Гопак"/, 
оригінальністю /”Пфша трата", “Клоуни"/.

Таке співвідношення показників досить логічно узгоджується з 
особгаФостямиаатравфгованої'гаінгравфгованоїповіі:іінки:спрііймаііня, 
відображення музики ексгравфтами більш зорієнтоване на властивості 
об’єкта - музичі юго твору, а сприймаггняігировфтів сильніїгіезалежить 
від їхніх власних емоцій та ішшеюуальнихпроцесів.

Значно більше значущих відмінностей випливає з порівняння 
агресивнихі доброзичливих учнів та учнів, віднесенихдо “проміжної “ за 
даною ознакою і рупи.

В малюнках j юброзичливихдітей спостерігається помітна перевага в 
точності, адекватності йповноіівщображенняхаракіфистик музичного 
твору. На томість у маї іюнках аі ресивних дітей си іьнішою є орієш аг гія на 
своївласні переживані ія та емоційні стани.

Результати доброзичливих дітей виявилися значущо вищими у 
сприйманні й  відображені гі, відповідності й о го  характерові Г  Гроза“/. Але 
особливо була частою перевага доброзичливих учнів над аїресивнимиу 
i s i t io b v u  іо с п  малюї пав змістові твору/”Баба Яі а“, “Осіння пісня", “Осінній 
дощик"/.

Менша відповідність змістові твору у малюнках агресивгшх учнів, 
можливо, відображають дещо сильнішу їх заценірованість на своїх 
особистих якосгях і проблемах та взагалі характерну для аг ресивних осіб 
стереотипність І « І К І  ой і поведінки.

Для емоційного сприймання музики молодшими школярами 
характерною була його високавідцовідігісіь харшсіфові музичних творів і 
низька від повідність їхньому змістові. Відзі іачеподешо вищувідповідцісіь 
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змістові творів у сірийманніекстравфтівта доброзичливих учнів. Вища 
відповідність характерові мушчнихтворів була властива дівчаткам, дітям, 
які відвідують музичну школу, учням, яких віднесено до інтровертів,,) ю 
пасивнихта доброзичливих.

З віком відповідність змістові (меншою мірою ВІДПОВІДНІСТЬ 

характерові) “веселих1* торів посилюється, а “сумних" послаблюсп>ся.
Нашірезу штати показали, що реї улярі гі шаемапічі гі заняття мутіпсою 

сприяють посиленню, загостра» по, акцапувш п по деякнк oco6j іи в о с  гей 
^юіщгі юго сприймання мушки моло;вними і нколярами. Учні, які пі'юхоуіяіь 
спеціальну музичну ггідц о говку, зда п гі глибше й повніше внчімювувати 
окремі характфистики музичного твору, точніше й адекватніше 
відіворювати музичні образи засобами образотворчого мистецтва. Воі їй 
краї це відчувають , т  іаміку, ро ів и т о к  музичі юї о твору, йоі о емої гійі ю- 
образний змістіхаракіф, продукпіві гішеіденшфікуюіься з виникаючими 
в них музичними образами.

Таким чином, щ)отягом молодшого шкільного віку можливості 
емоційного спрштманш музикирозніирюєтьсяі попгибшосіься. З віком 
учні дедалі адекватніше сприймають івідображають емоційний і іасірій 
пюрів,вняатяюіькршц)а;іііпіалііодосамоі огіїхіцехустріїіімаппямутіїкії. 
Зростає відповідність суб’єктивних переживань об’єктивним 
характеристикам музичних творів.

Водночас емоційне сприймання музики іцгцівідуалізується, 
посилюється його оріо гтаїця на внугріїпі ііі і світ , bj іасі іу емої цій і\ а|кру 
учнів.
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The article describes the m le o f  emotional perception, especially 
perception o f  music, in cognition o f  reality. Specific o f  emotional per- 
ception o f  music is the main subject o f  author's experimental study in 
which take part more than 300 pupils. It is underlined, that investiga
tion o f  emotional perception among different groups o f  children can 
determine some specific trends to individual, original perception o f  
music. The author’s suggestion is that using o f  music can play a great 
m le in a psychic development o f  children.

М.В.Тоба

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ

Проблема професійної некомпетентності психологів, які не 
можуп. чітко розмежувати норму і па голої ію, точі ю ви зі іачігга пси
хологічний діагноз і провести психокорекційну роботу є актуальною.

Практика свідчить, що часго-гусго робота психолога зводиться 
до використання банальних опигувальників, а про класичні 
методики психолопчного впливу вони маю гь поверхневе уявлеї II ІЯ. 

Робота зводиться до фраз типу: “Візьміть себе в руки”, “Стримуйте 
своїемоції”, “Все буде добре”. Заважає цьому і нерозуміння ролі 
психолога-консульташ а і яка функція психотерапевта.

Зазначимо, що у вітчизняній психолоіії загальноприйнятим с 
таке розуміння роботи психолога-консультанта і психотерапевт а: 
исихолог-консультаит працює із здоровими людьми на рівні 
“психолог-клієнт”, надає їм психологічну допомогу, психотерапевт 

з психічно хворими в системі “психолог-пацієїп ”.
Зупинимось на характеристиці окремих напрямів консуль

тативної роботи. Відомо більше двохсот прийомів, які викорис
товуються в психологічному консультуванні.

Бондаренко О. виокремлює гаку класифікацію напрямів кон
сультативної робо ги [2,с. 39].

I Психодинамічний напрям.
1. Класичний психоаналіз 3. Фрейда.
2. Аналітична психологія К. Юнга.
3. Індивідуальна психологія А. Адгіера.
4. Гуманістичний аналіз Е. Фромма.
II Когнітивний напрям.
1. Раціонально-емотивний напрямок РЕТ А. Еігаса.
2. Когнігавна психотерапія А. Бека.
III Гуманістичний напрям.
І. Екзисгеїи пальна психотерапія і кої ісультування.



2. Теорія і практика консультативної і психотерапевтичної 
робота К. Роджерса.

3. Геппальттерапія.
4. Транспереональна психотерапія і концепція С. Грофа.
IV Поведінковий напрям.
V біхсвіоріальній психотерапії психолог-консультант висту

пає в ролі вчителя, наставника або лікаря. Це одна г і психотехнік 
поведінкового напряму. Прихильники даного підходу психологічного 
кої ісультування вважають, що дезадаптивна (невротична) поведінка 
є результатом неправильного научіння.

Одним із інструментаріїв психологічного впливу є гіпноз. Згідно
І.П. Павлова, загіпнотизований стан цечасіковеї'альмуваннякори 
великих півкулі» мозку, парціальний сон, при якому збережений 
процес сприйняття, але відсутнійконтроль над руховими центрами.

Найбільш навіюванню (сугестія) піддаються люди похилого 
віку, діти, психологічно слабші пацієнти.

Систематична десенсибілізація один із мет одів в біхевіо- 
ріальній психотерапії. Сенсибілізація (чутливість) вид научіння, 
Що відносять до реактивних форм поведінки, при якому повторення 
стимулів веде до роздратування, агресивності. Важливо встановиш 
ієрархію стимулів і навчити людину прийомам релаксації, вмінню 
стримувати свої емоції, самозаспокоєнню, саморегуляції.

Аверсивиа терапія. Дратуюча стимуляція викликає емоцію від
рази. Наприклад, В. Бехтєрєв викликав що емоцію до алкоголю у 
хворих на алкоголізм за допомогою гіпнозу або введенням 
спеціальних ліків. На Україні зараз єпопулярним кодування О.Р. 
Довженко як варіант аверсивної терапії.

При психоаналізі психотерапевт повинен спрямувати свою 
роботу на усвідомлення людиною несвідомого. Основними принци
пами робота є ней гралітет, особистіша закритість, тонка спостереж
ливість і здатність психолога до адекватної інтерпретації. Клієнт 
при цьому повинен бути готовий до довгої (від декількох місяців до 
багатьох років) роботи, протягом курсу психоаналізу повинен

утриматись від різких змін в особист ому житті, щоб це не вплинуло 
на результат лікування.

Традиційно психоаналітичний метод включає в себе такі 
методики:

мет одика вільних асоціацій невимушені висловлювання, 
які першими приходя ть в голову, зміст яких відображає 
проблему клієнта;

тлумачення сновидінь підчас сну послаблюються ego- 
захисні механізми і проявляют ься скрші від свідомості 
переживання. Кожен сой людини можна інтерпретувати, 
розкрити його латентний зміст;

ін терпретація пояснення клієнт у в чому полягає 
проблема;

аналіз опору аналіз клієнтом своїх ego-захисних меха
нізмів, усвідомлення справжніх проблем.

Аналітична психологія К. Юнга. Техніка аналітичної психо
терапевтичної роботи близька до психоаналізу, більша увага зверта
ється і іа тлумача її ія сі ювидр н>. Г олові іа ідея j п о д и і іа повні п іа праг
нути до вдосконалення через саморозумішія.

При використанні аналітичної психотерапії Аддсра психолог- 
кої ісу.і іьт а і п повні ієн зменшиш відчуття і іепові юнії шості, розвивати 
соціальний інтерес, знайти помилку в світосприйнятті клієнт а, яка 
заважає вирішиш проблему. Виділяють чотири тиші помилок: недо
віра, самолюбство, нереалістичні амбіціїі невпевненість. Діагностич
на робота: психолої -кої куль гаї п вивчає сімені гі взасмост осуі паї ю гіп п a 
і яким було його дитинство. Психотехніка даної о підходу включає в 
себе такі етапи:

Перший етап. Вст ановлення правильних взаємост осу нків. Пси
холог проявляє поваї у до клієнта, віру у можливост і і з; дбиосп лю; циі їй, 
підтримує його і проявляє щирий інтерес.

Другий егап. Аналіз особистішої дешаміки. Консульт ант праг
не зрозуміти, усвідомити стиль життя клієнта. Важливими 
питаннями є пит ання про сенс житт я, життєве кредо. (В чому ви



бачите сенс життя?) Існують деякі спеціальні прийоми, які може 
застосувати психолог на цьому етапі :

а) “Сімейні спогади” (“Як ваш батько відносився до дітей? , 
“Хто був улюбленою дитиною в сім’ї?” , “Які були стосунки між 
вами і батьком чи мамою?”, “Якою ви були дитиною? ),

б) питання з приводу виховання в дитинстві “Я б хотів почути 
про ваші перші дитячі спогади”. Важливо зафіксувати тему, яка 
домінує у спогадах, почуття, які виражає клієнт;

в) сновидіння - у даному напрямі відсутнє фіксоване пояснення 
кожного сну (як, наприклад, у 3. Фрейда). Більше значення мають 
ди тячі спи, в о н и  розглядаються як репетиція майбутніх дій;

г) пріоритети - аналіз чотирьох важливих цінностей, що ви ша- 
чають стиль життя: перевага, контроль, комфорті бажаїшя бути 
приємним. Щоб встаї ювити пріоритети клієнта, його просять розпо
вісти про тс, як проходить його день: що він робить, як себе почува(, 
що думає, чог о уникає, які почуття викликає в інших;

д) підведення підсумків - по кожному етапу к л і є н т  готує резю
ме. Текст читається вголос (слід звернути увагу на невербальну 
поведінку). Суть цього етапу показати основні помилки в суджен
нях про світ, життя: гіперузагальнення (“ Немає в житті щастя ), 
недовіра і нездійсненні мрії (“Я х о ч у  подоба тись всім ), заперечення 
власної цінності (“Я ні на що не здатний”).

Третій егап. Створення умов інсайту. Реальї ге саморозумії п ія суть 
третього етапу.

Четвертий етап. Допомої а в переорієнтації. Завдання психолога 
допомогти клієнту втілити інсайт в дію. Існують різні прийоми, які 
сприяють зміні особистості. Наведемо деякі з них:

- “якби” людана діє так, ніби побажання “якби” здійснилось. Це 
рольова гра, причому клієнту пропонують діяти за певною схемою, 
і іаприклад, між двома консультаїгіями дотримува п ісь і ц>оі о пршн щпу;

- постановка мети і прийняття обов’язків. Мета повинна бу ти 
реалістична, час обмежений. “Роби тільки те, що приємно гак 
сформував Адлер суть цього прийому.

Що стосується когнітивної психотерапії А. Бека і реальніс- 
ної терапії У. Глоссера, то слід відзначити, що часто ці методики 
застосовують д л я  психокорекційної роботи в птколах, серед соціаль
них працівників, в сімейному консультуванні. Реальніша терапія в 
першу чергу використовується при роботі з важкими підлітками, 
підлітками з делінквецгною поведінкою, ув’язненими.

Психолог разом з клієнтом виконує шість етапів:
1) встановлює взаємовідносини з клієнтом;
2) потрібно забути про минуле і основну увагу звернути на 

поведінку людини зараз;
3) залучат и клієнта до самооцінки своєї поведінки, з’ясува ти 

чидопомагає клієнту дана психокорекційна робот а;
4) допомогти в пошуку альтернативних способів дій і вироб

лення його плану;
5) взяти зобов’язання з дитини про виконання цього плану (план 

повинен бути реальний);
6) налаштувати клієнта на те, що вибачення, у разі невиконання 

вимог, не будуть прийняті;
7) бу ти принциповим, але відмовлятись від покарань. Всі ці 

l іапн направлені на розви ток відповідальності, самоконтролю 
і позитивної поведінки.

Одним і і видів психологічного консультування є клієн і цент
рована психотерапія К. Роджерса. Людина, яка звертається до 
психолога, почуває себе безпорадною, відмежованою від значної 
част іш  свого внутрішнього світу. Г. Онищенко вказує, що засобом 
впливу є особистість психолога, зокрема його конгруентність (щи
рість, відповідність між почуттями і зміст ом висловлювань) [З, с. 
292]; т урбо та добре відомий традиційний т ермін екзист енціалізму, 
прийняття клієнт а таким, яким він є.

Концепція К. Роджерса є досить популярною у ві тчизняній 
психологічній практиці.



Ефективність вибору того чи іншого виду психологічного кон
сультування залежигь від професійної підготовки психолога-консуль- 
танта, від характеру психологічної проблеми.

Слід також усвідомити такий факт, як бажання самої людини 
зміниш себе, своє житі я. Ні в якому разі психолог не пропонує свою 
допомогу, особистість повинна звернутись до психолога--консуль
танта, який тільки допоможе розібратись у проблемі, зрозумі іи її, а
вона сама повинна справитись з нею.

Ефективність психотерапевтичного процесу залежить від ба
гатьох чинш псів [3, с. ЗО 1]: особистість психолога, особистість кіію ь 
та, адекватність психот ехнік і методів, наявність конгакгу, неухильне 
до'тримання психологом принципів психологічного консультування.
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The article represents the analysis o f  certain trends o f the consult
ing work. The differences in the work o f  a psycho-consultant and 
psychotherapist are indicated

Н.В. Родчин

ДО ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ ТА ДЕТЕРМІНОВАНОСТІ 
ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ

Питання про те, чи с людина т ворцем власного життя, чи
ні, здавна цікавило філософів га психологів. Не байдужа ця
проблема і сучасній науці, великий вклад у розуміння якої внесли
як зарубіжні вчені (А.Бандура, А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл,
Е.Фромм та ін.), так і вітчизняні науковці (БАнаньгв, М.Бсришев-
ський, А.Бурлачук, Г.Костюк, О.Киричук, С.М аксименко,
А.Петровський, В.Пискун, С.Рубінштєйн, В.Роменець, Т.Тигаренко,
О.Ткаченко, М.Ярошевський). Актуалізація уваги на принципах
детермінації та самодегермінації життєвого шляху людини
породжує низку не менш важливих запитань: яке ставлення
людини до свободи і чи потрібна вона їй взагалі? Чому одна
людина є автором власної долі, а інша воліє віддати ініціативу
в руки інших? Коли саме людина відчуває перший ковток 
свобода ?

Розглянемо насамперед філософське тлумачення п т  ання сво
боди та детермінованості жигтєтворчості особистості. Як відо
мо, більшість фізичних явищ зумовлюються дією певних причин. 
Але ці причини з уявляють ся внаслідок дії інших причин і так 
до нескінченності. Розмірковуючи подібним чином, ми доходимо 
висновку про Першопричину, як би  хто її не уявляв (як Бога, 
Фатум, Першоматерію, Субстанцію, Природу та ін.). Якщо 
стверджувати, що всі явища та процеси в Космосі перебувають у 
залежності від першопричини, го й вчинки людини визначаються 
нею (3, 146). У літературі виділяють два розуміння детермінації, 
які все ж залишають місце волі людини:

1) каузальна детермінація (причинність), тобто наукове 
розуміння;

2) смислова детермінація (провидіння), тобто теологічне 
розуміння.



Каузальна детермінація допускає можливість вийти за межі 
необхідності, проникнути в її механізм та оволодіти ним. При 
смисловій детермінації людині пропонується побачити буття, як 
нескінчену глибину смислу, ж  істину, що знову ж таки п о в у я з а н о  

з ідеєю свободи.
У працях філософів та психологів для пояснення детермі

нованості поведінки людини іноді використовується поняття “доля 
”. Філософська енциклопедія дає таке тлумачення долі: “. . .поняття 

міфологема, яке виражає ідею детермінації як несвободи ” (7; 
158). Доля не тільки прихована від людського розуму (як множинні 
каузальні звуязки), не тільки непізнавана (як і провидіння) - вона 
“сліпа” і “темна” безвідносно до субуєкта, що пізнає, за самою 
своєю с у т о .

Ідея долі повуязана з біологічним та соціальним вимірами 
людського існування. Біологічний аспект дає переживання незворот
ності життєвого циклу (народження, зростання, породження нового 
покоління, старіння та смерть). На глибинному рівні ідея долі, 
тобто несвободи, наскрізь соціальна, крім того природна несвобода 
у великій мірі служить для людської свідомості лише символом 
соціальної несвободи.

У процесі розвитку людства ідея долі пройшла ряд мета
морфоз. Скажімо, для первісного суспільства характерне ототожнення 
долі з іншими типами детермінація, доля не відокремлювалася від 
природної каузальності та волі духів.

У римлян доля - цс фор туна, удача, випадковість. Людина 
очікує отримати те, ідо випадає їй за законами азартної гри : “або 
пан або пропав”. А на думку давньогрецьких мислителів, життєвий 
шлях людей підпорядкований фатуму, необхідності. Доля обумовлює 
людські вчинки, а відповідати за наслідки має людина. Суперечність 
такого тлумачення проблеми є очевидною

Виклик культу долі був кинутий християнством. Біблія 
допускає тільки відкритий діалог творця та творіння, в якому 
немає місця долі. Бог, Творець - це наше життя. І всі, навіть гі, 
хто ніколи не допускав гадки, що помислом Божим визначається
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його доля (життєвий шлях), у критичні хвилини життя, коли вже 
усі способи випробувані, звертаються тільки до Нього.

В. Панок трактує поняття “доля” як синтез кількох скла
дових. “З одного боку, це ставлення особистосгі до свого життєвог о 
шляху в цілому та до власних життєвих плаггів. З іншого боку, 
доля може розглядатися як співвідношення задатків та здібностей 
людини, умов її життєдіяльності та реальної поведінки в цих 
умовах ” (2; 57).

У проблемі долі з особливою гостротою постають питання 
співвідношення обумовленості, нормативності та власної активності 
людини. Наскільки людина є неконформною до життєвих обставин, 
наскільки особистість активно впливає на свій життєвий шлях, роз- 
предмегагоючи себе у протиборстві з обумовлетгіспо (“що судилося 
і що збулося”).

Напевно, неправомірно стверджувати, що життя кожної jno- 
дини вже від самого народження повністю визначене силою, 
яку не можна ні зрозуміти, ні подолати. В певній мірі це 
безперечно так, бо якщо б поведіика людини абсолютно не 
залежала від зовнішніх умов, то “неможливо було б прогнозувати 
дії людей (але ми робимо гге з певного вірогідністю)... ” (3; 
148). Люди і цс здавна помітили свою здатність до свободи, до 
вільного вибору і зафіксували це знання у міфах, зокрема у 
Біблейському про гріхопадіння людей. Міф стверджує, що Творець 
забезпечив фізичну та інтелектуальну здатність людини до 
моральног о вчинку, створив Він і мотиваційну колізію (з одного 
боку, заборона Бота, з іншого - не менш сильна спокуса Змія 
), але вибір одного з мотивів та реалізація здатності до вчинку 
залежали виключно від людей. Міф говорить також, що людина 
створена Бот ом за його образом і подобою, а це означає, що вона 
здатна творити та вибирати незалежно від навколишніх умов 
(3; 134). Отже, людина в момент вибору здатна прийняти 
рішеттня, від якого буде залежати все її подальше життя. В такі 
хвилини людана сама стає творцем свог о життя, здійснюючи 
життєво важливі вибори, які згодом переосмислюються та
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оцінюються ж  вірні чи невірні. У названих випадках людська 
воля не лише підпорядковується зовнішнім чинникам, а й діє 
сама по собі, коли духовні сили “розривають” коло загальної 
причинності.

Актуальним є питання про свободу та детермінованість 
життєвого шляху людини у вітчизняній та зарубіжній психології.

У вітчизняній психології представлено “обуєктну”, “субуєкт- 
ну”та “синтетичну” модель детермінованості життєвого шляху осо
бистості.

“Обуєктна” модель життєвою шляху розглядає житія ззовні 
як біографічну траєкт орію, як процес, який розгортаєт ься від 
народження до смерті. Дана модель зосереджується на онтогенетич
них, структурі ю-фуі ікціональї птх детермінант ах життєвого шляху, 
абстрагуючись від субуєктиих впливі» особист ості на своє життя 
(6; 22). Б.Г.Анаиьєв виділяє два типи розвитку особистості як 
субуєкта життєвого шігаху:

1) конвергентний - визначається відповідними віковими, 
онтогене тичними закономірностями - віковий проірес у 
періоді дозрівання, стабілізація у зрілості та інволюція у 
старості;

2) дивергентний - життєві функції після досягнення високого 
рівня стабілізуються (зрілість та старість).

Як бачимо, дана модель звертає увагу, в основному, па 
соціально- вікову періодизацію, а не на власне особистість, її 
активність, вона не враховує іїщивідуально-біоірафічні особливості 
життєвого шляху.

Життєвий шлях на основі субуєктного підходу розглядають
С.Л.Рубінштейн, К.О.Абульханова Славська, В.А.Роменець, 
В.О.Татенко та ін.

С.Л.Рубінштейн стверджує, що життєвий шлях потрібно 
розглядати як єдине ціле, в якому виникають різні етапи. Вони 
зумовлюються як зовнішніми умовами, т ак і самою особистістю, 
яка виступає субуєктом власного життя. Вчений вказував, що 
кожна особистість мас свою історію, в ході якої буваю ть вузлові
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моменти чи поворотні етапи життєвого шляху людніш, коли з 
прийняттям того чи іншого рішення визначається подальша 
доля особистості (4 ; 641 ).

К.ОАбульханова Славська прагне розкрити сутність жит
тєвого шляху особистості на основі системно - творчого поняття 
“стратегії життя” , яка, на її думку, виступає як інтегральна 
характеристика життєтворчості, як здатність особистості 
обуєднаги свою індивідуальність з умовами житія (6; 17).

В.А.Роменець реалізує субуєктний підхід до вивчення жит
тєвого шляху у вчинковій моделі. На його погляд життєвий 
шлях - це індивідуальне історичне минуле, протягом якого лю
дина формує свою особистість.

Таким чином, “субуєкта” модель акцентує уваїу на ролі 
особистості у реалізації свого життєвого шляху. Субуєкт роз
глядається як такий, що протистоїть обуєкгові, зовнішнім обста
винам. Протистояння це здійснюється у формі активного відобра
ження та  взаємодії. При цьому субуєкт може й пристосуватися 
до зовнішніх умов існування, а може й змінювати ці умови, 
тобто виступати творцем власної долі. Активність субуєкта 
завжди розгортається у конкретному природному та соціальному 
контексті. Цей контекст передбачає і актуальну ситуацію взаємодії 
субуєкта з навколишньою дійсністю, і історію розвитку цієї 
взаємодії, і певні перспективи, що виявляються у мотивах, 
спрямованості, цілях, планах та бажаннях. Практично це означає, 
що ми маємо справу з людиною, яка перебуває в конкретних 
жи ттєвих обставинах, які частково випали на її долю, а частково 
створені нею самою, і котра, ставлячи власні цілі, на основі 
своїх можливостей будує п о в е д ін к у  (2; 73).

На сучасному етапі психолога шукають більш цілісні підхо
ди до аналізу свободи та детермінованості життєвого шляху 
особистості. Вони прагнуть поєднати обуєктний та субуєктний 
підходи, щоб таким чином зняти суперечност і між субуєкт - 
обуєктом, забезпечивши інтеграцію людини зі світом. Ці



проблеми висвітлені у працях Ф.Васшпока, В.Роменця,
С.Рубішіггейна, Т.Тигаренко, О.Ткаченка.

“Синтетична” модель детермінованості життєвого шляху 
зосереджує увагу на біологічних, психологічних та соціальних 
факторах розвитку. Звертає увагу на взаємозалежність життєвого 
світу та ролі особистості у його створені: траєкторію життєвого 
шляху визначає життєвий світ як самоорганізована система, яка 
виникає в результаті розгортання особистості (6; 23). Т.М.Тигаренко 
репрезентує синтетичний підхід до розуміння життєвого шляху. На 
її думку, рушійною силою світобудови людини є життєві кризи, які 
виступають поворотними пунктами життєвого шляху.

Таким чином, розглянуті вище моделі допомагають зрозу
міти більш цілісно процес свободи та детермінації' життєвого шля
ху. Однією з найважливіших проблем, яка ст оїть перед західними 
психологами є визначення міри внутрішньої свободи, якою люди 
володіїоть у виборі напрямку своїх дій та вчинків, а також у  

здійсненні контролю за своєю поведінкою (9; 41). У зарубіжнії! 
психологічній літературі репрезентовано декілька точок зору на 
проблему детермінації життєвого шляху.

Згідно поглядам З.Фрейда, Ф.Скіннера та ін., життєвий шлях 
людини детермінується певними чинниками. Вони виключали такі 
поняття як свобода вибору, особиста відповідальність, воля, 
спонтанність та самовизначення. Скажімо, З.Фреіід був переконаним 
оіологічним детерміністом. Віїї вважав, що всі прояви людської 
активності (дії, думки, почуття, прагнення) підкоряються певним 
законам та детерміновані інстинктами (сексуальними та 
агресивними). Вчений наполягав, що тю;ти не здатні робити вибір 
і що їх поведінка обумовлена неусвідомлюваними силами, суті 
яких воші ніколи не зможуть пізнати. З.Фрейд вважав, що 
найпростішими проявами детермінізму є описки та обмовки. А з 
т очки зору Ф.Скіннера, всі люди абсолютно залежні від минулого 
досвіду. Індивідуальні відмінності у поведінці виникають виключно 
в результаті різного минулого підкріплення, оскільки свобода не

допускається в експериментальному аналізі поведінки. Поведінка, 
на думку Ф.Скіннера, формується виключно зовнішніми 
підкріпленнями, ніхто не має свободи вибору власної поведінки ( 
9; 353 ).

Є прихильники точки зору, згідно якій свобода та детер
мінізм перебувають у складній взаємодії (А.Бандура, Дж.Келлі). 
Так, А.Бандура пропонує концепцію взаємною детермінізму, 
безперервної взаємодії поведінки, особистосгі та оточення у всіх 
видах людської діяльності. Вчений вважає, що оточення впливає 
на людей тією ж мірою, якою люди впливають на оточення. 
Наприклад, норми самопідкріїтлення та самое<})екіивносгі частково 
детерміїювані впливом оточення. Отже, звуязок між людиною та 
оточенням фактично двосторонній: люди формують оточення, а 
оточення формує людей. Ця безперервна взаємодія сил створює 
деяку рівновагу між сободою та детермінізмом у поглядах А.Бандури.

У А.Адлера, К.Роджерса, А.Маслоу, Е.Фромма, В.Фраиюіа, 
людина розглядається як автор власного життя. Так, А.Аднер, 
будучи прихильником свободи вважав, що у житті людини немає 
нічого причинно обумовленого. Автор концепції доводив, що осо
бистість кожного індивіда є його власним випюром. Проте А.Адлер 
залишав місце для детермінації, яка викликана тим, що стиль 
жш тя знаходиться під впливом “ фіпсгавної життєвої гцлі”. Але 
навіть сама “ фгаегивгга ггіль” не є зовнішньо детермінованою, в її 
створенні приймають участь зростаючі творчі сили індивіда (9; 
182). У феноменологічній теорії К.Роджерса свобода розглядається 
як складова частина тенденції актуалізації. Цій тенденції 
притаманний внутрішній кої ггро льта автономна поведінка Л  обточим 
активніше може діяти тенденція актуалізації, тим у людини: 

більше свободи унорм уванні себе га свого життя; 
більше усвідомленості та відкритості для внутрішніх та 

зовніїштіх переживань.
К.Роджерс не піддає сумггіву, що особистість може здій

снювати вільний вггбір та бутті автором свого життя. Вій визна
в а в  з а  наукою право на певний детермінізм, але наполягав на
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тому, що не можна заперечувати існування свідомого вибору (9; 
552 ).

На думку А.Маслоу, особиста свобода людини особливо 
чітко проявляється в тому, що людина зуясовує, який її потенціал і 
як вона буде прагнути актуалізувати його. Вчений вважає, що чим 
людина зріліша і чим вище вона піднялася в ієрархії потреб, тим 
вона вільніша від біологічних інстинктів. Наприклад діти раннього 
віку не є істинно вільними, оскільки у них домінують фізіолої ІЧНІ 

потреби, вони в дійсності не “вирішують”, коли їсти, а коли спати. 
З дорослішанням починається рух вгору в ієрархії потреб і 
поступово людина сгає вільною (9; 502).

Е.Фромм у своїй гуманістично психологічній концепції 
проаналізував проблеми детермінації життєвого шляху особистості. 
Значення його теорії полягає в тому, що він розробив проблему 
ціннісно-оріснтаційноїдетермінації життєвого шляху особистості. 
Вагомим внеском Е.Фромма є виділення ним двоїстого харак теру 
свободи. На думку автора, свобода, з одного боку, сприяє розвитку 
особистості, а з іншого - викликає почуття ізольованості, 
беззахисності, невпевненості, самотності, страху, тривоги. І це 
породжує в людини прашення відмовитися від свободи, “втекти” 
від неї. Е.Фромм виділяє три механізми “втечі” від свободи:

1) авторитаризм - характеризується “повною відмовою від 
незалежності своєї особистості, ототожнення свого “Я ” і 
чимось чи кимось зовнішнім по відношенню до себе; і все 
це робиться д ія  того, щоб знову повернути втрачену силу, 
якої не вистачає індивіду” ( 8; 176 ). А вторитаризм 
проявляється у мазохістських та садистських схильностях;

2) деструктивність - основою ії є не пасивне злиття і 
чимось, а повна л ік в ід а ц ія , о б у єк та . П ричиною  
деструктивності є відчуття безсилля та ізоляції. Єдиний 
вихід, щоб позбавитися від цього відчуття власної 
нікчемності у порівнянні з оточуючим світом - це зруйнувати 
його;

3) політика погоджування та автоматика - “заі альноприйнята 
мораль навуязує людині певний тип особистості, і вона 
його з готовністю приймає, перетворюючись при цьому в 
того, ким її хочуіь бачити. Як тільки людина відмовляється 
від самої себе і перетворюється в робота, вона перестає 
відчувати іривогу і самотність...” (8; 230).

Таким чином, можемо зробити висновок, що не всі люди 
прагнуть до свободи, не всі готові до неї. Тому доречно вслід 
за М.Бердяєвим сказати, що свобода недемократична, вона арис
тократична, вона дня обраних (3; 588).

А коли ж насправді відчувається перший ков ток свобода? 
На думку Т.Титаренко тоді, коли закінчено боротьбу мотивів, 
зроблено вибір, прийнято рішення. Хоч би яким важким не був 
обраний шлях, рух ним усе таки легший, визначеніший, ясніший 
від постійних сумнівів, тривог та вагань.

Найбільш наближеною до істини у розумінні свободи та 
детермінізму,на нашу думку, є позиція В.Франкла, який зазначає, 
що на людину можуть впливати певні фізичні причини, але 
“людяність поведінки” визначається не цими причинами, а 
субуєктивними факторами ( 1; 16). Свобода - це один аспект 
людського буття, інший аспект якого - детермінізм. Саме тому 
В.Франкл дає наступну формулу: “Свобода, недивлячись на 
детермінізм”.

В.Франкл пише, що людина не вільна від зовнішніх та 
внутрішніх умов, але вона вільна зайняти певну позицію пє> 
відношенню до них. Умови не обумовлюють поведінку людини 
цілком, саме від людини залежить, чи поступиться вона умовам 
, чи ні. Виразним прикладом є поведінка людей у концент
раційних таборах. Голод для всіх однаковий, проте хтось почи
нає плазувати, хтось кидається на електричний дріт, а деякі не 
тільки виживають, а й допомагаю ть іншим, навіть у таких 
умовах зберігаючи людяність. Отже, навіть найтяжча криза 
залишає певну міру свободи - свободи ставлення до того, що



трапилося, свободи налаштування так чи інакше. Свідомо чи 
несвідомо, людина вирішує, чи буде вона протистояти умовам, 
чи здасться. Свобода у прийнятті рішення, свобода ставлення, 
налаштування, на нашу думку, є наслідком образу “Я” людини, 
який формується двома шляхами:

1) під впливом інших, значущих для особистості близьких, 
референтних людей;

2) п ід  впливом  в л асн ого  д о св ід у , який л ю д и н а  н а б у л а  іі 
ж и т іі та  діяльносгі.

A.Роше писав: “Образ “Я" накладає відбиток на усе наше 
життя. Якщо вважати себе нещасливим, неможливо помітити 
щастя, якщо переоцінювати себе - гак можна ніколи й не 
наважитися на випробування. Буга реалістом-це сміливість бачити 
правду і бути самим собою - не більше і не мешгге”(2; 192).

Таким чином, ні визнання свободи, іті визнання строгого 
детермінізму не вирішує проблеми становлеігня жигтєвого шляху 
особистості Полеміка між представниками “обуєктного” та 
“субуєктного” підходів до розуміння свободи та детермінованості 
життєвог о шляху особистості триває до теперішнього часу. 
“Обуєктна” модель (Б.Ананьев, Ф.Скіннер, З.Фрейд)перебільшує 
значення зовнішніх чинників у детермінованості життєвого шляху 
особистості, в той час як, “субуєктна” модель (А.Адлер,
А.Маслоу, С.Рубінштейн, В.Роменець) увагу зосереджує па ролі 
особистості в процесі життєтворчості. Вичерпну відпові;гь про 
детермінованість життєвого шляху, напевно, можна отримати, 
синтезуючи ідеї, які викладено у “обуєктній” та “субуєктній” 
m o ;tc jгях  жиггєтворчості.
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С.Б. Коваль

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ “ЗАХИСТІВ” 
ВИКЛАДАЧІВ, ВИЯВЛЕНІ МЕТОДОМ АСПН

В умовах застосування модерних психолої о-педагогічних техно
логій будь-які методи розвитку, вдосконалення комуніка гивиоїком- 
петентносгі, майстерності педагога не досягають своєї вичерпної 
ефективності без психокорекції якостей, несприятливих для йог о 
професійної діяльності. Належну психокорекцію такого роду можуть 
забезпечити методики групового тренінгу.

Український психолог Т.С. Яценко творчо опрацювала зарубіжні 
й вітчизняні здобутки у сфері групового тренінгу і розробила па цій 
основігренінг АСПН-акгавіюгосогцально-психологічного навчання, 
призначений, насамперед, для педаг огів (4,4).

Ми застосовуємо АСПН творчо, відповідно до своїх поглядів па 
розвивальне спілкування у вищих закладах освіти.1

Отож ми сміливо вносимо доповнення, зміни, варіації. Метод 
виразно продемонстрував гнучкість, варіативність, застосовність у 
широкому полі комунікативноїпроблема п іки.

Наш досвід АСГ1Н виразно підтвердив висновок Т.С. Яцепко, гцо 
психолоїічішй захист має складну структуру, яку утворюють п’ят ь 
основних компонентів: спрямованість, мета, цінності, засоби, 
результати. У першому з ігихвиявляються особ]іивосіі ідеа: гізованої о 
Я; у другому - механізми; у третьому - цінності суб’єкта захист у.

Як і слід було очікувати, ключовими в особистісних проблемах, 
навколо яких розі ор гався психічний захист тих учасників і іаі них і руп 
АСПН, у яких він виявився, були цінності їх ідеалізованого Я. 
Результатами функціонування захисту, заснованого на таких ціннос
тях, є психічні властивості, стани, вкрай небажані ддяпедаг ота - вони 
унеможливлюють розвивальне, діалогічне спілкування з учнями. 
Першим в ряду такого роду властивостей і станів стоїть тенденційна, 
підвищена чуті швість до всього, гцо стосується уявлень суб’єкта захисту 
про власну гідність, його ідеалізованог о образ) Я. Те, що суперечить

змісту уявлень, зустрічає з боку суб’єкт а шалений опір - категорично- 
безапеляційне, агресивне, навіть жорст оке та підступне поводження.

Так у двох учасників нашої викладацької групи АС ПН такого роду 
опір виявлявся у зловживанні негативними оцінками, у нашорошено- 
підозріливому ставленні до студентів і до колег, у впевненості в 
“зіпсованості” ціннісно-орієнтаційної с<|кри переважної більшості 
студентів і баг атьох виладачів та аспіратів - у їх і іигпзмі, бездушності, 
бездуховності, недоброзичливості: “нічого святого”, “розбещеність і 
байдужість”, “відморожені серця”, “жуйні тварини” і т. і.

Ще один молодий викладач реаі ував на колег, які, на його думку, 
свідомо, з метою його утиску, що, в свою чергу, зумовлювалось їх 
заздрісним егоїзмом щодо нього, ігнорували й принижували його 
гідності, здатності, здобутки, інтриг анським паплюженням їх в очах 
інших колег і керівників. А поза сферою захисту всі троє загалом не 
злі, не підступні люди, не мерзотники.

“Пошук виї іної о” - установка акіивносй, що формується захистом. 
Ми загалом тлумачимо установку як неусвідомлювану суб’єктом 
готовність його психіки реагувати на гой чи інший об'єкт якимось 
певним чином швид ше, ніж будь-яким іншим. Кожен учасник наших 
іруп АСПН врешті-решт виявляв у собі більш чи менш потужне 
утворення такого роду . Це були неусвідомлювані налаштування на 
пошук остаточних причин своїх невдач не у своїх особливостях, а у 
несприятливих зовнішніх факт орах, серед яких чільне місце посіли 
надмірно велике, виснажуюче навчальне навант аження і мізерна 
“жебрацька” заробітна платня. Безумовно, що це - іст отні об’єктивні 
несприятливі факт ори у роботі викладача, зрештою, як і в будь-якій 
іншій. Але в структурі психічної о захисту вони деструктивно діють на 
аутентичні тендент да самоактуалізації особистості.

Ще одііе виявлеї іев прєіг(осі акшвіюї о соціально-психолоїічіюг о 
навчання у наших ірупах налаштування суб’єктів психологічного 
захисту - впевненість, що всі у нашому суспільстві хіба що за дуже 
рідкісним виключенням, “халтурять” , “придурю ю ться” , не 
аутентично, щиро діют ь, а вдают ь, справляють враження, будують



“потьомкінські села” тощо. Всепоглинаюче домінує егоїстичний 
корисливий інтерес, меркантильна гра. Ставлення до своїх професійних 
обов’язків як до чогось справді вартісного, захоплюючої о самим своїм 
змістом, процесом, досягненнями немає. “Усе - трагікомедія 
корисливості”, - як висловився один із учасників ііашої і рупи АСП Н. 
Відношення до кожного з “акторів” цієї трагікомедії не визначагп>ся 
особистісними якостями і об'єктивними резу льтатами та перспективами 
їх дальності, а лиш “розкладом карт” - кон’юнктурною виї іді гіспо чі і 
ііевиі ідціспо дпя тих, хто “грає провіді гі ролі”, підгримувати, хвалипі 
тих чи інших “пішаків”, “шісток” чи навпаки, не помічати, ганити і 
переслідувати їх.

На нашу думку, така диспозиція іромадян нашого постго- 
талітарного суспільства цілком закономірна. Адже “не бути, а 
здаватись”, конформістськи відповіла то імперативам тоталітарної 
держави було життєвою необхідністю, єдиним шансом вижи ти, зро
бити кар’єру, “триматись на поверхні”. Про тягом семи деся тилі ть 
громадяни тієї держави свідомо і несвідомо на основі “раціоналізації” 
та “ідентифікаціїз агресором” (3. ФройдЦрали “лояльніролі”, “співали 
з нею в тон”. Такеконформістське “акторство” пустило доволі глибокі 
психолої ічні корені, деформувало,комплексувало психіку (3). Одна з 
такого роду деформацій - виявлена нами установка і диспозиційне 
налаштування на “фагікомедіюкорислтівоегі”. Мовляв, мої професійні 
проблеми випливають з моєі “невписаності” у кон’юнктурну гру 
меркантильних халтурників а не з моєї власної професійної 
недосконалості.

Захисту цього змісту вельми сприяє корупційна продажність, яка 
запанувалау нашійдержавііяка багатьохзатягуєусвій вир життєвими 
і іеобхідносгями. Всі ми зі іаємо про ці речі й му симо терпіти іх. Фаховиі і 
професіоналізм, здібності, знання, уміння в цих умовах часто є 
; фугерялними при підборі, призначенні кадрів, в о піні гі їх роботи т ощо.

Цей захист ми відносимо до одного феноменологічного поля, що й 
виявлену нами шляхом опитувань тенденцію тлумачення студентами 
вимогливості викладача щодо якості їх знань як його прагнення 
“заробити”.

Адже якісні і великі знання ще не є належно високою цінністю в 
Україні.

Істотним моментом активного соціально-психологічної о навчані ія 
у нашихірупах є прагнення досягати “глобального рівня позитивної 
дезінпараї іії суб’єкта» (Т.С. Яценко) - усвідомлення ним хибності своїх 
ілюзійних уявлень про себе, їх захисної природи, спотворюючої 
соціально-перцептивної функіці. На цьому напрямку ми мали на дві 
і рупи чапфи від юа ю виразні “вибухи”, коли раї цоналізоваїю-захисне 
відкидалось, а натомість починало формуватись національно- 
об’єктивне, причому не як відсторонене раціональне знання, а як 
суб’єктивно-рефлексивне.

“Вибухи” давались дуже нелегко. Цілком підтвердились висновки 
Т.С. Яцеї іко, і цо тенденції, визначені психолої ічним захистом, є дуже 
сталими, мають замкнену структуру, деструктивний характер. Цс 
виявляється в тому, і цо зворотній зв’язок не приводить до перегляду й 
коригування власі шхдій. Стабілізовані захистом уявлення суб’єкта про 
своє “Я” упереджено-акгивно, шукають підтвердження (4,96).

Оскільки сам суб’єкт цієї упередженості і іе усвідомлює, не помічає, 
необхідно, щоб він спочатку помітив хоч якусь її деталь, нюанс, натяк. 
Скажімо, в одного з учасників нашоїірупи АСП Н нюансом такого 
роду стало невиразне, фраімсі п арне, інтуїтивне, але таке що виїп ікає 
постійно, бентежне невдоволення ледь відчутним “блукаючим 
відчуженням” в очах, які “втікають за глуху стіну”, студентів і 
проблисками кепкування деяких колег, притому референтних і 
авторитетних. Цей учасник-філолог, який сам “бавиїься” художньою 
творчістю. М абуїь, у зв’язку з цим його рефлексії “чіпкі”, образні, 
влучні, глибокі й оригінальні. Але і в його захисті невротичні 
стерео типні блоки були вельми ригідні, негнучкі.

У всіх випадках позитивної дезінтеграції учасників наших іруп 
АС П Н ключовим момен том було знаходження основної причини 
дезінтеїрованосгі, ілюзійно-раціоііалізаі цйних егоїлапричі шх комп
лексів, віри в непогрішимість, бездоганність власного Я.

Основним змістом спілкування у наших ірупах АСПН були 
аналіз і рольове програвання різноманітних гострих педагогічних
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угапичннх особиспсних ставлень до колвій таких сиіуацій Загальні 
розмірковування “з приводу”, абстрактні с у д ж е н ^ Х о р ™  
безапеляційні оцінки з позицій “абсолютних ісіии в осіаїтнійінстанціГ’’ 
. « в а л и с ь .  Згідно ,  порадою Т .С  Яценко, "пр, 
розігруванням рольових ситуацій, пам ’ятаючи, що рольова 
тш ^алізаци дає щедоий додатаовийматеріалдоя глибшого розуміння

з ̂  лата^ап^гп ЛШатаіКИ учасшпс'в навчаиня, ефективно допомагає 
здолати бар ери в таких проблемах, які потребують відвертої
вербалпащ з метою конструктивного осмислення, алеиадіо ипимних 

думку їх суб акта, переживань, почуттів, бажань. Адже роль - це не 
шеправд,, а лиш удавано. Отже, відверта вербалізацш власних 

В poj® ніби й не стосується особистості актора, 
rp a t 'да роль, а є лині його творчою імпровізаїшю виявом  

ар гистичносп, вмціня “закрутиш психолоіізм” тощо. Підготовку до

г рольош,х рошрувань ми’ - 1— - ~

om fIPa аКТ° Рг ” В баі аТЬ° Х випадках « “ ^ 0  показувала нам їх 
собиспсшпроблеми. Наприклад, один викладач у ролі, яку вії і сам

ви значив: в їдливого студента”, прискіпливо вимагав пояснення

в зає м ю їв ^  виклаДач ”> притому, в їх логічних
аємозв язках. Це юрієнтувало на його проблему - підсвідоме

оП= = Г “ —
“t l  J r ’ г У ДИСГиіПЛИ,>’ як-у ВІИ взявся викладати. Його
носи На ИИСОгаіІ само° ™  сво<і  розумовоїобдарова-

ЧфіУ’ ™ ИСЬ достроковим захистом
E v , n  даСф™ЦП’вдалими виступами на конференціях 11 , і

в и я в и л Г ь Т а б Г Г
студентів Вони ,1 МЛ0І; " “ ’«пигашя-Мфкування, на сумніви 

деніш. Вони змушені були заучувати напам’ять визначення
висловлювання викладача (“так якя сказав!”), які він невдовзі пепел
там завчив сам. У театралізованій ролі студента він відчинив “засувку”
яка ховала, стримувала травмуюче для нього у с в і д ^ е ш П і е

водночас паралізувала, сковувала його самоактуалізацію, як вона 
тлумачшься А. Маслоу, отож переживалась ним як оітедтапсрманеніна 
тривога, екзистенціальна втома, жахаюча відраза до інтелектуальної 
праці взагалі.

Вреиггі-решт цей викладач зумів без ураження свого іміджу 
відмовигись від зависокої для його інгелекгу теоретичної д исципліни і 
гіперкомпенсував це активною, плідною самореалізацісю у сфері 
предметів, які пупсом відповідають його можливостям. Це повернуло 
йому внуїрішшо свободу, спокій, вдоволення собою, екзистенціальну 
перспективу, спонтанність, невимушеність, відкрипсть, діалогічність 
у спілкуванні зі студентами.

Які рольовій грі, спонгашіість, безпосередністт., невимушеність 
пригамашгі психодрамі. Відмінності поляї аюп> насамперед у тому, що 
в психодрамі проіракпься ситуації з власного життя їх учасників, 
особистістю значущі дня них. У грі кожен поводиться в сірогій 
відповідаості зі своєю роллю. В психодрамі кожен її учасник може 
доречно говориш заміс и, інших, від їх імені. Це допомагає виразніше 
об’єкіивувата особистіші проблеми, конструкшвніше спрямовувати 
діалоги й монологи. Думається, що ці особливості зумовили дуже 
низьку ефекіивність психодрами у наших ірупах АСПН.

Всі учасники в них були з одного колективу, хоч і з різних його 
підрозділів. Це безумовно викликало несвідоме і свідоме прагнення 
якось вуалювати свої болісні проблеми; якщо розкриватись, то 
принаймні анонімно, символічно. Тіпсихо;ірами, які нам більш-менш 
вдались, лиш т оркнулись поверхових шарів особистіших комуні
кативних проби іем, які стосувались переважно педагогічних недоліків.

З’ясувалось, зокрема, що в ідчуто  сприяє конфліктним сит уа
ціям в ідсу тн ість  ад ек в а тн о ї, щ и ро ї, р о зк о в а н о ї, 
“незакомплексованої” емоційної експресії - зовнішнього виразу своїх 
почуттів, емоційних реакцій в процесі спілкування, які викликає 
цей процес та його учасники. Як відомо, проблеми у спілкуванні - 
не від почуттів, емоційних реакцій, а від невміння конст руктивно 
їх виразити. Скажімо, міра надмінності індуктора значно зростає,



якщо він маючи толерантність, теплі почуті я до реципієнта, здатен 
ясно і переконливо їх виразити.

Як показали наше АСПН та спеціальне опитування у Прикар
патському університеті імені Василя Стефаника та в Івано-Фран- 
ківському державному технічному університегі нафти і газу, значна 
кількість викладачів вважає зайвим і не вміє виявляти своїпозитивно 
забарвлені емоційні реакції, приязні почупя до студентів - вважають 
це недоречним, соросіцким, сміховинним, улесливим з травильним, 
сприятливим для панібратства. Ці наші дані загалом підтвердили 
твердження Є. Мелібруди, що є принаймні гри основні причини 
порушень емоційної експресії': 1) тенденція відкидати чи ігнорувати 
власні почуті я та почуття інших; 2) небажання обговорюват и свої 
актіальні емоційні переживання та взаємні почуття з пар терами; 3) 
недостатнє усвідомлення і недостатнє прийняття власних емоційних 
переживань (2,159-160).

Стимулювання емоційної експресії на основі рефлексії своїх 
емоційних реакцій на заняттях у наших групах АСГ1Н вразило їх 
учасників своєю життєдайною ситою у налагодженні взаєморозуміння 
і взаємоприйнятні. Стрижііем і ц.оі о прої іесу, який орі анічію включав 
активне дискусійно-семінарське вивчення відповідних соціально- 
психологічних знань, була “пізнавальна взаємоприсутність 
особистостей”, як назвав цей феномен Д. Нуггін. Він характеризував 
йоі о так: “JI ю; ції іа, що є об’ єктом мої о сприйняття - 1 іе просто; тжерело 
сигналів, які я одержую та опращ.овую. Я сприймаю їп також як суб’ 
єкта, що сприймає мене, думає про мене, оцінює, розуміє мене! Я не 
тільки сам сприймаю когось, але і є об’ єктом його сприймання. А 
оскільки я сприймаю іншу особистість як когось, хто зі свого боку 
сприймає мене, я не лише вводжу її у свій внутрішній світ, у світ моїх 
думок, образів і почуттів, алероблю що особистість ніби присутньою 
в мені в якосіі KOI ось, хто, в свою чергу, вводигь мене V світі внутршній 
світ! (2, 176-177).

Загалом наш досвід підготовки викладачів до розвивального, 
гуманістичного спілкування зу студентами під час аудиторних занять 
на основі методу АСПН засвідчує, що цей метод ще раз проде- 
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монстрував свою здатність забезпечи ш  достатньо глибоку психо
корекцію педагога як необхідну і ефективну передумову його іума- 
ністичного, розвиватного, конструктивно-творчого стикування з 
учнями. Цей метод прокладає лінію взаємодії між свідомим і 
несвідомим рівнями психічної самореалізації, закладає основи 
спрвжнього внутрішнього діалогу, без якого неможливий істинний 
зовнішній діалог. “Стан занурення у глибинні шари власного 
внутрішнього світу, - підкреслив А. Ковальов, - створює сприятливі 
умови дня безпоскереднього спів-спілкування з глибинними 
внутрішнього світу інших людей і забезпечує “надійність” психічного 
зчеплеї п ія з ними, повної tii її гічіь і доброякіо гісп. діалої ічі шх контактів 
з цитми людьми” (1,42).

У поєднанні з методом дискусійно-семінарського засвоєння 
необхідних для педагога соціально-психологічних знань, що було 
зроблено і іами, метод АСП Н діє як і либш пий психолої о-педаї оі ічі ий  
фактор актуалізації педагогічного спілкування. Ключовим етапом у 
щ>ому процесі є прорив педагога до змісту власних “захистів”.

1. Ковальов Г.А. О системспсихологического воздействйя. - 
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The psychological "defenses" o f  the teachers came to certain dis
tortion o f  value-orient at ion sphere o f  most students and teachers, i.e. 
to cynicism, callousness, poor spiritual make-up. malevolence, envi
ous egoism, immoral cupidity etc. Well-known objective-destructive 
tendencies in our society’s relations contribute to such a representa
tion o f  the "defenses" in their Subjects’ consciousness. But as mani
festation o f  "defense " such dispositions destructively affect the au
thentic tendencies o f  personality's self-actualization.



Р.Ф. Пасічняк

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
ЖІНОК

Особистіше самовизначення, в тому числі професійне, що є його 
обов’язковою складовою, розглядається як центральний процес 
юнацького віку. Він передбачає свідоме визначення суб’єктом своєї 
сутності, місця в системі суспільних відносин. От же, це процес 
постійного вибору, що здійснюється особистістю, яка включена в 
пізнавальну, суспільно-корисну, виробничу, комунікативну діяль
ність. Починається він з роздумів над своїм майбуті гім, які приводять 
до вибору професії, п р о д о в ж у є т ь с я  діяльністю у вибраній професій
ній галузі і закінчується відходом від справ, тобто виходом на пен
сію. Але накреслений цикл не завжди відбувається плавно. Протягом 
усієї трудової діяльності людина змушена робити вибір. Сит уації 
сумнівів, важких випробувань, кардинальних життєвих змін 
відображаються у професійному циклі особистості.

Професійне становлення відбувається під впливом соціальних 
інститутів, в яких особистість залучається до системи норм та 
цінностей, що виступає свосрідііим транслятором соїцально-профе- 
сійного досвіду.

Ціннісні орієнтації індивіда співвідносяться з його життє
діяльністю в цілому, уторю ю ть суб’єктивне відображення ставлення 
людини до соціального буття, акумулюють в собі особистіший та 
соціальний аспекти пофесійного становлення (1, с. 39).

На вибір професії впливає багато факторів, серед яких соціо- 
економічний статус, етнічна приналежність, інтелект, здібності, уст а
новки батьків, стать і ін.

Аналіз професійного ст ановлення особистості в рамках статевих 
відмінностей демонструє значну різницю в цьому процесі у ЖІІЮК і 
чоловіюв.

Психологічне усвідомлення статі починається з дошкільного віку 
і продовжує розвиватися протягом всього життя. Ідентифікація з 
відповідною статтю  настільки глибоко проникає у свідомість
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особистості, що починає інгаруватися у всіх ланках самосвідомості 
(2, с.224).

Дошкільник засвоює поведінкові стереотипи, інтереси, цінності 
1 своєї статі. Вже у чотирьохрічних дітей з ’являється глибоке 
психологічне розмежування орієнтацій хлопчиків і дівчат.

Гра розглядається вченими як діяльність, що справляє 
найпотужніш ий вплив на різнобічний психічний розвиток 
дошкільника. В ній дитина засвоює та  вдосконалює способи дій з 
предметами та норми взаємодії між людьми. Цей вид діяльності 
м о же ір а кту ватися як перший егап професійного самовизначення. 
Діти випробовують себе в різних професійних ролях. Вже тут можна 
побачити яскраву диференціаціїо за ст атевою ознакою, що впливає 
на вибір та розподіл ролей між дітьми. Дівчата частіше виконують 
роль вчителя, вихователя, лікаря, продавця, перукаря, кондуктора, 
а хлопці надаю ть перевагу тим професіям, які вважаю ться 
традиційно чоловічими.

В період перебування в школі провідною діяльністю стає 
навчання. Воно сприяє набуттю певних знань і умінь, які в 
майбутньому вплинуть на професійний вибір та становлення 
особистості. Тут теж яскраво проявляються деякі особливості 
навчальної діяльності, пов’язані зі статтю учня.

Як зазначає американський психолої Г.Крайгна поведінку дітей 
суттєво впливають різні соціальні очікування стосовно хлопців і 
дівчат. В суспільстві існує переконання, що математика і точні науки 
є більшою мірою чоловічими дисциплінами, а література, 
мовознавст во жіночими. Таким чином, багато дорослих інавіть 
вчителі, переконані, що хлопці більш здібні до математики, ніж 
дівчата, а тому звертають на них більшу увагу при викладанні 
предмету. Такий негативний досвід, отриманий у школі і вдома у 
поєднанні з поширеними тендерними стереотипами, вносить 
великий внесок в появу статевих відмінностей в академічних 
досягненнях (3, с.484-485).

В казаний ф акт впливає на надання переваги окремим 
спеціальностям абітурієнт ами. Якщо зайти в студентську аудиторію



фізико-математичного, економічного, природничого ф ак у л ьтет  
університету, то побачимо, що хлопців там значно більше, ніж дівчат. 
Протилежну картину можна побачити на філологічному, педаго- 
і ічиому факультетах.

Хоча деякі жінки в своєму професійному становлені проходять 
ті самі етапи, іцо й чоловіки, більшість з них стараються поєднувати 
роботу з сімейними обов’язками, підходячи до професійної кар’єри 
з більш гнучких позицій.

Д.Майсрс стверджує, що тендерна соціалізація дає дівча гам 
“коріння”, а хлопцям “крила” (4, с.259). За даними ООН (1991) 
жінки виконують більшу частину домашньої робота, в той час коли 
чоловіки орієнтуються на кар’єру, заробіток грошей.

Слід зауважити, що тендерні ролі значною мірою залежать від 
культури. Питання “Чи повинна жінка виконувати домашню ро
боту?”, “Чи мусить вона більше турбуватись про кар’єру чоловіка, 
ніж власну?”по-різному розглядаються в різних етнічних групах.

Гендерні стереотипи зазнають історичних (епохальних) змін. 
Цс відображається в картині зайнятості. З початку двадцятого століт
тя кількість працюючих жінокрізко зростає.(3, с.725; 4, с.262).

Жінки продовжують завойовувати для себе нові позиції в системі 
р о з п о д і л у  праці. Багато професій, що вважались суто чоловічими 
поповнюються представниками слабкої статі. Разом з цим більшість 
жіі юк працює і іа низькоогиіачуваних, “жіночих” поса; іа х, викоїіуючи 
обов’язки медсестри, вихователя, канцеляриста, иродавпя.

Починаючи професійний шлях, жінка не завжди йдетради- 
щйним шляхом чоловічої кар’єри. В цьому процесі спостерігається 
більша різноманітність форм. Багато жінок вибирає традиційну 
чоловічу модель безперервної зайнятості. Інші вирішують народити 
дітей після того, як досягнуть певних успіхів у кар’єрі. Жінки, що 
присвятили себе дітям в період ранньої дорослості (до 35), іноді 
починають працювати після вступу дитини до школи чиколеджу. 
Більшість жінок переривають професійну діяльність, бодай на 
деякий час, щоб виховувати дітей, тоді як чоловіки нього майже не 
роблять.

З’ясовуючи спонукальні причини професійної діяльності, 
наведемо їх особливості залежно від стагі.

Однією з основних причин включення в трудову діяльність може 
бу ти елементарна економічна необхідність. Яскравим прикладом 
цього є те, що в нашій країні більшість жінок, що народили діт ей, 
продовжують працювати післятого, коли дитині виповнився один 
рік, в гой час коли є змога дог лядати за нею до шести років.

Але, гак само, як і мужчини, багато жінок в професійній ді
яльності знаходять задоволення і можливісп> самореалізації фобо га 
творча і цікава, дає можливість вияву здібностей, мат еріальну забез
печеність, впевненість в завтрашньому дні, шанс зробити кар’єру).

Особливо жінки оцінюють соціальну взаємодію, яка посилює 
почутт я спільності і єдност і з людьми. Міжособистісиі стосунки 
сприяють становленню Ідентичності, професійної Я -КОНІ [ЄПІ ці.

Дослідження показуют ь, що працюючі жінки мають краще 
психічне і фізичне здоров’я, рідше страждають депресіями, серцеви
ми та виразковими захворюваннями, які з’являються на фоні нерво
вих порушень (3, с. 727).

Успіхи чи невдачі в професійній діяльності впливають на 
самооцінку суб’єкта. Однак залежно від того, які цінності в аксіо
ма гичі гій ієрархії переважають (“сім’я” чи “кар’єра”), ефективність 
роботи по-різному впливає на ст авлення жінки до себе.

Що стосується просування по службовій лінії, то 1 у г (' теж ряд 
ст ереотипів, що накладают ь відбит ок на цей процес, особливо в 
культ урах з патріархальними установками.

Вважається, що жінки, які займають керівні посади, менш 
схильні ризикувати або іти на певні жертви заради професійного 
успіху. Але дослідження показують, що гак само, як чоловіки, жінки 
можуть ризикувати, проявляют ь високу мотивацію успіху і будують 
плани стосовно власної професійної кар’єри. Ситуація дещо інша, 
коли йдеться про жінок, що працюють в галузі традиційно жіночих 
професій (соціальна та педагогічна робота, сестринська справа). 
Представниці цих професій більш орієнтовані на нормальне



подружнє і сімейне житія, іцо зменшує їх вимогливість до власної 
кар'єри (там таки, с.728).

Проведений порівняльний аналіз становлення професійного 
самовизначення особистості дас підстави стверджувати, що статева 
приналежність с потужнім фактором, який зумовлює специфіку 
даного процесу у чоловіків і жінок.
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The article deals with the problem o f  professional s e l f  determina
tion o f  a personality, factors which affect the specific features oj this 
process. Special attention is paid to the sex o f  a personality and the 
way it influences the choice o f  occupation, development o f  professional 
activities and carreer.

1.3. Борис

ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ 
І ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ

Соціально-психологічні феномени, пов’язані з відношенням 
людини до су спільних інститутів, перш за все до інститутів влади, 
визначаються поняттям політична свідомість. До даних феноменів 
відносяться як свідомі, так і не завжди усвідомлені індивідом гі чи 
інші типи організації соціального жи п  я, розподілення відповідаль
ності, установок по відношенню до різних соціальних систем й інше. 
Особіпшості nojптичі юї свідомості виражаються в експектаї цях j подей 
по відношенню до влади, в ціннісних орієнтаціях, які відносяться до 
різних соціальних процесів і явиш [1].

Р.Яновський писав: “Політична свідомість являє собою су- 
купігість поглядів та і іасгаїюв, що виражають ставлення тієї чи іішіої 
соціальної групи або окремої люд ини до інших суспільних і руп, класів, 
націй суспільного ладу і процесів, що в них відбуваються, до 
іст оричного укладу й способу життя, політичних партій, соціальних 
цінностей, традицій і норм” [2,170]. У даному визначенні політична 
свідомість правомірно розглядається як відображення відносин між 
суб’єктами, що зумовлюється характером суспільних процесів, став
лення до них та інших організацій і зміст овних суспільних, політочних 
регулятавів і цінностей.

Політична свідомість це сукупність поглядів, оцінок, наст а
нов, що відображаю п, полі іико-владні відносини та політичні інте
реси суб’єктів.

Будь-який вид політичної свідомості зумовлений об’єк тив
ними інтересами соціальних спільностей та характером їхніх 
взаємовідносин. Водночас вида політичної свідомості зумовлені 
особливостями соціальних, професійних, вікових та інших 
параметрів суб’єктів. Кожний з цих параметрів не є абсолютним і 
якщо він однобічно перебільшується, то це призводить до 
конфронтації суб’єктів. Виражаючи й захищаючи свої інтереси,



взаємодіючи з іншими суб'єктами, окремий політичний суб’єкт і 
всі воии фіксують у свідомос іі ставлення не тише до “свого” виду 
політичних відносин, виду влади, а й до загальної політичної влади, 
що в цілому становить інтеїруючу основу цілісності політичної 
свідомості.

Політична свідомість як найважливіший духовний чинник 
політичної діяльності це єдність теоретичного й будеїII юї о рівнів 
свідомості суб'єктів, що робить можливим і необхідним врахування 
їхніх інтересів, узагальнення їх у політичні проірами, теорії, 
вироблення шляхів і засобів їх реалізації. Політична свідоміст ь у 
такий спосіб виступає показником усвідомлення людьми цілей 
політичного розвитку, механізмів їх здійснення і водночас фактором 
розвитку політичного житі я, політичної системи суспільст ва [2].

Психологічне відображення по. птичної дійсі і о с і і  у свідомості 
людини безпосередньо фіксується у вигляді оціночних суджень, 
переживань, вірувань, вольових ііасганов су б’єкта. Саме воіш дають 
уяву щодо стану політичної свідомості, ставлення суб’єкта до 
політичних процесів, влади, його мотивів, ціннісних орієнтацій та 
інших психологічних компонентів політичного життя.

Цінності в житті суспільства виступають соціально значу 
щими орієнтирами діяльності суб’єктів, одним із чинників розгор
тання політичної історії. Вони є чимось більш вищим, ніж звичайна 
зацікавленість людини. Саме через соїцокультурігі цінності людина 
задовольняє свої потреби [3].

Динаміка цінностей су часного суспільства надзвичаішо мін
лива. Вона перебуває під впливом як суспільних фак торів, так і 
особистіших з а д а т к і в .

Поняттям цінніст ь, яке більше викорис товується у філософії 
та соціології, позначаються об’єкти, явища і їх властивості, а також 
абстрактні ідеї. В цілому можна говорити про гри форми існування 
цінностей. По-перше, цінності виступаю ть як суспільний ідеал, як 
вироблене суспільною свідомістю і колективним несвідомим абст
рактне уявлення про атрибути необхідного в різних сферах суспіль
ного життя. Такі цінності можуть бути загальнолюдськими, “віч- 
132

ними” (Істина, Краса, Добро, Справедливість), і коїікрепю-історріч

н и м и  (патріархат, демократія). По-друге, цінність постає в об’єк
тивній формі у вигляд і творів матеріальної і духовної культури або 
людських посі упків, які є конкретним втіленням суспільних цінніс
них ідеалів (етичних, естетичних, політичних, правових і ін.). По- 
третє, соціальні цінності, дивлячись через призму індивідуальної 
життєдіяльності, входять в психологічну с трук туру особистості в 
формі особистіших цінностей, які є одним із джерел мотивації її 
поведінки. Кожній людині притаманна індивідуальна, специфічна 
ієрархія особистіших цінностей, які поєдную ть духовну куль туру 
суспільства і духовний сві т особистості [1].

Фундаментом творення світогляду молодої людини є соці
альні цінності. Це узагальнені уявлення про мсту і норми пове
дінки. Воші втілюють історичний досвіді концентрують сутність 
культури окремого еп юсу та всього людства. Т акі оріп пири ісі іую п. 
у свідомості кожної людини.

Водночас цінності с засобами досягнення мети. Вони вико
нують роль фундаментальних норм, забезпечують інтеграцію сус
пільства, допомагають індивідам здійснювати соціально визнаний 
вибір своєї поведінки в життєво важливих ситуаціях. Система 
цінностей у творює внутрішній стержень культури, духовну 
квінтесенцію потреб та інтересів індивідів. Виступаючи мотивом 
соціальної дії, вона активно впливає па формування ціннісних 
орієнтацій. Таким чином, кожна ціннісна система має двоєдину 
природу: в індивіді як самоціниому суб’єкті і в суспільстві як 
С О ІliO K V J штурній снст смі.

В свідомості індивіда особистіші цінності відбиваються в 
формі ціннісних орієн тацій і слугують важливим фактором соціаль
ноїрегуляції взаємовідношень людей і поведінки індивіда. Ціннісні 
орієнтації формуються в процесі соціалізації і виявляються в цілях, 
ідеалах, інтересах і інших проявах особистості. Система ціннісних 
орієнтацій утворює змістовну сторону направленості молодої осо
бистості і виражає внутрішню основу її відношень до дійсності. В 
процесі сігільноїдіяльїіосгі, яка визначає відношення молоді в соці-



альнихгрупах, утворюються групові ціннісні орієнтації. Співпадали» 
важливихігінніснихорієетаційчлеігів соціальноїспільності забезпечуєїї 
згуртованість,ігіннісноч)рієнгаігійііу єдність. Остання, є одним із основних 
показі інків зі уртованоеіі сої гіальї юї спілі,і юсті, фіксує ступінь сгпвпадані ія 
позицій і оцінок ії членів по відношенню до цілей діяльності 11 цнносгам, 
найбільш значущим для спільності в цілому [1].

Ціннісні орієнтації, що являють собою, як відомо, досиїь стабільне, 
отстшнеуїворення особистості, формуюи>ся підчас зашопінясоціальї юго 
досвіду і проявляються у цілях, інтересах, переконаннях і діяльності 
особистосгі. Ціннісні орієнтації молоді реалізуються у процесі 
жиги-да іьі юсн і ггід іверджуються або відкид аються жипхвим досвідом. 
Саме на основі індивідуального досвіду, що виявляється адекватною чи 
і іеадакватною умовою соціального сфсдовиіца, певні, кої ікреп гі і щ інісі гі 
оркіпаї вїабо і іабувають оа)бисіісноіо сенсу, або вигіа гаються які акі, що 
і іе забезпечують успішного фунта гіонування особистосгі в соціумі. Зміни, 
які відбуваються у суспільстві, певним чином знаходоь відображення у 
свідомості молоді, чим зумовлюють зміни в системі їхніх ціннісних 
орієнтацій. Чиї н іики, які опосередковують впі шв сої oaj іьної о серсдовиі на 
на формуванняітрансформаїгіюігіїлгіашхорієнгаїгій, досить різномаї гін гі: 
цейклімагумікроколжтві, членом якото єпснна особа, іродаїцеогочепня 
з його традиціями, і доступ до засобів освіти і культурних здобутків 
суспі іьства,реігііійігіпереконаніга гакомпл<жінішіх умов, що впливають 
на особистість.

Не менш ва жливий і bj исне особисгісний аспект даної npo6j іемн: 
зміна ціїпгісних орієнтацій це, безперечно, доси їь болісний процес, і 
вивчеіпіяйого закономірностей можеспрігати виявленню шгахів впливу 
на особистість з бокувідаовіднихсусшіьнихіїклі пуіів з меі ою пос) іаб. кз d ія 
інш  існві юсгі її емої вйі іих та запобігаш га можливим сої дальшім стресам, 
зумовленими стрімким руйнуванням цінностей і дезадаптацією молодої 
особистості в нових соціальних умовах [4].

Розглянемо, у яких аспектах проблема ціннісних орієнтацій 
вивчалася психологами. Під час розгляду підходів до вивчення даної 
проблеми можна виокремиш спілілу для вах; іослуціиків д ао  про ге, що 
ціннісні орієнтації розглядаються в контексті соціальних умов 
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функціонування особист ості як специфічна форма відбипя у свідомості 
них умов.

ПО: торт, Ф. Вері юн, Г Л ін д іі гцдчасдосіїііркаїня шсішиї щпгісіїнх 
орієнтацій вивчали систему ііггересів, які є, на їхню думку, основою для 
формування сисіши цінностей. Розглядалося шість основних інтересів: 
до теорії, методології, науки; до економіки; до політики, ідеології; до 
соціальних інстиіуйв; до релгіїта обрядів; до миегеціва і літератури.

М.Рокичвиокршив даа юіаси nji п юсіш: і щ и юсін дні (термії iaj іьі гі) 

та ігіні юсіі-засоби (інструментальні). Поділ і щ шостейнакласи має умовний 
харакіер. Усі ідні юсті єшціалі>но схвальними. М.Рокич доез д,1 рк>вав також 
залежність і дннісних орієтп аідй відіцлоіішзки чиї пшків:ріві га прибутків, 
статі, раси, освіти, релігійних га політичнихпереконань; виявив зв’язок 
і ці її юс гей з різі юмаїгі п шми особистій іими характеристиками, а також 
піпами поведінки.

Дослицшки ціннісних орієнтацій В.Б.Ольшанський,
О. Г.Здравомислов, В.О.Ядов розі ляда) ш їх в кош ексті вибору і rim іостей 
як прагнеш ія особистості або і рупи до різних (jx>pM соніаі п.ноїзі іачущості.
О.Г.Здравомислов і В.О.Ядов пов’язували поі гатія іці u всних орієї націй з 
психологічним поняттям наст анови особистості, але оскільки поняття 
“ніш гість” саме по собі ма. ю cyarij іьі іий харакіер, ці і іастаїюви особистості 
стали рози ія,' датися як соціальні, а сам (|іеі юмеї і ціннісіюї орієї ггаї ці як 
соціально-психологічний. На думку О.Г.Здравомислова, О.С.Шаєва,
В.ОЛдова, ціннісі гі орієї гтаїдїявляють собою настанову особистості і іа ті 
чи ті цінності матеріаі іьноїі духові юї культури суспільства. Це ві н юсі ю 
стійке, соціально-зумовлене, вибірковесі авлеш га людини до сукупі юсгі 
ма їеріальнихі духовних 6j іаі, ідеалів, 11 юрозпіядаюіься як продмеш, njj гі 
або засоби дія задоволешяпоірсбжштхдіяльності особистості. Більшість 
сучасних дослідників у агід за вищезазначеними авторами тлумачать 
ціннісну орієнгацію як наст анову особистості.

Досліджуючи ціннісні орієнтації молоді Е.Д. Научигсль [5] 
робить висновки:

1. Ціннісні орієнтації є одним із найбільш комплексних 
багаторівневих утворень в структурі особистості, які виконують роль 
регуляторів поведінки. Знання ступені сформованості ціннісних



орієнтацій молоді, їх ієрархії ключ для можливості здійснення 
виховання особистості.

2. Ціннісні орієнтації чиняіь вплив на визначшня місі ія особисгосгі 
в суспільстві, атакожна вибір нею своєїрефереіпноїгрупи. Цей факт 
повинен враховуватись при перекомплектуванні груп. Об’єднання в 
одну академічну ірутіу сіудеїиів з;цаметрально протилежною системою 
ціїшісних орієнтацій ускладнить процес формування студентського 
k o jіективу як єдиі юї о ж іп т є в о с і ій к о і  о оргаї гізму.

3.Навчальні дай ціпліпи повніші формувати не т і іьки професій!іий
інтерес, але і розвивати гі якості, які є основою вільної особистості, 
готової до пізнання оточуючого світу і свої о “Я”, яка не бопься брати 
відповідальність і проявляти інії цативу. 4. Результ ати
усноїспівбесіди показали, що третя частина студентів першокурсників 
відчували складності, коли необхідно було побудувати рапговану 
систему цінностей. Цссвідчиїь проте, що першокурсник ще не В ПОВІІІЙ 

мірі є зрілою особистістю. Відповідно, не до кінця сформовані ціннісні 
орієнтації, про гиріччя в них породжує непослідовність поведінки. Тому 
навчально-виховний процес буде ефективним в тому випадку, якщо 
він сприяє усвідомленню студентом своїх цінностей, приведення їх в 
систему.

На тлі інтересу до проблеми формування системи ціннісних 
орієнт ацій було проведено велику кількість як соціологічних опиту
вань, гак і психологічних досліджень, за резуль і а тами яких можна 
прост ежити чіткий взаємозв’язок ціннісних орієнтацій з соціальними 
умовами, в яких функціонує особисіісгь. Так, наприклад, аналіз змісту 
конкретних досліджень цінностей молоді у різні періоди розвитку 
суспільст ва дає змогу простежити динаміку змії і, що відбуваються у 
системі і (ії її гісних орієнтацій.

У 50-х на початку 60-х років молодь, відповідаючи па запитання: 
“Щ овам насамперед потрібно для щасгя?” на перші місця висувала 
цікаву улюблену роботу, бажання кохати та бути коханим, повагу 
навколишніх.

У 1984 році серед основних цінностей у системі ціннісних 
орієнгаї(ій було виокремі ієно “полгшчі іу культуру як важливу і цнність 
у формуванні особистості нового зразка” (Н.В. Наймушина), “суспільно- 
політичну активність, як одну з найважливіших ц інностей радянської 
людини” (С.А. Кислов), “мистецтво як засіб ціннісної орієнтації 
особистості” (Т.В. Двинська), “працю  як найвищу цінність 
соціалістичного способу життя” (С.А. Кислов) [5]. Окрім того, на основі 
ішзки соїo o jюї ічі іих досліджеііь було sp o 6 j іеі іо такі висіювки: до числа 
перших за важливістю життєвих цінностей радянська молоді, 
відносила: прагнення давати користь суспільству, мати цікаву творчу 
роботу, заслужити поваїу людей, кохати і бути коханим і лише після 
цього матеріальний добробут; менше за все ціну валося спокійне 
життя, підпорядковане власним ііпересам,слава. Центром усієїсистеми 
і цш юсіей, способом самоспіерджеш ія, вдоскої шлеї я іям кожі ioi'j иодні її і 
oyj іа суспіі іьі ю-кориа іа праї ія.

На сучасному етапі, по десят и роках, віокремлена і вивчена 
система ціннісних орієнтацій піддасться значній трансформації, 
причому простежується прямий зв’язок між змінами, що відбуваються 
в суспільстві, та змінами в системі цінностей. Це положення 
пі; егвср; іж\ ( досгіі; ркеїшя, проведене у ра мках комплексі юї прої рами 
“Діалектика розвитку сої цалізму на сучасному етапі, у якому криза 
суспільства розглядалась крізь призму кризи його цінностей. Як 
з’ясувалося, трьом основним стадіям кризи (дестабілізація соціаліс
тичного ладу, госгрийконфлікт, розв’язання кризи) відповідали певні 
зміни в системі ціннісних орієнтацій. Так, на першій стадії'відбулося 
і іерушіуваїн ія і пніюстей, а якісііе оіювленняїхі іьої структури перехід 
від готальио-ідеологізованої до плюрально-людської структури 
ішпюстей масова десоїцалізаі(ія і ресоїцаїгізаіця особистості. Індивід 
водночас схвалює (чи заперечує) пропшежі гі ціні юсгі, або йому ckj гад но 
зробиш вибір, він надає переваї у проміжній понищ. А на другій ста;ці 
ціннісні орієнтації стають чіткіші, менш суперечливі, посилюється 
оріпггаї ця на самої ціп гість кожного іцііцвіда. Натрегійстадп кризового 
розвитку суспільства (формування системи ціннісних орієнтацій 
залежить відретуль га гу розв’язання кризи [4].



Дослідження механізму трансформацій ціннісних орієнтацій 
аудитів виї іщхнавчальних закладів, які були поділені на групи, показаі ю:

1. Процес грансформаїїд цінностей, очевидно, відбувається через 
усвідомте! іеприйі нтія продиктованих реаліями жипя і ш «па шхоркнтацій, 
спробу керуватися ними у житіі й діяіп»носгі. Збережешш на рівні 
підсвідомості старих стереотипів, судячи з усього, спричиняє певні 
ві іу ірії і її іьоособиспсі п кої іфлікга та зумовлюєімовірі гісгь песимісшчіюї о 
прої нозу щодо майбуппюго.

2. Очеві иц шм є і іаявігісіь процесу траїісформаї цї оклш и піні гісі шх 
орієнтаї вй у всіх і рупах опшуваїшх.

3. Неуіі оджеїшя між різними аспектами ціннісних орієнтацій 
присутні у всіх і рупах, проте мають різний ступінь вираженосгі та свою 
спецт]ику.

Оіже, короткий оі j висганудослуркашя проб) кмипііппа шх оріп паї щі 
свідчігп>,що виявлено безумові шйвзаємозв’яюксисгеми IQIПІОСТЄЙмолоді 
зі змії іами соїгіаіп>і ю-економічних умов, у яких функі цонує особисгісгь.
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In th is  a rtic le  the a u ther p ick s  up a question  o f  p o litic a l 
conciousness and value preferences o f  the youth at the modern stage.

A b r ie f survey o f  the state o f  research o f  this problem testifies that 
has been determined the undoubted correlation o f  the system o f  values 
o f  youth with the changes o f  social and economical conditions.

О.Г. Паркулаб

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНГВО-ЕКСПРЕСИВНИХ 
КОМПОНЕНТИ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Сучасні дослідження в галузі герменевтики розширили коло її 
практичного застосування. Сьогодні наукові інтереси вчених не 
обмежуються одним лише мистецтвом тлумачення т екстів (за звичай 
ст ародавніх), але і охоплюють широке коло явищ, що несуть на собі 
відбиток людської суб’єктивності у її словесних і несловесі шх проявах. 
Можливо, такий вид герменевтики мав на увазі П.Рікер, коли писав: 
«Я називаю герменевтикою всяку дисципліну, ко тра бере початок в 
інтерпретації, а слову інтерпретація я надаю його справжній зміст: 
виявлення прихованого смислу в смислі очевидному» [3; 408].

Такий поі ляд на і ерменев гику знай нов своїх прихильї шків і серед 
практичних психологів, основним завданням яких є не лише вислухати 
клієнта, але і зрозуміти його внутрішній стан, почуття, думки, що 
знаходять своє відображення у мовній сисгемі клієнта.

Стосовно мови Іван Олександрович Бодуен де Куртенеговорив, 
що в її основі лежить «товариський характер людини і її потреби 
втілювати свої думки у відчутні п р о ду к т  власного організму і 
повідомляти їх істотам, їй подібним, тобто іншим ЛЮДЯМ» [Ціп . за: І; 
21]. Мова визначає мислення, перетворює оточуючий світ в ідеї, 
«вербалізує» їх. Так, відомий німецький мовознавець Август Шлейхер 
писав, що мова є «мислення, виражене звуками», “мова має на меіі 
створити звуковий портрет уявлень, понять та існуючих між ними 
відношень, вона втілює в звуках процес мислення» [Ціп. за: 1; 19].

Кажуть, що слово «передає» думку. Напевно, природу цього 
передавання не можна собі уявляти так, як ми уявляємо передавання 
якогось предмета з о/ших рук в інші. В останньому випадку людина, 
що передала предмет’, втрачає його.

Оточуючий нас світ і слова, якими ми його описуємо - зовсім 
не одне і те ж. Мова нашої культури дає нам словниковий запас,



який допомагає нам зрозуміти себе та інших, вибір слів, якими ми 
пояснюємо подію та інтерпретуємо її. Проте мова, слова і речення 
не зовсім адекватно описують реальність. Відомий російський 
вчений Л .С.Виготський наводить такий приклад:

«Думки, на відміну від мови, не складаються із завершених 
речень. Коли я думаю, що сьогодні бачив босого хлопчика в синіх 
штанах, який біжить по вулиі ц, я не потребую проговорювати кожний 
образ: хлопчика, штанів, їх синього кольору, відсутності взуття. Я 
з’єдную все це в один образ; але я говорю за допомогою окремих 
слів. Тому, хто говорить вголос, треба декілька хвилин, щоб передати 
одну цю думку» [2; 107].

Важливо усвідомити, що речення не можуть сповна передати 
людський досвід. Почуття, думки, минулий досвід клієнта і 
психолога не можуть повністю бути виражені словами. В к р а щ о м у  

випадку ми маємо справу із спробою.
Розглядаючи мову як індивідуально-психолоіічие утворення, 

відомий мовознавець Ш тейнталь писав, що ми повинні чітко 
розрізняти три моменти, які діють підчас мовлення: органічну меха
ніку, психічну механіку і понятійний або світоглядний зміст, який 
підлягає вираженню. Метою нашої мови є уявлення і відображення 
змісту за допомогою психічної і органічної механіки. Тоді як орга
нічну механіку можна собі уявити у вигляді органу, психічну 
механіку - у вигляді органіст а, зміст - у вигляді композитора.

На думку німецької о психолога Вільгельма Вупдта, мова являє 
собою вербалізацію невербальної мисленнєвої картини і грун
тується не лише на асоціаціях як на мимовільному поєднанні елів, 
але і на аперцеиції як на довільній уяві.

Кожна .по;щиа сприймає світ по-своєму і на основі сприйнятих 
нею образів комбінує власну модель бугтя. Мабуть, ніхто не буде 
заперечувати, що “художнє” полотно картини світу всім людям 
однаково відкрите для сприймання. Проте і понині відкритим зали
шається питання: що заважає людям адекватно сприймати цей світ 
загалом і конкретно яку-небудь йодно власного жш тя? Чому всі 
явища навколишнього світу набувають особистого змісту в свідо- 
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мості кожної людини? Зрештою, чому в одних і лих самих ситуаціях 
люди поводяться по-різному, а ге, що для одного стає трагедією, 
для іншого можливістю продовжували власне самовдосконалення, 
самоствердження, особистістю зростання всете, що додає індивіду 
впевненості, значущості, забезпечуючи стійкий внутрішній баланс 
між свідомою і несвідомою частинами психіки.

Саме тому психолог сприймає клієнта, як художника, який, 
користуючись пензликом, пише власі іу кар гшіу сві ту. В ситуації пси- 
хологічного консультування кольорова палітра фарб застосовується 
кожним клієн том індивідуально, в залежності від його ставлення 
до конкре тної жи тт євої ситуації і до тієї проблеми, яка непокої ть 
клієнта.

Внутрішній мікросвіт людини набагато цікавіший і різно
манітніший, ніж той, який відкривається консуль танту, особливо в 
перші хвилини зустрічі. Клієнт в момент сповіді намагаєшся переда
ти свій душевний стан, свої почу ття у дост упній ДЛЯ нього формі, 
яка не завжди одразу с тає зрозумілою для консультан та через 
змістову і формальну убогість висловлювань клієн та і наявніст ь 
суперечностей у його розповіді. П оєднання вербальної і 
невербальної мови це те єдине джерело, з якого психолог черпає 
інформацію про “генезис” проблеми клієнта і визначає своє 
ставлення до неї.

Консулів таї і ту іноді буває нелеї ко з тої о потоку іиформат ці, який 
на нього виплескується, відібрати ту, яка мас' цінніс ть для самото 
клієнта і вирішення його проблеми. Клієнт, сповідаючись, воєдино 
сплітає баї ато подій з власного жит тя, порушуючи тим самим не 
одну, а кілька проблем. У таке павутиння проблем потрапляє не 
лише клієнт, але і консуль тант, завдання якого власне і полягає в 
лому, щоб допомогти клієнту визначити, що є початком і джерелом 
е к з и с  тенціального конфлікту і яким чином можна його подола ти з 
найменшими втратами д ія  самого клієнта.

Психологічне консультування, мабу ть, як ніякий інший вид 
психолоїічноїдопомої ті, створює умови, за яких клієнт може гю;цшн-



тись на проблему, яка його турбує, з іншого боку, або, як кажуть самі 
клієнт, іншими очима. Процес прозрівання, інсайту, не такий легкий 
(з погляду на психологічне навантаження, яке лягає на плечі ж  клієн
та, так і консультанта) і швидкий (враховуючи затрачений час на 
терапевтичні зустрічі).

З огляду на все і іе, д і ія  кої ісультаї гга маєвелику цінність інформація, 
яку він отримує від клієнта. Разом з тим, психолог повинен розуміти, 
що коли клієнт розповідає йому про подію, він має справу з 
репрезентацією, а не з самою подією. Тому терапевт отримує 
інформацію лише про малу часгку життя юіієнга, його досвіду. Деякі 
люди дуже обмежені, у них є лише декілька фра з, щоб описати світ; 
вони не здатні знайти можливі варіанти зовнішньої та внутрішньої 
комунікації.

Прикладом може слугувати інтерв’ю з жінкою 53 років, яка 
звернулась за психологічною допомогою. Всі її рухи і поведінка 
свідчи їй про хвшповання і занепокоєння; свою розповідь вона розпо
чала так: «Вже давно я втратила спокій... Мені соромно показува
тись на люди. Я  просто не уявляю собі, як дачі жити ? Моя донька - 
незаміжня, вона збирається народжувати дитину. Я  хочу, щоб вона 
спочатку вийшла заміж, а вже потім народжувала дитину, а так 
люди засуджуватимуть Ті ганебний вчинок...»

Коментар: Одразу помітно, що клієнтка глибоко переживає 
ситуацію, яка склаласявїїсім’ї. Вона відчуває тривогу за вибір доньки, 
але страх, пов’язаний з осудливим ставленням оточуючих до вчинку 
доньки, робить клієнтку безпомічною і унеможливлює зміну поглялу 
на ситуацію.

За таких обставин для консультант а корисним і надзвичайно 
важливим є увага до ключових слів клієнта, його тверджень і пояснень, 
які відображають особливості його світогляду. Цього можна досягти 
за допомогою емпатії, грамотно побудованого інтерв’ю, вміння 
ф ормулю вати питання, шляхом Ц ерефразування, навичок 
спостереження, рефлексії почуттів і узагальнення.

Зазначені психотехнічні прийоми екзистенціальної терапії 
допоможуть консультанту увійти в світкліснга. Інакше кажучи, перед
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гам, як змінити світ клієнта, необхідно зрозуміти цей світ. В даному 
випадку, мінімально впливаючи на клієнтку, необхідно допомогти їй 
самій пояснити ситуацію в тому вигляді, в якому воі іа її бачить.

Психолог: Мені зрозуміле ваше хвилювання за доньку, її майбутнє, 
але, можливо, ваше втручання у  її  ж иття п о в ’язане з вашим  
негативним особистим досвідом, який мав місце у  минулому?

Коментар: Хоча екзистенціальні консультанти працюють з 
сьогоденням клієнта, дотримуючись принципу «тугі тепер», однак 
гадаємо, що повернення до колишніх спогадів має допомогти клієнті 
розібратись зі своїми теперішніми почуттями через усвідомлення 
впливу на них минулого негативного досвіду, який сформував у неї' 
типові стереотипи мислеї іня, що заважають її особистішому росту.

Клієнтка: Так. Мені важко п[х> це говорити, бо довелось багато 
страждати... Це було давно, я була ще дівчиною.., зустрічалась із 
хлопцем, вірила йому, думала, що він мене кохає... Коли завагітніла, 
сподівалась, що він одружиться зі мною, а/с цього не сталось. Я  
народила дитину, але страх через сором, який мені довелось 
не[кжити, залишився. Він нагадав про себе знову, наче повернувся з 
минулого... Люди засуджували мене... Я  соромилась виходити на 
вулицю. Мені хотілося бути заміжньою, як усі...

У процесі уважного спостереження за клієнт ом т ерапевт може 
почати фіксувати йоі о мовленнєві звороти та ідеї, 11 к> вказу ють і іа типові 
стереотипи мислення. Наприклад, деякі слова і вирази клієнт може 
вживати дуже часто - т акі як: «я відповідальна за це», «це моя вина», 
або як у нашому випадку з клієнтом (жінкою), чітко можна виявити 
низку думок, що вказує па сформовапість у цієї жінки певного 
стереотипу мислення («що скажуть люди», «треба споча тку вийт и 
заміж», «мені соромно»).

При вивченні т аких мовленнєвих стереотипів часто з’являються 
думки, яких раніше клієнт не усвідомлював, а це полеплує подальшу 
роботу.

У випадку з жінкою одразу привертає увагу кількаразове 
пов торення фрази про те, що її донька має обов’язково спочатку 
вийти заміж, а вже потім народжувати дитину. Інакше па псі чекають
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псі ті страждання, які колись пережила сама клієнтка. Усвідомлене 
почуття тривоги за доньку тут може бути пов’язане з особистим 
вибором, який свого часу зробила ця жінка. Можливо, вже багато 
років вона перебуває в полоні підсвідомого страху і вини, пов’язаних 
з учинком, який засуджується суспільст вом:

Психолог: Ви Боїтесь думки оточуючих?
(відкрите запитання)

Клієнтка: Так, я намагаюсь не думати про це, aje щоразу 
переконуюсь, що це не можливо. Якби тоді я не була такою  
довірливою, мені не довелося б  пережити весь цей сором. Щ е [хп  
таке я не переживу...

Коментар: Думаючи негативно про минуле, клієнтка страждає 
за минуле ще раз. Пошук позитивного повинен змусити її 
переглянути своє ставлення до власного «гіркого» досвіду, який мав 
місце у минулому і пов’язаний з народженням її доньки. Пошуки 
позитивного - основна техніка логотералп. Мивважаємо,що вданій 
ситуації, коли увага клієнтки зосереджена на їїнегативному досвіді 
і його наслідках, важливо дати зрозуміти, що, можливо, існують 
інші погляди, які є більш раціональними і можул. слуї увати добрим 
поштовхом для позитивної зміни погляду на їїтеперішню ситуацію.

Психолог: Минуле пройшло. Ви не мож ете прож ити його 
наново, або переписати. Чому, скаж імо, вам не спробуват и  
змінити своє ставлення до нього? Уявіть собі на хвилипку, що 
зараз ви самотні, у  вас немає доньки. Що ви відчуваєте? 

(відображення почуттів, директива)
Клієнтка: Мені страшно навіть уявити таке. Я  дуж е люблю  

свою доньку. Я  не уявляю свого ж иття без неї. воно втратило б 
для мене сенс. Так. можливо, я була б самотньою, бо не дуже 
довіряю чоловікам, а рідних у  мене немас. Донька для мене стала 
наиосновнішим у  житті, тому я так турбуюсь про неї зараз.

Психолог. Щойно ви сказали, що вам зараз навіть страшно 
уявити своє життя без ваш ої доньки. Я  вірно вас зрозуміла? 

(переказ, закрите запитання)
Клієнтка: Так. це правда.

Психолог: Що ж, давайте з ’ясуємо, що насправді для вас 
важливіше. Д ля цього повернемось до вашого страху, який пов ’яза- 
ний із  народж енням  дит ини і порівняєм о його із ст рахом, 
п о в ’язаним  із її  м ож ливим  ненародж енням (а отж е вашою  
самотністю). Який із цих страхів більше непокоїть вас, лякає?

(відображення почуттів, директива)
Коментар: Застосування техніки фіксації почуттів носить 

цілеспрямований характер. Таким чином клієнтка опиняється перед 
вибором. На перший погляд може зда тися, що цей вибір ст осується 
лишепочупів, пов’язаних зі страхом. Насправді, консуль тант дома
гається іншої мет и: пост авити клієнт ку перед вибором на корист ь 
минулого (що для неї означало б продовжувати жити так, як вона 
жила раніше), або теперішнього з перспективою зміни життя в май
бутньому через переосмислення сит уації, яка має місце в т еперіш
ньому. Минуле може залишитися в її пам’яті, але воно неповинно 
робиш житія югіешкнбезальтернашвннм. Іншими словами, позбав
ляти її вибору.

К лієнтка: Я  ніколи про це не думала, т ому м ені важ ко 
відповісти. Один страх я пе/х’жила в .минулому, якби не вагітність 
доньки, я не згадувала б п/х> нього. А другий. про який ви мене 
читаєте, з'явився у  мене зараз. Мені боляче думати про свою 
самотність і життя без м оєї донечки. Я  ж иву заради неї, все. що 
я роблю теж заради неї... (клієнтка виглядає дещо розі ублеиою).

Психолог: Чому б тоді ваше життя не наповнити т уф от ою  
не лише про доньку, алг й н\ю майбутню онуку?

(ідкрите запитання)
Клієнтка: Так. думаю, я змогла б її полюбити і турбуватися 

п[х> неї. Ал' оточуючі, вони знову будуть мене засуджувати.
Коментар: Почуття вини продовжує непокоїти клієнтку. Воно, 

наче шлагбаум, стоїть на її життєвому шляху і перешкоджає руху 
вперед. Клієнтка вважає себе порушницею соціальних норм, яка 
повинна нести відповідальність перед іншими (о точуючі люди). 
Саме їх вона обрала Верховним Суддею і покірно приймає на свою



адресу всі звинувачення. Клієнтка далека від усвідомлення того, 
іцо порушення соціальних норм - 1 іе ще не злочин. Взагалі, моральні 
цінності, як і усі цінності загалом, позбавлені об’єктивного 
критерію. Кожна людина рано чи пізно стає «правопорушником» у 
житті. Проте, відкритим залишається питання, як людям слід до 
цього ставитися аби, з одного боку, не уникати відповідальності, а з 
іншого - не обмежувати себе у виборі. Свобода людини виражається 
у можливості вибрати своє ставлення до даної ситуації.

Психолог: Скажіть, ви вваж аєте, що всі люди однаково з 
осудом ставитимуться до вас?

(відкрите запитання)
Клієнтка; Мабуть, що ні. Коли мені було важко, то завжди 

знаходились добрі, хо[юиіі люди, які допомагали, заспокоювали. 
Особливо мені за нам ’яталась одна меде ест\кі в роддомі... Я  їй дуже 
вдячна за гарне ставлення, вона мене зовсім не засудж'увала. Саме 
вона тоді вселила в мене надію, змусила повірити, що все буде 
добре, тільки не треба боятися

Психолог: Ви відчуваєте тиск з боку оточуючих і це природно. 
Але чи варто думати про тих, хто навіює вам страх, заставляє 
відчувати себе винною?

(відображення почуттів, відкрите запитання)
Клієнтка: (задумливо) Мені треба подумати над цим... 
Коментар: Свобода людини проявляється у можливості обирати 

своє ставлення до даі юї ситуації. Тому консультаї гг робі їв нкі іеі п  на 
розвитку самосвідомості клієнтки, що дозволить їй усвідомити і 
пережити свої обмежеіIIІЯ, свою потеїIIцйну свободу ВІД МИІiyjЮІ о, 
цінність свого «Я» і цінність життя в теперішньому (не лише свого, 
доньки, але і ще ненародженої ісготи).

Хоча терапевтичний сеанс тривав недовго, проте, очевидно, 
змусив її переглянути своє ставлення до минулого, розширив діапа
зон поглядів на ситуацію з точки зору їх пози тивного вирішення.

Таким чином, можна стверджувати, що під час консультування 
психотерапевт виконує фуі ікі доо каталізатора визрівання духовііих 
інтенцій саморозвитку клієнта, що ведуть його до усвідомленого 
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прийняття сенсу свого існування і розширення перспектив 
відповідального самоздійснення. Віктор Франки писав: “Бути люди
ною означає бути відповідальною за здійснення сенсу властивого 
даній життєвій сигуаці [4;23]. Бути людиною означає бути одночасно 
“різною”, свідомою і відповідальною.
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Л.А. Колесніченко

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

На сучасному етапі в умовах рад икальних ринковихтрансформаї ай 
особливої актуальності і іабуває проблема гци хуговки якісі віх фахіві qr у 
вузах, (кжіі іьки в умовах ірадиі ойі юї системинавчаїп w забезпечуєіься в 
основі юму набуття сіуда памп великої бази знань. Виходячи знагальї іих 
потреб сьогодашя, важливо плуватипрофеаоналв,якиюлшііевосю,щкт> 
необхідними знаїшями знаннями, а й вміють шукати та аналізувати 
і кхюхі'ц і> інформаї*ю, вирішувати як стаїідяргні,такінестаіі іаріні задачі, 
налагоджувати контакти з іншими людьми, бути здатними до 
самоуправліннята саморозвиткугощо.

Основі тим критерієм ефективі юї rriju отовки спеціаліста сьої одні є 
уашш іа npo<|)odin іа peaj т а ї гія в умовахрі п осу, яка забезпечується! іаяві гіспо 
певних вміїп., навичок та якостей особистості. Зурахуваїшяміщхвимої 
перспекіиві іим є застосування у професій гін гцлгогові о кої її lemyaj іьної о 
підаоду психологічної науки особистішого. В межах такого підходу 
накотічено багато даних щодо необхідних особистіших якостей 
професіонала і віщтовіднийособистіснийрозвиток розглядається як мета 
професійного становлення. (С.А.Клімов, 1996, Н.В.Кузьміна, 1993,
A.К.Маркова, 1996, В.С.Мерлін, 1964, А.О.РСаи, 1994, ВД.Шадріков, 1983,
B.А.Якутії, 1998та інші).

На думку багатьох авторів (АЛ.Деркач, Н.В.Кузьміна, 1993, 
Є.А.Клімов, 1996, В.А.Якутгін, 1998 та інші), об’єктом професійного 
становлення особистості виступають її інтегральні характеристики: 
мотиваї ціп ю-цільові, ції п гієні, ііггаїектуальні, емої ijiiiri, оргаї гізаційні, 
вольові, моральні тощо. Ці іі неї ральні харак'щіиеп ію і є психолоіічі юю 
базою, яка необхіо іа в різних видах трудової діяльності (хоча в різній мірі). 
Кожі іа харгштеі»ісіика яю їжсобоюпа» іий і ибф пі вза(М от’яюк важгіивих 
( юобнспаїнх якосіей, значущі їх д  ія у спішної офункіоонуваїпія в межах 
кої iKjxrn юїпр(х|)есп.

Основі гі нагфямки доаф їжа о ія про(]юсійі юї х) спінові ка п га, які бууіугь 
розглянугі в даній ст атті, базую ться саме на ідеях цілісності, єдності 
особистішого та професійного розвитку людини. Ці ідеї' розроблялися
С.А.Клімовим (5, 6), Б.Г.Ананьсвим (1, 2), К.К.Пла тоновим (12), 
Н .В.Ку іьмії юю (8), В.Д.Ша^фіковнм (13), В. А. Якуі гіі іим (14) та іі іішімп.

В рамках цього підходу розглядається взаємозв’язок особистості 
пр<х|ххіоі іала з ;гіяі п.ігіспо, що внкої іується. Представники і о>оі о підходу 
займалися дцаї і юстикою та прої і юзуваї ніям погеї її айі шх і актуалм іих 
можливостей особисшсіів професійній діяли юсгі.

Досі іі'ркеї п ія особистості в ірої іесіпр<х|)есіі іі юї о стаїювлаїї ія у і ц>ому 
руслі ведеться у декількох напрямах.

О; о іим із таких і i a n jm i in  г ана. ііш ч і п іп . ві ціові1 в ю) ю якої х> вивчеі п ія 
індивідуально-психологічних особливостей особистості у трудовій 
діяльності спирається на систему професійно важливих якостей, що 
розроблена ВД. Шадріковим(ІЗ).

Концепція розкриває су тність здібностей в професійній 
діяльності, виявляє їх струк турні елементи. В.Д.Шадріков виділяє 
основні функціональні блоки професійної діяльності (мотиви, цілі, 
проірамудій, інформаційну основу, гіршії іятга рішені ія та ;ііяльі гієно 
важливі якості). Ав тор вважає, що процес оволодіння професійною 
діяльністю не є аддитивпим в тому сенсі, що спочатку формуються 
одні її складові, а потім інші. Професійна діяльність немов би 
закладається вся в цілому, але в нерозривній формі. В подальшому 
її складові розвиваю ться нерівномірно. При цьому розвиток будь- 
якої зі складових на певному етапі овлодіння професійною 
діяльністю досягає лише того рівня, який є достатнім для даного 
етапу (а не максимальним , як інколи вваж аю ть). Вчений 
прослідковує взаємозв'язок виділених блоків в системі діяльності 
через характеристику психічних процесів, які реалізую ть ії 
(сприйняття, пам'ять, мислення тощо). Використовуючи великий 
об'єм експериментальних даних, автор аналізує розвиток окремих 
якостей професіонала (в основному робочих професій) та розвиток 
струк тури професійно важливих якос тей на різних стадіях профе-



гійного становлення. ВД.Шадрщов робить висновок про гетерохрон- 
ність розвитку загальних та спеціальних здібностей на різних 
стадіях професійної остановлеа п ш, прозміникомпоїкапіваслщу сірукіури 
професійно важливих якостей, про збільшення чисію якостей, які входять 
до структури та про зміцнення зв'язків між ними в процесі 
професіоналізації.

Наступний напрямок сиітгетичний, який базується на вивченні 
особистості як системи, І цо інтіз рус різі гі рівні психічі шх явищ. До ІШОІ о 
наї южать кої п іега дядш іамічі юї функціог іалі>і юї сірукіури особистості 
К.К.Платоіюва (12); кої щепі ря відношень особист ості В. Н.Мясииіева (9); 
ieopniiriu paj іьної іцливілуалі.і юсті Б.Г Аі іаньєва (2)та B.C. Мерлії іа (10). 
Попщдипщ доелццшків сприяли виникненню рпномані їнихдосліджа п> 
особистосгі професіонала в коїггжсгіпструкгури. Результат, які були 
отримані, показали важливу роль особливостей нейродинаміки у 
формуванні системи професійно важливих якостей; підтвердили зв'язок 
між особистій іимиіі. іасіивсхл ями (смої гійггісіь,стабільність,самоконтроль, 
відповідалигісп>)та прсх|кхіііі ю важливими якостями. В і рюму і іапрямку 
реаі гізу ється екаїерима пальт іе вивчез п га:

- окремих структурних компонентів особистосгі прос|іесіопала та 
особливостей їх впливу і іа успіпигість і  цяігьносгі;

- психосемагаики прсх{ххіонгигів;
- специфіки професійного в ід о б р а ж е н н я  в свідомості реалій життя і 

йоі о взаємозв'язок з ус іш ш іто  прсх{ххійного жиітя;
- ідеальїю їмодагі пш рчої особистості копкреп юї о профссш ію го  

прос|)ілю  на з а с а д а х  п о б у д о в и  іє р а р х іч н о ї, в за є м о зв 'я за н о ї і 
взаємодекрмії юваї ю їсиеіеми профоаііі ю важ: іивих якостей

Типа нгічпші іапрямок у руа гі вищезі адаї юї о підходу оріа поваї шй 
на побудову типів прос])есіоналів. До основних завдань, які вирішують 
дослідники, можна віднести наступні;

- опис типів прос}хх.іоііалів;
- вивчення залежності типу особистості ві/цї npcxJxxiMi юї діяльї юсті;
-вивчення залежності прє)фесійноі'о сгановлшня оеобисгості відїї

психічнсхотипу.

Дані, отримані в цих дослідженнях, розкривають закономірності 
просіюсійної поведінки в осіб з різними типами ага іеігіуаі ой характеру, 
поксізуюіьоа)бистісніособливостіі)ізнихпр(х|хруп(технічницх,а)НІалніих 
тощо), підтверджують залежі гість успішності професійної діяльності від 
типу спрямованості екстраверсія та іигроверсія, описують і іеі а іивні 
вила, ц<и прсхіххігії юї о сгаїююіа піясхх)бистостіта професій шхле<|юрмаі щ і 
вода a l

Наприклад, Р.М.Грановська (4,348-358)оиисус ;ірс|к)рмаійособистосгі
і іа прикладах професії викладача, юриста, лікаря, економіста та виділяє 
факіх>ри,коірівпливають натаю зміни, як: прос|>схлйністере0 іипи,ро.ігі, 
стаж роботи, посад іа тощо.

Наступі шй і іагг])ямсж-іірофорієпглфіїїнй. Вії і поданий ю гасячі шми 
досіщикапіямив області профорієнтаігіїтапіхх{коігсультуваітня(зсжрема, 
праці Є.А.Клімова, Б.А.Федоришина та інших). Особливість цих 
досліджень полягає у збільшенні уваги до особистіших аспекіів 
гцхмікхіі п юї осамовші іачеі її ія, особішвосгейсамосвцюмоси. В межах і р.оі о 
напрямку розробляються різноманітні моделі профорієнтаційної та 
прсх|)коі культативгюїробспи, які базуються і іа професійюму усвілр\и іа ніі, 
самосві; гомості, самоггізі іаіпгі.

Цікавим напрямком увивча п гі особисіххліпрофесіог гала єдослу рш її ія 
здібностей, таланту, обдарованост і, творчості. Над цими проблемами 
плідно працювали: С.Л.Рубінштейіі, Б.М. Геплов, Н.С.Лейтес,
В.А.Крутенький, Я.А.Пономарьов, В.А.Моляко та ііі. Наприклад,
В.А.Моляко (11) аналізує взаємозв’язок креагивності з іншими 
оеобистісними особливост ями т а її вплив на успішність різних видів 
професій юїдальї іосп.

В роботах Я .А. Поі юмарьова, йоі о стгівробіп інків та іі п них вчеі шх 
розробляються п|юбпшгі рефлексивного опосередкування прос|ххійі юї 
ЛІяльї юсгі.Напрямют їх дослітжаїьохоплють: механізми ра|ілекопіі юго 
управління в ГТрОс|)ЄСІІІНІЙ діяльності, співвідношення рефлексії з іншими 
компоігентами професійі юї о мислення, творчості, фунта іії рефлексії у 
вирії і іеі її гі n p cx jw d i'n  шх задач, значса п ія}хл |и  іексзї як схл юві юї о компотипа 
самореї yj і5о гіі' особистосгі в прої red професійюг х) становлення.



В цій теоретичній парада мі праї цоктіь автори, до кола інтересів яких 
входить вивчення окремих вікових, соціальних, професійних стадій в 
жиггєвому розвитку людини. Церобоїи Л Л.Божович, І.С.Кона та ін. Так, 
зокрема, І.С.Кон (7), аналізуючи проблему пробійного  ст ановлення, 
ви»ичаєйої о як грої (сс, підчас якої о особистість змінює як навколиішгін 
свіг, так і саму себе. А професій іесамовизі гачення як баї атої ранний пі 
6а і аі ос1 упег квий процес, що включаєв себе:

серію завдань, що висуваються суспиіьстБом перед особистістю, яка 
розвиваєіься,ікотрі вона повиннапоаіщовновиріціиіипраш ом пе»і того 
проміжку часу;

процесприйнятта рішень, задопомогою яких особистість всгановдах 
6aj іанс між власними переїзаі ями та cxhj u.i ісх:і ями і потребами риі ікупраї о;

процес<|х)рмувашшіцііивііуальногоеиішожиітя,частиною якого г 
про<|>есійііа діяли гість.

До ісго і них факторів npcxjxxiiii юї о самовизі іачеі п ія автор ви ц юсшь 
вік, ріваіь іі іформованості та рівеїть домаї аі и>.

Особливо актуальними стають розробки професійноїмеїггальносіі 
(І.Г.Антипова, А.Д.Ганнушкін, В.А.Ликова, А.К.Ядвіршис, (3). 
Досіціркення, які проводщься в і о>ому напрямку ш|)ямовані на:

-впвча п вткати <pajibiM\cipyKiyp світом остірізі ін\ njxxjxxaiu тих і руп;
- вивчення ментальних стратегій досягнення професійної о успіху 

(постановка і глей, візуалізаиія, “схвалення” тощо);
- вивчи п гя про< jiedi'n мх стереотипів вчишвт та їх вплив гга успіїгінісп. 

дальності.
Ще один напрямок досаджені ія особист ості в прої іесі професій юї о 

становлення можна назвати суб’єктним, оскільки в межах і ц.оі о підходу 
розвиток про<|ххлоііала розі лядається iqii n, призму його становлені ія як 
суб’(кта управ, ш п ія іішшми J по, іьмгі га собою. Критеріями ефекіивності 
профегіонашаїцірозіладтються зміст га рівеї ті. а|х)рмованості осі юві іих 
фунта цй управлії u ія (і ці іепокладанг гя, гірої нозуваш гя, обробка поточі юї
іі іформації, прийняття рішення, комуі гікаї ия, контроль та корега ця), які 
виступають в і\стійких<|х)рмах як (хх)бисгісі ю і про<|ххтиі ю значущі якості. 
Церобоїи В А  .Якут ш га га його співробіїннків (14).

Т акт їм чиї юм, можі іа зробиш висі ювок: проблеми, які виріи іую и>ся в 
р ізн и х  напрямкахособистісного підходу, мають виключне значешія для 
побу/ іови і еоретичної модо гі особистості ripoijxrioi iaj іа, що іі псі руг всі 
вищезгадані погляди відносно ролі певних особливостей особистості в 
яккз юму ро звшку про(|іесіонала.
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Т.В. Карабіні

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТСТВТВОРЧОСТІ 
СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Сучасі іе суспі іьсгво характеризується тенденцією до загострення 
екзистсні ijaiibi шх npofw юм йоі о членів. Пояснюється і іеявище баї атьма 
чинниками технологічним прогресом, екологічним становищем, 
заі осгра п іям екої юмічі шх та політичних відгюси і та іі і. Причин бси гіч, і 
всі воі м  сю гадаються у спину систему, котра справ. тс  полужі іий впі шв (як 
позитиві шй, і сік і неї ативний) на сучасну людні іу. З од ного боку, життя 
висуваєдолю;іини певні вимоги, снюріосумовидця подальшого розвитку, 
njxx {іссійі юї о  становлення. Зііп іюі о ; рисі гість ставить ряі іової «іц ц т и  іа 
на межу кризи існування Тому внашчасчасюшосіеріїаєшярозфванкль, 
нестрункісіь ціннісної системи особистосгі, що дуже характерно для 
перехідного періоду, який, на жаль залятугіься. Пересічна людина часто 
потребує Відповігщої осві т ,  а деколи і коректування своїх ціннісних 
орк і mu пй; цта забезпечся о ш і юрмаїп,ноі о кл іуваї пн, і іапові и  юї х> а шчимим 
смислом жіп ля. В зв’язку з і цім ігазріла і іаі альїіа необхіцгісгьрозробити 
потужнукоиетіою захисту людйвсиїуаиіяхекіистаїцаїїьної кризи,котра 
догюможеімнавчигасябупуватисвскжнггя так, щоб не відчувати прожті 
роки втраченими і втілювати стратегічні плани, котрі забезпечать 
осмисли гість жипхвого шляху.

У другій половині XX століття в межах психологічної науки 
виокремилась самостійна галузь знання психологія жштя особисіххлі, 
щоґруніує ться па параЦ-н мі жиїтєгворчосіі. Дана кої щепі цяґруіпу(лі>ся 
і іа розумілі гі особистості яктворчоїта акпіві юї, що сама будує своє жипя, 
прагне до іюапзаіпївсіхсвоїх можливостей а лакожнесевідповідальїіісп» 
за свою долю іа долю своїх наї цалків.

Жипх лворчість цс духові ю-пракпічі іа діяльність особистості, що 
спрямована на проектування, планування, проірамуванията творче 
здійа існияі кзо свої х) іі іцгвідча п»і юг о життя. Особі «гість в і о,ому прої ісгі 
виступає як розвій ієна індивідуальність, суб’єкт свого індивідуального 
жнпя, а об'єктом творчихдіянь особисгосіі виступає пвласне житія.

Поняття життєтворчості лісно пов’язане з мистеїггвом жи ття 
особливим вмінням та високою майстерністю в творчій побудові 
особистістю свої о іа іуваї и ія, і цо груї ггусіься і іа зі іаі и гі житія,Його законів, 
розвиненій самосвідомості та володіїпіі системою засобів, методів, 
технолоіії иіюірамувашія та здійснення жит і я як індивідуально- 
особисііаюі хі життєвої о проасіу.

Жил ля має свій зміст, свої закони, світі вільний простір, а лому 
жиггєтворчісгь це наука. Разом з ітім не і мистеїпво, оскільки в цьому 
акгітворчості присутня фантазія, розроблення і здійснення оригінального 
творчого задуму, індивідуального, неповторного життєвого сценарію, 
використання специфічних правил при виконанні соціальних ролей, 
егш куваї її гі, домаї аі п гі жиптвого успіху. В жтптгіворчосгі в тілюються не 
тільки морально-духовні, а й естетичні уявлення і смаки людини, адже 
жигтявйоіх)ііиіалізованому виконанні будугп>оі на принципі істини, добра 
й краси. Лю да іа за такої мода гі жипя праї і іе жипі і ю тіїіьіси праведі ю, 
і юсіи добро у світ, а й красиво /І , с.7/.

Твореї пія людиною життя засіювуєіьсяі іа коиструктивігій і ці п псі гііі 
систсмі особистості. Самевона забезпечує адекватність діяльності індивід а 
йєхосж:>члпп<),(лрияєпєхланє)вігіжттїздонихтакориснихдіисушільсіва 
•жі птєвих і а  кита планів, коїрідаюіь особистості відчуттякорисіюстіта 
потрібносіі з боку оточуючих. Має зігачення також ієрархія і ш п юсіей 
ж н іт п і і  і цлі.подиі іи,д ія якої характері іа скої п м  ггроваї гість і ш матеріали шх 
і ііі нюсгях та людини, для якої важ) шві проб;іеми суспіїшетва чи пі паї п ія 
духовності, суттєво відрізняються.

А. Маслоу запропонував розглядати систему людських полреб- 
і ці їїюстей у ві и j ія. а ієрархії за сгупеї іем їхньої осє>бистісіюї важішвості. 
Нижчий рівень становлять вітальні потреби і по греби у безпеці. Вище 
розташоваї гі потреби сої дальні, до яких і ішюжа їь потреби у спілкуваї т і з 
іншими людьми, у дружбі, любові. Ції шість таких речей, як добрі стосунки 
з оточуючими, праінсння кохати і бути коханим дуже велика, і людина 
про; ювжува шмеспрямовуват свої ivcil пяуі ц>ому і іаіі])ямі доти, поюі і гі 
потребинебудуїь задоволені.

Ще вище в ієрархії потреб розміщені соціалізаційні потреби, 
які охоплюю ть бажання індивіда бути впевненим у собі, потреби у
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незалежності, досягненні високого статусу, визнання у своєму колі. 
Задоволення всіх потреб пов’язане із засвоєнням цінностей, норм і 
зразків поведінки, які є соціально схвалюваними.

Нарешті, завершує піраміду людських потреб потреба само- 
реалізації. Це бажаїшя максимально розкрити себе, реалізувати свої 
можливості, прагнення до саморозвитку, творчості. На цьому рівні 
людина намагається досягти смисложиттєвих цінностей, наповнити 
свою діяльність смислом, значущим для всьої о життя.

У суспільстві, що трансформуєлься, відбуваться суттєва перебудова 
системи соціальних цінностей. Цей процес досить складний і 
небезболісний. Кожна ціннісгь проходшт, переярку пракшкою. Ризик 
в і ц>ому іт])оі іесі noj іяі ає в тому, що час, даний і іа і id, сутгєво обмежеі іий 
у порівнянні з попередніми епохами в житті людс тва. Крім того, 
внаслідок погіршення рівня життя відбувся масовий перехід 
спрямованості суспільства від превалювання духовних цінностей до 
матеріальних. Дійсно, в житті нашої країни був період, коли 
превалюючими були цінності матеріального характеру населення 
намагалося якомога більше накопичити матеріальних благ, мало 
звертаючи увагу на цінності духовні, нематеріальні. Результат цього 
відомий всім духовний занепад суспільства суттєво загальмував 
процес реформування способу життя в країні. В і цй ситу ації сучасі гій 
людині важко зміниш тонкі структури своєї ментальності доступ до 
них утруднений внаслідок малої міри їх усвідомленості, а деколи і 
наявності чи доступу до них. Особливо це стосується молодого 
покоління, котре зростає в умовах відносного ціннішог о вакууму, що 
розвинувей за таких умов.

Зміна такої негативної традиції можлива в основному лише на 
суспільному рівні. На даний час ефективна, повноцінна передача 
пози тивного ду ховного досвіду та традицій є швидше щасливим 
виключенням, ніж закономірністю. Потрібно, щоб високий рівеї іь уваги 
до виховання молоді сл ав традицією, був однією з пріоритетних 
цінностей, щоб імідж вихованої, духовно багатої людини став 
популярним, вважався конкурентоспроможним.

Щоб такого роду цінність стала однією із пріоритетних, потрібно 
багато часу і зусиль з боку ііпслії сі п ці, пе;іаі хяічної о асі шду і іавчальї іих 
закладів та іі штих уст анов. Взаі алі, щоб л а чи інша сої цальї іа піннісп. 
значно піднялася вгору на шкалі ціпііісних пріоритетів суспільства, 
вона має активізуватися у суспільній свідомості, тобто визнавалися за 
важливу більшістю населення. Можііа простежиш, як відбуваєтьсяцей 
процес у пострадянському просторі на прикладі дослідження 
класифікації життєвих цінност ей людей віком від 16 до 18 років. До 
числа актуальних цінностей, які обрали понад 50° о опиіуваних, увійшло 
8 з запропонованих 59. Це такі цінності, як сім’я, безпека, совіст ь, 
порядок, прапя, права.тюдани, ірої незаконність. Проте ядро суспільних 
цінностей насправді ширше, оскільки до нього доцільно включати, 
окрім цінностей, які набрали переважну більшість виборів серед 
опитаних, цінності, що їх обрали як важливі більше половини 
сої пальних і рун. До та іаїх “псі ггральї віх ціні юстей” увійни ш, окрім 
вищеназваних, свобода, духовність, гуманізм, особистісна гідність, 
справедливість, працелюбність, відчуття обов’язку, освіченість, 
гостинність, професіоналізм, рівність всіх громадян перед законом. 
Відповідно до «периферійних» цінност ей, котрі обрала як основні 
меншість соціальних груп, увійшли такі пріоритетні цінності, як 
колективізм, ентузіазм, самопожертва, верховенство державних 
інтересів над інтересами особи /3, с. 150/

Відомо, що, сформувавши свою ціннісну картину сві ту, людина 
зберігає» незмінною пракпічно впродовж усього життя. Така кар іина 
формується переважно у так звані «форматові гі роки», що охоплюю іь 
період жи тія, який безпосередньо передує періоду зрілості. Відносно 
тої о, і іа який саме вік прі шаддюл. форма тиві гі роки, існую іь різі гі точки 
зору. Ми поділяємо думку вчених, які відносять його на віковий період
12 18 років. Далі система цінност ей людини змінюється переважно 
лишевкризові періо/ці життя, до того ж, як правило, І [І зміни стосуються 
здебільшог о структури цінностей і відбивають зміни пріоритетів, 
внаслідок чого одні цінності ст ають більш значущими, інші відходять 
на задній план.



У суспільствах, що трансформуються, означена трад иційна система 
не спрацьовує, оскільки в умовах суттєвих зрушень у суспільній системі 
цінностей для більї пості людей нагальною стає потреба сприйнята нові 
орієнтири і так чи інакше перебудувати особистішу систему і цнностей. 
При і а,ому в масовій свідомості відбувасіься заміна mohojгітноїсистеми 
цінностей на плюралістичну, коли різні категорії людей будують свою 
і щпгісну ієрархію на різних базових позиціях.

Частина населення виходить з потреби насамперед досягти 
взаєморозуміння. Ці люди керуються принципами терпим ості, біль- 
шісгь з иих поділяє твердження «гершння найкраще спасіння». На 
відміну від них люди протилежної орієнтації цілковито згодні з 
прислів’ям “3 вовками жига - по-вовчому виїи». Ще од нією основою 
для виділення людей залежно від їх орієнтацій є активність життєвої 
позиції. Рішучі ЛЮДИ не ЗІ одні з  тим, що терпіні ія зумовить ПОЗИ'ПІВНІ 

результати. їхніми антиподами є носії нонконформістської позиці. 
Одночасно вони погоджуються і з тим, що «погано тому, хто добра не
роби п. нікому», і з іим, що «з вовками жити, по-вовчому вити».

Сучасні j  ipcj гіджал ш дають змоіу уявити, яке сгановш і іе займаюіь 
різні статусні групи в мет асоціальному ціннісному просторі. 
Виявляється, що ірупи, які розташовані доешь близько в економічному 
і соціальному просторі, можуть конфліктувати у ціннісному 
мегапросторі і, навпаки, тобто цінності вільно долаюіь різі гі оті цальї ю- 
економічні бар’єрні можуть успішно виконувати інтегруючу роль для 
суспільства в цілому. Таким чином, одночасно відбуваються і 
плюралізація ціннісної системи суспільства, і перетворення у ціннісних 
світах окремих лк>; іеіі, що спричиняють як формуваїиія щпашх систем, 
так і роздвоєння моральних принципів та переконань.

Таким чином, ст ан ціннісної системи суспільства може бу ти 
охарактеризований як такий, що постійно трансформується, а не 
спричинює зміни у ціннісній ієрархії суспільства, плюралізацію 
ціннісних систем, котрі виконують як диференціюючу, так іи тієї руючу 
роль. У цей непростий сучасний світ вступають молоді люди, які 
обирають життєвий шлях, спираючись на особистісі іу ціннісну систему, 
котра формується фактично за відсуп юсті устала юї суспільної системи 
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цінностей. Це породжує певні труднощі для молоді, водночас 
відкриваючи для неї шлях до більш вільного самовиявлення.

В сучасному суспільстві соціалізація молоді ускладнюється 
труднощами, що виникаю ть внаслідок переоцінки традицій, норм і 
цінностей. Якщо раніше молодь значною мірою спиралася на досвід 
попередніх поколи 1І>, то тепер молоді людці засвоюють і творять 110ВИЙ 

соціальний досвід, покладаючись переважно на себе. Значною мірою 
це обумовлює існування суперечливих тенденцій у свідомості та 
поведінці су часної молоді. Як наслідок, в молодіжному середовищі 
водночас функціонує досить багато різних моделей самореалізації. 
Процеси плюралізаі ці ціннісних орієнтацій серед моло;іі, пов’язані із 
змінами у суспільній системі і цнностей, почали вивча тися і іаприкії п ц 
80-х років. Вони показали, що для багатьох студен тів основними 
цінностями стали «знайти себевгіьому жит ті», «залишатися людиною», 
«були щасливішим і зробили от очуючих щасливими на всіхсгадіях 
життя». Десять років тому студенти меншою мірою відчували 
матеріальну скруту, проте і менше думали про сенс життя, хід якого 
значною мірою було визначено. Водночас зросла цінність особисгіеноі 
свободи, яка забезпечує людині свободу вибору. Про те не завжди 
і ці п гість свободи стає системоутворюючим компонеї ггом позитивних, 
суспільїю схвалюваних моделей життєвої орієїн ації. Коли воі іа стає 
для людини свободою від будь-яких обмежені,, І (Є може призвести до 
формуваш ія асої цаі іьі іи х  м о ; і,елей ж ип єздійсі ієн і ія.

Саметому творення власного житія є для сучасної молодідосип, 
важким завданням. Д  ія успішної життєтворчості потрібна достатньо 
міцно обґрунтована сист ема цінностей, котрої часто не вистачає. 
Су часі іий юї іак зайї «пий більше поі і ivkom  bj іасі юї о місця в житлі, аі ііж 
проектуванням майбуїньото. Д  ія успішного процесу житттю рчосп 
необхідна висока увага дорослих до молоді, котра перебуває в так 
званому “формативному періоді”. Велике значення має такожхаракіер 
допомоги їй. Важливою є гуманітарна освіта молоді (як в 
спеціалізованих закладах, так і в середовищі сім’ї), котра дозволяє 
відійти від операціонального розуміння життя людини та осягнути 
і либишїї їй сміісл її ісііунаїіня.



На даний момент життєво необхідною є розробка парадигми 
іумаііігари>аіііїмапалмюсгі,к0 ірунасампередможназастххувашувмііих 
навчальних закладах педагогічного спрямування. Особлива важливість 
цього полягає в тому, що майбутні педагоги цеособидцо будуть маги 
наигіа гішийкоіпжгз m oj юдим noK oj ш п шм.

Варто прислухатися до японського досвіду в системі освіти Японії 
гуманітарнийкомпонент затмас ма:ю непровіді іеспи ювиі це, беївідноаю 
до спа раїіьностсй природничі, технічні воі іичиїумаї гі з арігі. Беї сумі гіву, 
впчшняна освіта мас безлічпереваг, насамперед вона адапіованадонашої 
мої пальї юсіі, однак будь-який позип-івімії досвід ніколи і ю буде зайвим, 
оскількидозво. впь привнхти в освіту і юві компона пи,; іеякі з яких можуть 
супово гпдвищитипефасіиві гість. Гумангіартаї гіясвітої ладу, щовиі шкас 
внаслщоквплгауіуманігаришііїосвпи, допомагаєлю;іиниіатік;зрозумііи 
їїсуп>, смисл ісі іувані ія на землі, спростиш прої |ес знаходжеін ія власної 
і іііііі в структурі життя. Гумангтаризоваїи освіта вчиїь людиіу творити 
себе, свою долю і житквийшлях.

У межах нашого, українського, середовища назріла необхідніеп, 
приасорити процес оновлення сисіши освіти, приведи іня ії до сучасних 
сіаіі/іаріів, насамперед в і іапрямку їігумаїгітартпаїщ. Цепотяі і іеза собою 
оздоровлення процесу формування ціннісних орієнтацій у молоді, 
започа псування у неї нормального процесу житгспюрення, початку 
і ар мої йзаіщісиуваї шя людини.
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In the article some approaches to analysis o f  life creation as sc і- 
ent ific concept and as [x>!icies o f  life are described. The application o f  
the concept o f  life creation to process o f  socialisation o f  youth in mod
ern conditions is esteemed also.
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ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА 
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

Аналіз спа riaj іь і юї літера іури та узаі альнал ш пракпічі юї х>; юсві;іу 
дають змоіу визначиш, що на ефектовігісп» управління впливає і гіла 
низка факторів. Серед них не останнє місце посідає процес розвитку 
особистості менеджера.

Розвиток - процес формування особистості як соціальної якості 
індивіда в результаті його соціалізації і виховання. Розвиток 
особистості, засвоєння нею соціального, моральною, професійного 
досвіду відбувається завдяки її все більш активному включенню в 
систему суспільних відносин, розширення зв’язків з о точуючим сві том. 
З самого дитинства, включаючись в багатопланові суспільні відносини, 
кожна людина прилучапься до жштя тої чи іншої групи. Особистість 
в цілому визначається як генетичними, з ак і соціально-культурними 
впливами. Розвиток особист ості відбувається на протязі її життєвого 
шляху. Отже, він є постійним процесом, який передбачає якісні і 
кількісі гі змії ш особистосгі. Таких закономірних змії і по ірібі ю чекати 
і по ходу управлінського шляху в особистосгі менеджера.

В проблемі розвитку особистості менеджера знаходяться витоки 
багатьох питань: розвиток пізнавальної акгавності особистості, ш  іяхи 
реалізації психофзіологічного, морального, сої вального. професій юї о 
потенціалу особистос гі, механізми переводу зовнішніх впливів у 
внутрішні регулятори поведінки. Психічні властивості особистості 
проявляються в діяльності керівника, в ній же формуються і 
розвиваю ться. У той же час управлінська діяльність, володіючи 
великою кількістю ступенів свободи, в значній мірі визначається як 
особистими якостями подими, так і сої пальними умовами розвитку.

Вивчення передового досвіду, інноваційних методів управління 
дозволило змоделювати спрощену схему розвитку і с тановлення 
особистості менеджера в організованій структурі (мова йде про



керований ним колектив), яка може буш описана наступним чином: 
адаптація до навколишніх умов ж ипя і дальності, до норм і цінностей 
орі атгіташ (визнаної шя напрямку і харакіеруроівиїку, поінукджерел, 
засобів розвитку і становлення), персоніфікація (прояв власного “Я ”, 
визначення детермінант розвитку, зміна особистіших властивостей 
під впливом оточення), інтеграція (формування особистіших 
новоутворень, їх закріплення). В залежності від потреб, мотивів і цілей 
наведена схема наповнюється різним змістом. Практична діяльність 
менеджерів дозволяє виділити в даному контексті основні потреби і 
цілі управлінського розвитку: прист осування до обставин життя, до 
зовнішнього середовища; індивідуажзатця, прояв власної активності, 
оптимальна реалізаі ця потенційних можливостей, і армоїгія розетку; 
забезпечення високої продукгиві «ості діяльності з метою посадового 
просування, росту.

Характеризу ю чи управлінську адаптац ію, слід зауважити, що вона 
може вклю чати  так і сфери: суспільну, соц іокульгурну, 
етнопсихологічну, соціально-психологічну, організаційну, техноло
гічну, посадову. На даному етапі задоволеність працею, самим собою 
і реалізацією своїх основних потенційних можливостей в житті 
розгладаеться як суб’єктивний індикатор рольової адаптації. Аналіз 
упрашгагської діяльності менеджерів гдуцверджує, тцо процес аддпгаїцї, 
його тривалість залежить віч об’єму знань керівника, стажу робо ти, 
умов праці, психологічної сумісності в колективі, оцінки його діяльності 
підлеглими. Вивчення діяльності молодих менеджерів показує, що 
кожний четвертий з них в перший рік роботи відчуває серйозні 
труднощі, пов’язанії невмінням керувати людьми, в е с т  ділові бесіди, 
розв’язувати конфліктні ситуації. Варто відмітити, що не всі молоді 
менеджери усвідомлюють, що самев цьому криється одна з основних 
причин їхніх невдач. Прослідковується тенденція, що з роками у 
менеджерів виникає потреба у вдосконаленні саме інтерактивної і 
комунікативної функції спілкування з людьми.

Друга група труднощів пов’язана з очікуваннями, що не збулися. 
Серед факторів, що сприяють ці,ому: нецікава робота, брак часу і сил

на здійснення того, що задумано, більша, ніж передбачалося, 
відповідальність.

Аналіз управлінської діяльності засвідчує, що якщо менеджер не 
може справитися з названими труднощами, не бачить шляхів їх 
подолання, він або припиняє роботу, або шукає психологічні захисні 
механізми, які охороняють особистість від зазіхань на «цілісність і 
стійкість: реіресія, втеча від реалій, негативізм, аїресія, мрії і фантазії, 
апатія, лінощі.

Встановлено, що розкриття перед молодими керівниками 
перспектив посадового росту, розширення їх участі у вирішенні за- 
і альїюнаїідоііальних задач, вдосконалені ія взаємода з ггідлеї лими має 
велике значення д ія  їх закріплення на посаді менеджера, сприяє 
адаптації, цьому ж сприяє виявлення і регулювання факторів, що 
за ірулі ноіоть і затримують алаптаї шо.

Процес індивідуалізації особист ості в управлінській діяльності і в 
колективі пов’язаний зіїсамоакгуалізаціею, самодетермінацією: у 
керівника формуються вимоїн до власної діяльності і до самого себе. 
Якщо вимоги мікросоціуму (організації системног о оточення) 
порушуються, відбуваю ться зміни і у керівників. Часті соціальні зміни 
можуїь призвести до деформації особистіших вимог, що, безумовно, 
впливає на ефективність управлінської діяльності. Невідповідність 
рівня розвитку особистості менеджера і вимої суспільства можсма ш 
такі настідки: узгодженість, зміна соціального оточення, зміна власних 
вимог. Перший варіант пов’язаний з вирішенням проблеми шляхом 
компромісу; другий варіант передбачає пошук менеджером іішюго 
сої цальї юї о оточеі н ія, іі піюї системи вимог; третій варіант пов’язатній 
зі зміною власних вимог, пристосуванням власного “Я ” до обставин 
жи ття і діяльності, прийняття існуючої системи вимог.

Невідповідність власних вимог і вимог мікросередовища 
проявляється в незадоволеності управлінською діяльністю, конфлік
тами з підлеглими і колегами.

Ііп еїрація індивідуальних дій учасників управлінськоївзаємодії 
\ спільну діяльність передбачає наявність декількох ситуацій: 
ситуація партнерства (взаємодія на основі діалогу), ситуація
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кооперації (взаємодія на основі поділу дій), традиційна ситуація 
інформаційного обміну (викладання, навчання тощо). Аналіз даног о 
процесу дозволяє виокремити низку фаз га етапів. Так, Б.Ф.Ломов 
пропонує три фази: перша фаза передбачає визначення спільних для 
учасників взаємодії “координат”; на другій фазі відбувається впоряд
кування функі ції спілкування між учасниками, визначається загальна 
стратегія і руповоі попе; до паї учасі інків; третя фаза характеризується 
синхронізацією психічної активності учасників і формуванням 
“спільного фоі іду” зі іань, умінь і навичок (від буваються взаємний обмії і 
досвідом, взаємне управління, контроль і корекція поведінки га 
с п іл к у в а ї  ц ія учасників управлінської діяльності).

У результаті такого спілкування або виробляються спільні позиції 
його учасників, або виявляються їхні суперечності та несуміснісгь за 
тими чи іншими властивостями.

В цілому найбільш ефективними інтеїральними соціально- 
психологічними показниками розвитку особист ості менеджера є:

характеристики розвитку, обумовлені організаційним 
середовищем, впливом трудового колективу па становлення 
особистосгі менеджера;

моделювання ет апів розвитку особистосгі менеджера, яке 
здійснюється на основі посадових інструкцій, об’єктивних 
вимог до керівників, що передбачають права і обов’язки кадрів 
управління;

психодіагностика індивідуальних властивостей менеджера та 
детермінант соціальної о от очення конкретного колективу в пев
ному часовому просторі;

систематичне оції іювашія резуль га гів діяльності та розвитку 
особистості менеджера; 

забезпечення системи навчання; 
комунікативна підготовка менеджерів; 
стимулювання саморозвитку, задоволеності управлінською 

діяльністю;
консуль тування з питань управлінського розвитку.

Названі соціально-психологічні показники ефективності 
управлінського розвитку не є чимось незмінним, сталим, тим 
більше, коли мова йде про підг отовку кадрів управління. Практика 
показує, що при їх апробуванні можливі варіативність, внесення 
змін в залежності від індивідуальних особливостей людини, 
соціокультуриого контексту житгєдіяльносгі індивіда, соціально- 
економічноїта морально-психологічної ситуації в країні.

1. Здоровье, развитие, личность / Под ред. Г.Н. Сердюковой и 
др. - М.: Медицина, 1990. - 336 с.

2. ИсаенкоА. Н. Ка;фьіуттравлеюіявкорпорацияхСША.-М.: 
Наука, 1988. - 144 с.

3. К ар ц ева  Т .Б . Л и чн осгн ьїе  изм енения: п р о б л ем и  
психологической диаіностики// Человек в системе наук. - М.: 
Наука, 1989.-С .483-492.

4. Ломов Б. Ф. К проблеме деяіельности в психологтш // 
Психологический журнал. - 1981. - № 5. - С. 3-22.

5. Ломов Б. Ф. Мегодологические и теоретические проблемьі 
психологии. - М.: Наука, 1984. - 444с.

The analysis o f  mutual conditioning o f  individual maturity o f  man
ager by individual characteristics and social-psychological determi
nants o f  l i fe ’s work gives us reason to claim that administrative per
sonnel formation processes, connecting with economic and political 
changes, need keen consideration and through study.



О.В. Федик

КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ 
В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

С т  икування ск идає живу іканнііудіящ>носгі педагога. Справжня 
педагогічна праця - не перш за все досвід повсякденного сумісного 
життя і діяльності вихователя і вихованців, досвід міжособисгісної 
взаємод ії', досвід співпраці, співучасті, колективної турбо т  одні і про 
одної о. Спілкування ие може розі лядатися як форма реалізаціїії іиіих 
видів діяльності вчителя, або як система прийомів і методів, що 
реалізують ціліі завдання педагогічної діяльності. Воно г центральною 
ланкою у складному педагої ічному процесі, інтегральною формою 
самої педагогічної діяльності, яка розуміється, як принципово 
комунікативна.

Розглядаючи діяльність педагога і його ідеально можливий 
комунікативний потенціал, умови і фактори реалізації даного потен
ціалу в сучасному історичному періоді, правомірно виходити не з 
вузькопедагогічного, а із соціально-психологічного розуміння ста- 
і ювлеї п ія особистосгі як профгаоііала. Оіже, мовиїься про опгимальїіу 
участь особистості педагога у спілкуванні, про основні детермінанти 
комунікативного потенціалу особистості педагога як учасника 
спілкування.

Особливості змістовної діяльності вчителя в комунікативному 
процесі визначаю ться рівнем розвитку комунікативних здібност ей, 
наявністю професійно важливих комунікативних якостей, тобто всім 
тим, що характеризує оптимальну участь кожного педагога в 
стажуванні.

Питання про оптимальну участь особистосгі педагої а \ спілкуванні 
з іншими людьми, оптимальне сходження її у систему спільної праці, 
а значить і у структуру самої і рупії ііерідко ставиться і вирішується 
спрощено - у вигляді аналізу товариськості, або нетовариськості 
особистості, її високої або недостатньої комунікабельності, або у вигляді 
аналізу психологічної сумісності людей у групі і спільній діяльності.

Комуі гікативі ній потенціал особистосгі розгляд дається як наші гісіь 
особистіших якостей, здібностей, вмінь, які складають у системі 
комунікативну сіруктуру особисшсіі, їїіндивіду ajіьі іий спип» при участі 
у колективній діяльності з іншими люд ьми, у співпраї ц з ними. Система 
цих якостей, вмінь, здібностей формується в самому комунікативному 
процесі і закріплюється в структурі особистості, як своєрідна життєва 
стратегія в cm ікуваї п гі. Конкреп іий вчигаїь включається в різі юмаї гітиу 
систему педагогічної діяльності, спілкується з іншими людьми і це 
визначає різноманітність нагромаджуваних і закріплюваних 
особистістю способів її участі в спілкуванні. Міра участі особистосгі в 
кожному комунікативному акіі звичайно залежить від змісту самої 
спільної діяльності, в котру входить особистість, від умов, в яких ця 
Діяльність здійснюється, індивідуальних методів, особливостей інших 
її учасі шків, мікросоціуму та ії і.

У психологічній науці мається класифікаї ря потреб особистості 
включаючи в їх число потребу у спілкуванні, яка розуміється і як 
самостійна специфічна установка особистості на спілкування із собі 
подібним, і як почуття любові, і як потреба у соціальному контакті, і як 
вроджеі шй ії ісіиі ікг спілкуваї н ія.

В науковій літературі віамічаєгься, що вивчення батат очиесльї юї о 
матеріалу, пов’язаного з вивчені іям структури і характеру спілкуваї шя 
показує, що потреба у спілкуванні, по крайній мірі, на ранніх етапах 
онтогенезу, зводиться до використання спілкування для задоволення 
інших некомунікативних потреб, перш за все-соціально-практичних 
потреб д итини і в цьому розумінні як самосіійна не виділяється.

Аналізуючи мотивацію особистості в цілому, наприклад, у вигляді 
певних типів мотивації, що спрямовують їх участь в комунікативній 
діяльності, можна було б звернутися до розгляду стилю участі 
особистості педаг ога у спілкуванні, що виражає домінуючі особиспси 
мотиваційні установки у спілкуванні. У зв’язку з цим, цікаві дані 
К. Едварса, що виділив експериментально три стилі взаємодії:

кооперативний стиль, для якого характерна сприйнятливість 
індивіда до потреб інших людей, розуміння цих потреб, 
намагання вирішувати сої пальні ситуації;



інструментальний стиль, для якого властиве яскраве 
прагнення виріш увати  соц іальні ситуац ії шляхом їх 
сгруктуризації з опорою на соціальний престиж, подібність 
інтересів, спільність поглядів, а також володіння і широке 
вггкористангтя традиційних форм і засобів спілкування;

аналітичний стиль, в котрому має місце тенденція оперувати 
людьми і ситуаціями і іа осі юві розумишя і аналізу сигуативі іих 
і міжособистісних факторів, через розкриття детермінант 
діяльності, інших ніж існуючі або загальноприйняті.

Туг слід зазначити, 11 то стиль діяльності особистості у сгшткуват її гі
- це в значній мірі характеристика конкретних способів реалізації 
комутгікатавного потенціалу особистості педагога в самому процесі 
спіїпсування. Характер участі у стіілкуват игіу кожному сп иті виражений 
по різному.

Розглядаючи комунікативний потенціал особистості як сист ему 
властивостей, що забезпечують успішне спілкування в цілому і 
кої ікрсіну участь у ньому конкреп юї особистості, можі іа вважати йоі о 
системою своєрідних комуігікативних здібностей.

Такий підхід до аналізу здібностей в різних видах діяльності є 
достатньо традиційним в соціально-психологічній та педагогічній 
літературі.

Цікаві дані про психологію комунікативних здібностей за
пропоновані в роботі Л.Тайєра. Тут виділені два типи здібностей: 
стратегічні, що виражаю ть можливості особистості зрозуміти комуні
кативну ситуацію, правильно в пін зорієнтуватися і у відповідності з 
цим сформувати власну стратегію поведінки: тактичні здібності, що 
забезпечують безпосередню участь особистості в комунікації.

Розглядаючи комунікативігі здібності, ідо забезпечують професійне 
спілкування педагога, ОЛеотпьев виділяє дві основні групи здібностей. 
Перша з них пов’язана з вмінням використання особистіших 
комунікативних особливост ей педагога у спілкуванні, а друг а - з 
володішіям технікою спілкування і контакту. Ці дві групи здібност ей 
об’єднують цілий комплекс якостей особистості (І СВОфІДНИХ вмінь), 
що забезпечують успішну участь у спілкуй а і и гі.[ І ]
168

В психолоіічній науці г либоко і бата тосгорошп>о вивчают ься 
особливості, котрі пов’язані з пізнанням людини людиною в процесах 
спілкування і спільної діяльності.

Сприйняття і розуміштя іншої люд ини як учасника стшікуваїшя і 
спільної діяльності є найважливішою перед умовою формуваїптя у 
спілкуванні сукупного колективного суб’єкта спільної діяльності. 
О.Бодальов підкреслює, що образи інших людей, і узагальнені знання 
про них постійно залежать від цілей і характеру комунікацій з даною 
категорією людей, а на ці комунікації в першу чергу впливає та 
діяльність, котра об’єднує людей, її зміст, хід і результати.

Професійне педагогічне спілкування як наголошує О. Леошьев, 
це ціла система (засоби та навички) орі аі гічноїсої гіально-психолої ічі юї 
взаємодії педагога і вихованця, сутністю якої є обмін інформацією, 
здійснення виховного впливу та організацію взаємовідносин за 
допомогою комунікативних засобів. Більше того педагог виступає як 
акіттатор та орі атгізатор cm псувашія. [ і ]

Спілкування - безумовно система багатофункціональна, але саме 
функціональним і професійно значущим воно стає у процесі 
педагогічної діяльності, підчас якої звичайне спілкування набуває 
професійності.

Вивчаючи роль соціально-психологічних факторів і особливо у 
розвитку вмінь спілкування у педагогічній роботі Н.Богомолова 
в и к о р и с т о в у є  ПОНЯТТЯ СЧ)І цально-псі ГХОЛОІІЧНОЇ КОМПСТСІ гп тості. До неї 
належать знання соціально-психологічних факторів і уміння вико
ристовувати, враховувати їх у конкретній діяльності. Подібна 
компетентність передбачає розуміння мотивів, інтенцій, стратегій 
поведінки, фрустрацій, як своїх власних так і партнерів по спілкуван
ню, уміння розібратися в трупових соціально-психологічних пробле
мах, освоєння тсхі io j  ют ічних прийомів спілкуваї шя.

Це дає підставу думати, що соціально-психологічіїа компстеїгп гість 
учителя складає суттєву частину його педагогічної майстерності і що 
підвищення цієї компетентності можна розглядати як одну із форм, 
або як один із напрямків професійної підготовки педагога.



Аналіз наукових досліджень дає підставу стверджувати, що 
перебудовуючи зміст психологічної підгот овки вчителів, доцільно 
рішуче відійти від традиційного інформаційного, безособисгісного 
підходу до їх навчання та перепідготовки. Замість акценту на за
пам’ятовуванні вчит елями знань у готових до цього формах, слід 
зосередитись на вихованні вчителя як учасника педагогічної комуні
кації, в якій оволодіння способами добування та дидактично осмис
леної о використання академічі іих (предметних) психологічних та інших 
знань складає одну з важливих рис професіоналізму педагога.

На ефективність комунікативної діяльності та переконуючого 
вги шву педагога суттєвий вплив мають і йоі о особистій гі якості. Успіх 
виконані ія своєї ролі в процесі комунікашві юї взаємодіївизііачаїться 
також і рівнем розвитку пеихолого-педагогічних здібностей 
комунікатора. Комунікативні здібності виражаються в порівняно 
швидкому оволоддп гі засобами спіі ікувані ія.

В цілому' слід за зі іачиїи, що комунікативний потеї іціал вчителя в 
значній мірі обумовлений безпосередньо активною творчою участю 
педагога у спілкуванні, оптимальною напругою його психо
фізіологічних, індивідуальних властивостей, наявнихкомунікативних 
можливостей. Комунікативний потенціал вчителя мас психологічну і 
соціальну основу, що підкреслює його детермінованість конкрегно- 
історичиим етнопсихолої ічі шм характером суспільно-економічних
ВІ'ЦТОСИІІ.

Усвідомленню цієї обставини виступає в наш час в якості 
подальшого прогнозуваїпія педагої ічної;гіятьпосп як комунікативної, 
визначеннякарлинальнихірадикальїшх шляхів переборення в цілому 
системи освіти, що відповідає ідеям демократизації, принципам 
гуманізму. [1]

Сучасний спорт неможливо уявити без спілкування, ін тенсивних 
міжособисгістних вилтівів і взаємодій спортсменів один з одним, з 
тренером. Важливими питаннями, які стоять зараз перед спортивними 
психологами і педагогами та потребують досліджень і з ’ясувань є 
пит ані ія , як протікає спілку ваї п ія, чим воно зу мовлеїте, як впливає і іа 
придбання соціального досвіду, яким повинно бути спілкування і як 
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ним керувати, щоб воно допомагало більш успішній діяльності, 
досягненню високих результ атів, а важливе - виховання здорового, 
соціально зрілого члена суспільств а.

На думку О.М. Леоіпьева, спілку вання - це процес породжентшй 
“умовами безпосередньої колективності”, котрий здійснюється за 
допомогою мовних і немовнихзасобів. Самезавдяки цьому процесу 
встановлюються, зберігаються і змінюються відношення між 
учасі іиками спільної діяльності.

Як стверджує В. Н.Мясшцев, спілкування у спортивній діяльності 
являє собою її відносно самостійний компонент. Воно нетотожне 
взаємодій предметно орієнтованій дії, характеризується суб’єктивною 
орієнтованістю (на іншу людину), підпорядковане завданням взаємодії .

О.М. Лєонтьєв констатує, що спілкування виникає, як результаті 
як форма «об’єкт ивованого» свідомого відтворення партерам и  
особливості перебігу взаємодії.

Теоретичі іиі і аі іаліз при розі J ія; гі поі іят і я спіі ікуваї її ія і іеобхіи пті і 
аіькті у сггіввитоніешііз поняттям діятьносгі. Діяльність представ:іяс 
собою одне з фундаментальних понять у психології. С.Л.Рубінштейн 
всебічно охарак теризовує принцип єдності свідомості і діяльності, 
підкреслюючи і іеобхіді гість сі ворсі II ія психології діяльності.

З точки зору О.М. Леонтьева діяльність - нереальний зв’язок 
суб’єкта з об’єк том, у кот рий неминуче включена психіка. Зо;цюго 
боку психологія розглядає діяльність як детермінанту системи 
психологічних процесів, станів, властивостей суб’єкта, а з другого - 
воі іа вивчає влив і ргі системи на ефективність і якість діяльї юсіі, т обт о 
розглядає психічне як факт ор діяльності.

Спортивна діяльність -вища форма розвитку рухової діяльності, 
як багатостороннього процесу активності людської життєдіяльності, 
що розвиваєіься і вдосконалює <[лзичну і психічну орі аі гізаі цю j иодини 
у відповідності з іцлями і потребами суспільства. [ 1 ]

Спілкування (не як обмін індивідами інформацією, а на 
категоріальному рівні) - одна із важливих сторін людського життя, 
і без неї немає людської цілісності. Сам термін спілкування немає 
т очі юго аналої а у традиційній сої о;и іьтгій nciixoj юї ії не тільки тому,



що не зовсім еквівалентний звичному використанню терміну «кому- 
ігікапія», але і тому, що його зміст може бути розглянутим тільки у 
понятійному словнику особливої психологічної теорії, а саме, т еорії 
дальності, втому числі і для вивчення соггіально-психолоіічнихявищ 
у спорті.

Принцип єдності, на думку Д.Я. Богданової, діяльності і спіл
кування, логічно витікає із розуміння спілкування, як реальності 
людських відношень, передбачаючі, що форми спілкування є специ
фічними формами спільної діяльності.

Ф а к т  зв’язку спілкування і діяльї гості констатуються О. І.
Донцовим., Г.М. Ацдрєєвою, В.Д. Квасковим, котрі спираються на 
т очку зору теорії дальності у психологи.

Б.Ф.Ломов підкреслює, що підхід до спілкування і діяльності 
повинен буш  не як до паралельно існуючих взаємопов’язаних проце
сів, а як д вох сторін соціального буття людини, її способу житгя.

Спілкування, за словами Л.І.Уманськоп> трактується як лояльність 
спілкування», «комунікативна Діяльність». У цьому зв’язку на процес 
спілкування розповсюджуються теоретичні схеми, сформовані при 
вивченні предмето-пракіичної діяльності. Спілкування, як і будь-яка 
діяльність є предметною.

Предметом, або об’єктом діяльності (спілкування) є іштта людина, 
партнер по діяльності (спілкуванні). Відстоюючи право категорії 
спілкування на відносну самостійність, її зовсім не протиставляють 
якійсь іншій категорії психології, наприклад діяльності. Кожна з них 
має у ncuxoj юї ії свій коїкпрукгивггий зміст.

У зарубіжній соціальній психології проблема спілкування 
розг лядалась Т.С.Ньюкомом у рамках соїщип.по-психолотічгюїтеорії, 
Г. Келлі теорії обміну, Л.Фестингером - теорії КОГНІТИВІЮЇ відпо
відності.

Розглядаючи спілкування у спортивній діяльносгі Ю.Л. Ханін 
констатує, що воно пов»язано з різними відношеннями між 
спортсменами, та у свою чергу, між спортсменами і тренерами. 
Спіігкування - це взаємодія, сприйняття людьми один одного за 
допомогою мовних і немовних засобів дії з ціллю досягнення змін у

пізг гавань пій, мо шваційно-емої гійнііі і поведцгковій сферах людей, що 
спілкуються. Спі жування зумовлене житгсвою необхідністю, ajre його 
характер і активність визначається відношенням. [2]

Д.Я. Богданова, Ю.А. Коломейців у своїх працях приділили увагу 
пі)облемі значущості відношень у спортивній діяльності, проблемі 
взаємозв’язку відношень із спішуванням. Дослідження спільної 
і  сі я. п>і гості неможі шве без аналізу спи жування, котре вги іетене у неі і 
без котрої о вона існувати в загалі і іеможе.

Завдяки спілкуваїїню утворюється загальний фонд інформації, що 
включає у себе групові уяви і акумулюючий досвід учасників спільної 
діяльносіі, котрим корисіугп.ея кожний член спільності. При цьому 
формуються найбільї п ефективі іі засоби обмії іу ії іформаї іії, прийоми і 
способи координації дій. У результаті рівень їх регуляції стає більш 
вищий.

Функціями спілкування у спортивній діяльності є регуляція 
(поведії пси спортсменів, спільної діяльності, психічних станів) і обмін 
інформацією, емоціями.

Ю. П.П.! іа гоїгов, Ю.Т.Тимофеєв внзііачили, що важливою фуіїй оєю 
спілкування у процесі спільної діяльності є інструментальна. Для 
ПІЛВИІІіеі II ія ефосп івносіі епортиві юї діяльї гості методі-ГЧ1IV і практичну 
цінність мас дослідження саме ділового (інстументального) 
спілкувати ія. Такий ввдсшткуваїшя підпорядкований вирішатню задач, 
покладених гіфедспортсмеггом, являється функціональною одиницею.

Спіікуваш ія має сильний особистістний акцент, але при вивчеі її іі 
прої іееу спіікування зазвичай не п)»иолягіьсяналежна увага категорії 
особистості, індивідуально-психолої ічііим проявам і особливостям 
суб’єкту цього процесу. Р.С.Уейнбсрг вважав, що досліджувати 
особистість - значить досліджувати її свідомість у співвідношенні з 
дійсністю , беручи до уваги  віднош ення до інших людей, 
«співвідношсність» до них, котра виражена у спілкуванні. Але 
аналізувати сггілкувагпгя особист ості у конкретній діяльності немож
ливо без урахування особливостей цієї діяльності.

У спортивній діяльності особистістний аспект при дослідженні 
спілкування відтворений у працях В.І. Румянцевої, Д.Я.Богданової.



Діяльїіісний підхід дозволяє розглядати процес спілкування на 
психологічному рівні, шляхом аналізу особистістних якостей і 
конкретних зовнішніх умов, котрі дозволяють особистосгі продук
тивно самореалізува гися у процесі спілкування.

Враховуючи складність спілкування, різні автори до питання 
структури спілкування підходять порізному. В.М. Мясищев бачит ь 
спілкування як процес безпосередньої взаємодії людей, у котрому 
можна чітко виділити три взаємодіючі компоненти:

-психологічневідтворення учасниками спілкування один одного;
- відношеннями між ними;
- звернення їх один до одного.

Точки зору деяких авт орів дозволяют ь аналізуват и процес 
спілкування на основі виділення у ньому продуктивного і непро
дуктивного компонентів. Тобто, у процесі спілкування можуть вирі
шуватися продуктивні - творчі задачі. Реалізація продуктивного 
спілкування передбачає підключення творчого потенціалу особис
тості. Спортивна діяльність базується, у більшості випадків, на 
продуктивному спілкуванні.

На думку Ю.Д. Крижанівської, Л.М . Даниліної найбільш 
приємлимою є структура спілкування спортсменів, що включає 
і іасгупні компоненти:

- перцептивна сторона - як процес сприйняття людьми один 
одного;

- інтерактивна сторона спілкування - взаємодія;
- комунікативний компонент - виявлення специфіки інформа

ційного процесу між людьми, як активними суб’єктами, тобто 
з урахуванням  віднош ень між п артн ерам и , їх ц ілей, 
спрямованості, що приводить не просто до руху інформації, 
алеі до уточнення і збагаченню тих знань, відомостей і думок, 
котрими обмінюються люди.

У реальній дійсності кожна з цих сторін не існує ізольовано 
одна від одної. Така стру ктура дає можливість охопгпи емпіричним 
дослідженням сферу ділового спілкування спортсменів.

Гбворячи про фу і псі цональні механізми людської о спілкуваї іпя, 
необхідно звернутися і до міжособистісного сприйняття - це не 
тільки необхідна, але і достатня умова, його «трипер»; люди, 
сприймаючи один одного, вже вступають один з одним у спілку
вання, навіт ь, якщо вони ще не прист упили до обміну інформацією, 
ні до вирішення інструментальної задачі. Міжособистнісне сприй
мання - неуніверсальна функціональна основа міжособистісних 
відносин і взаємодій. [2]

Психологічні механізми сприйняття людини неможливе роз
крити без вивчення особливостей розуміння. Спілкування існує не 
само по собі, воно завжди опосередковане певними практичними 
потребами, реалізація цих потреб і викликає потребу у досягненні 
взаємної о розуміння.

У структурі спілкування інт ерактивний компонент можна 
розглядати як базовий, гак як він детермінує особливості комуні- 
каті іиі юї і пері істинної сторони.

Змістом спілкування є взаємне пізнання, і обмін інформацією 
за допомогою різних засобів комунікації. Основною одиницею 
спілкування є комунікативний акт, що різниться по формі, зміст у . 
Загальний «соціальний конт екст », у якому розгортається процес 
спілкування, що характерний для конкретних осіб, проявляється, 
наприклад, у системі, що використовується при комунікації комп
лексу знаків. Ця система поможе бути задана групою це продукт 
розвитку суспільства. [3]

У спорпівній діяльності використовується як загальноприйнята 
так і спеціальна термінологія. Виходячи з того, що основним засобом 
спілкування є мова, Л.М . Даниліна вважає, що така форма 
спілкування передбачає пост ійну залежність мови від загального 
культурі 101 о ріві ІЯ індивідів, а і ге, в свою черіу, зумовлює виникнеї ІИЯ 

і розвиток відповідних форм мислення і певних мовних засобів і 
способів думки.

Якщо врахуват и, що процес професійної диференціації сус
пільства породжує розвиток так названих «професійних мов» (мова 
творчості, технічна мова, мова спорту), т о можна представши, що



стан «фізкультурної» мови і його розвиток, по-перше визначається 
специфікою даної сфери людської діяльності і нормами загально
літературної мови, а по-друге, значно впливає гга мову шциюму.

Однією із найбільш  невідкладних, задач у дослідженні 
психологічних проблем сгшгкування є об»екшвізагтія психологічног о 
ефекгу міжособттстністних і мікросередовищних впливів у командах і 
колективах. Н априклад, диференціація міжособисгісних кої гтагпів 
спортсмена і виявлешш гот о, наскільки він психічно напружеігий при 
реалг>пому або очікуваному спілкувашгю з найближчим партнером, 
тренером, що мас важлтше практичне значення для оптимізації 
соціально-психологічних умов спортивної діяльності. [4]

Ю.Л.Ханін вважає, що необхідно шукати шляхи оптимізації 
міжособисгісттих контактів між спортсменом і тренером. За рахунок 
змін комунікативної поведінки тренера і більш психологічної 
орг анізації спільної діяльності і вільного спілкування можігиве 
n o jшштення ck jгадттих відтгоситі спор геметіа і тренера.
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In the artich. the important component o f  the professional attitude 
o f  pedagogical-communicative skills, have been discussed.

The basic groups o f  skills  и ere analyzed, the importance o f  com
munication in the pedagogical activity was underlined. The pedagogi
cal communication is considered in the complete and broad context o f  
the various form s and methods o f  the pedagogical activity, which is 
realized an the terms o f  common activity, cooperation and dialogue o f  
people, inter-personal interaction.

Н.І. Зорій
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

В ПСИ ХОЛОПІ
Суперечності в процесах соціально-політичної, економічноїта 

духовно-культурної переорієнтації в нашій країні обумовлюють 
необхідність переходу'до нового типу гносеологіїта о т  ології'людини, 
яка б забезпечувала цілісність та неперервність психічного. Участь 
людини у вищезгаданих процесах проянлягп.ся в її індивідуальних 
психолог ічних якостях, а це в свою чергу породжує бат Фітофакторі гість 
та багатоваріативність прояву психіки. Недостатня опрацьованість 
відповідних філософсько-методологічних засад в психологи не 
забезпечуєкомпжкеного теоретичного обтрушування даттоїпроблеми. 
Очевидною г суперечність між цілісністю буття ЛЮДИНИ, що включає 
об'єктивний матеріальний світ та абсірактне людське існування і 
тенденціями до створення пггучігнх умов сприйняття реальності, коли 
J ПОДИТ га i30j гьоваї га від чиї u шків суб'єктові юї о сприш іяпя рса. іьі тості 
(комп’ютеризація, надмірна спеціалізація в суспільній теорії та 
практиці). А це, в свою чергу, породжує розрив психічног о па 
суб’єктивнета об’єктивне, що негативно позначається на змістові та 
формах суспільт юго буття та людського пїзі іаттня. Йдеться про од нобічг іу 
oiiid ггаццо і га природничо-ттауковий комплекс знат п> та ії норування 
зі іаіп ія емпіричі юго як пені юї чутвоїабстрактш людської о буття, що 
виходить за межі близької перспективи людської практики і яктакого. 
В певній мірі цілісність бутгя зводиться тільки до усвідомлення 
матеріальног о оточуючого середовища в межах людськог о існування, 
метою якої о є забезпечення життєдіяльності людини. Закономірт ю 
виникає питання: чи може людина XXI століття об’єктивний світ 
сприймати через штучно створений чуттєвий простір в межах 
природного середовища? Бепперечно, для людини епохи первісного 
суспіїтьства, і ге було домії іаі ггою та і іеобхідг юю умовою її виживаніш, 
але згодом замість тої о, щоб прогресувати в духовному удосконаленні, 
людина намагалась досягти успіхів в здобутках науково-технічног о 
проіресу, не розвиваючи та удосконалюючи своя духовноїсутності



яка абголклизувалась тільки звершеннямивидатних філософт гкріоду 
античності. Друг а половина XIX ст. характеризується початком 
епохи психології, яка в якійсь мірі намагаггься зберегти рівновагу 
цілісності людського бугтя, тому багато сучасних філософів своїми 
пог лядами тяжіє до психологічног о знання як акгу універсального 
примиреггня духу, душі і тіла.

Парадоксальним є те, що наука предметом вивчення якоїєлюдана, в 
певній мірі вивчає гііьки психологічгіу дифереї п паї що jгюдського зігаг п ія 
без суб'єктивного спої лядаї п ія заг альної rrjinpo  ̂ц юї і гі псі юсгі. Друг ою 
край гісію оте, що людина сприймається чцхз прггіму повсяктеї п ія, можі іа 
і іагягьсказашнігілсіичн(хо,оскіігькиі*маєчгікоіо взаємозв’язку, гворчош 
;цалоту між реальністю та перспаегавою, між самосвідомістю та буттям 
j ію.тиі пі.ТомуліО;ип іа теоретично чипрактичт юссбсмаїцжи гізуючі ісгавиїь 
іакої юмірг іс пі ггаї u ш: в чому са іс ісі гуваг u ія? Де межа самоу; госкої іги іа п ія? 
Чи можливо іі духові пй самоізоляції від сусівльстБа удосконалиш своє 
“Я ”? Інтуїція людини веде її до творчого внутрішнього духовного 
самobj госкої іа іа п ія. і цо ховаєп « і уреш іьі юсгі і яке присграа ю снові іуаі «і 
нею у взаємодії із зовнішнім світом якрезульт ат боротьби за цілісність 
свої о іа іуваї и ія. З іігшої о боку, ідеалізуючи житія лю;ц п іа спої ладк йої о 
фраїмаггартю,апріорі, очікуючипсрсотасіиви пі “подарунку долі”,який 
мело, граматично протікає в її збідненім від реальності життя, і який 
ймовірно можепртБкхпидо духові юї ока гаюгізму, оскільки втратні і  ііа  юсгі 

це хаос, що призводггть до непорозумінь духу та тіла. Виникают ь 
суперечін іві і ці п гісі гі орієнтат гії, вию п гкаїгі кризою сусгогьства у всіхйоі о 
основі шх сферах: економічній, сої дали ю-політнчі rifi, духові гігі.

Підметодологією (в вузькому значенні) розуміємо теорію методів пі 
прийомів пі и іаі вія. Методологія (в широкому зііачеі п іі) bkj іючає, окрім 
самоїтеорії, всю сукупність методів, принг типів та цітьових установок 
пізнавальної діяльності. Кожна наука має специфічну методологію, 
виробікї іу в результаті внугрішт іьої. юї іки розвитку та потреб тцгії іауки, а 
також арссі гал засобів пі зі іаі п ія, які ві іесет гі в їхт по епеї щфіку з фі юсос |>ії 
або іпшнх, більш загальних теорій.

Таким чі пюм, загатьиоіш]хличіи иі зміст ів законифугідамсіпальїінх 
наук виконую п. методологічну функцію по відношенню до завдань та 
178

пртшомівдоаіідаЕншвприювдвшшуках.НайбІіьіііусіугшіьзаіиііьіюсіі 
та уігіверсаі тьносіі маюіь принципи, закони та ката орії філософи з точки 
зорурозвіпку психологічних знань. Фіюах)оіКІмеіх)ди пізі іанпя орі анічно 
входять в структуру кожноїтеорії і виступають в якості особливої форми 
поєднання знажя -інги ративі юш чинника іа методологічноїоснови.

Гіршій їм шйфіг юсофський методдозволяє обрати ефасп ші гу страта ію 
і тукової о пошуку в психології. Ф і юсофіяформу поє заі альїгі приї типи 
наукової о пізнаю ія: пригп ціпи об’єктивності, всебічності, конкретності 
досліджені ія тощо. Воі та дає можливість маніпулювати різі юмаї гін гою 
системою мисниісльї шх категорій.

Методи конкретних наук при всій їхній різноманітності не можу п> 
забезпечиш пізнання всіх досліджуваних явищ в їхніх складних 
взаємопереходах, взаємозалежиостях та взаємодії. Але і фіюсофський 
метод не може заміниш спеціальїіихмстолів науки. В сучасних умовах 
об’єктивно сиостерії ається єднаніія фіюсофії та кої гкретих і іаук. Це 
проявляєп>ся через взаємозв’язок методів. Розвиток будь-якої з галу зей 
психолога включає в якості однігі із своїх переду мов високий рівень 
теоретичного мислення. Останнє в значній мірі визначається рівнем 
розвиіку<|)ііосо<|хз>кої;іумкиівиражаєп>сявумииоопсруішикатиоріями. 
Наука-негросга сума фактів, а розвиі іу ra,j ки ічг іа а  кл ема закот юмірі юсіш 
пртпх>да,суотіпітіштасамотмисіісіпія.Сисішаішутшиаі]>имаіііііаукою 
факш осяі г іу ги їхі гі вігутрішт гі зв’язки, надати їм лоїічну струкіуру без 
філософського мислення неможливо. Взашодіяфшософіїта психології 
виявляєтьсяівудосксяіаиаінілогічнаїх) апарату, який розвиваєпхяразомз 
л|х)і]ххх>мпргііх>;ціичтіхтапаіхологічіцшіаукізсіверіііуеп>ся<1хірмувшіням 
([іікхххііа >когомііаіеипя.Втішігі;іпідтн1ц)авіі;и ця паїхолоііїдсхзилатакої о 
ступеня, що змиваються межі між фундаментальним та спеїгіальним 
зікипіямйиступає такашіуаігіяприякійствсрюєп>сякоііф;іікпіістьііавпь 
у визначенні предмету певної галузі психології. Система знань лише 
j і а  aj гізуєта засві щу< іа іуваї u гя п а н  іоі галу я і тукової о зі таї вія в iic r x o j ю ї ії
і адапіує їх до умов прояву різноманітних факторів середовища, що 
спричиняє і іевизначеі гість переспааив розвиїку психології.

Психолог ія дає можливість методологічно інтегрувати при
родничо-наукове та соціогуманітарне знання, що в свою чергу



забезпечує цілісність та ефективність процесу наукового пізнання 
людиною світу. Синтез психології з усіма галузями наукової о пізі іаі і- 
ня - одна з найважливіших методологічних форм інтеграції наукових 
знань в усій системі людського буття. Об’єкт пізі іання сучасної науки - 
і іе природа, суспільство, людні іа та її мисііеі шя. За і альне і часткове в 
самому об'єкті пізнання взаємопов'язані. Отже, і науки, що вивчаю іь 
цезагальнеі часткове, взаємопов'язані. Загальний для психології об’скг 
пізнані ія в свою чергу розчленяється в проїled дифереїн цаі цїна окремі 
аспекти, які є предметами спеціальних г алу зей психології. Але для 
тої о, і цоб с т о р т и  (у т і  іу і плісну карги іу евггу, рекої кгруювати в зі іаі и гі 
об’пег, необхідно пов’язати, об'єднати ті фрагменіи наукової о зі іаі її ія, 
які виробляються цими науками. Наукова картина світу створюється 
на основі взятих із загального, цілісного знання найсуттєвіших 
висновків і положень, що мають мого до: юї Ічне та світоглядне значеі п ія 
дія галузевих наук.

Мегодологічною основою психології можеслуїувати концепція 
класиф ікацій  методологій філософії науки (індуктивізму, 
конвенціалізму, методологію науково-дослідішхпроірам ). В зв’язку з 
деяким спотворенням, можливо суб’єктивістським сприйнятт ям 
наукового раціонального методу, вищезгадана мето долої і я сприй
мається психологією як сувора логічна послідовність, яка рефлексивно 
займається тільки від творенням реальності без включення суб’єкту 
досцджеі її ія, аргумеїпуючи тільки об’єктами оточуючої; щїсіюсті. Ідея 
рефлексивіюї о методу в наш час в психолоїії особливо актуальї іа, 
оскільки щоденний по іік інформації, який пов’язаний з психічною 
діяльністю людини, пара психолої Ічні феномени тощо, провокують її 
на застосування популістських методів в системі наукового пізнання 
(просте споглядання, наприклад), які не підлягаю ть класифікації 
раї цоі iaj іьі п їх та ірраї цоі іа> п.і п їх методів науковоїх> пізнані ія. І іхл|г іексія 
автоматично замінюється на просте неперевірене споглядання, якев 
основі своїй містить логічну помилку, оскільки рефлексія як метод 
міркування передбачає здатність до утворення уявлення з наступним 
його аналізом в незмінній формі (3, с.4), тобто як безпосереднє 
умоспої лядання. Найбільш поширені для застосування в сфері

об’єктивного вивчення психологічних явищ такі методології науки як 
іїщукіивізм, конвенціалізм, фальсифікаїцошзм, історизм, що в свою 
чергу підгримую ть традиції наукової раціональност і. Основними 
представниками яких є: Б.Рассел (проблеми визначених дцекрипцій),
А. Т арськнй (про істину); П. Дюі ш , В. Куайн, А. Пуанкаре (“фїзичіга 
теорія має системний характер, а її окремі положення отримують 
значення тільки в контексті теорії»); К. Поппср (обгрунтування 
принципу “фалібілізму”- “т еорія, концепція, гіпотеза повинна сміливо 
еволюїооиуватн до свого спростування”) Т. Куп (“Структура наукових 
революцій” в процесі революційних змін у науці важливу функцію 
виконують психодинамічні елементи /3,9,16/). Гепггальтпсихологія 
своїм методолоїічі іим підходом намаїається примиритисуб’<кг і об’єкт 
наукової класичної раціональності в процесі наукового пізнання. Ф. 
Пьорлз, П.Гудман та P. Хефферлін вказують на головні механізм 
іцлісносгі, якими є рсірорефлексія, «проекція та проекція (2, с. 176- 
177). Гештальтпсихологія - це синтетичний підхід до розуміння 
психології т а поведінки людини оскільки унікальність нашого «Я» чи 
«Ми» належить природи плою, а не угворюсіься з частин цього цілого. 
Оскільки закони гешгальту це закони організації цілого, то психіка 
описується як функціонування, змістом якого є перегрупування 
початкового гештальгув пошукахпо ірібного на даний момен т. Вже 
чисто біологічна взаємодія організму з природнім середовищем 
виступає як системна цілісність, що виражається через обмін, 
адаптацію, рівновагу , спосіб життя через дію (4, с. 89).

Не можна зводити наукове психологічне дослідження до 
паїіувані ія класичної раціоііальності. П овшіеі і бути творчий діалої, 
оскільки категорія цілісності в психології може бути обгрунтована 
тільки у лої іч і і і й  послідовності та взаємодії з ірраціональним. Хоча 
сама постановка питання є парадоксальною. Цілісність передбачає 
об’єднання, а не боротьбу. Саме боротьба стала основою для пану
вання в психології або раціональнос ті, або ірраціональності, а 
повсякденне людське існування щоденно висувало нагальні 
проблеми, що п ов’язані з психічною діяльністю людини і 
вирішувалися вони через найпростіші ({юрми людської діяльності.



Таким чином, повсякденна людська пракіика опинилася в конфліктній 
ситуації з офіційною наукою, яка не спроможна екстримально 
вирішувати психологічні проблеми сучасної людини. В процесі 
наукового психологічного дослідження з’явилась інформація, при 
наявності якої абсолютизація та “сгихійне” теоретизування звичних 
поглядів сі ас небезпечним. В якійсь мірі однією з причин є, ймовірно 
і неправильне застосуванняметодологіїнауки,радикалізм та полярність 
у визначенні понять раціональність та ірраціональність, надмірна 
іеоретизаі гія методо: юї ій (|)іі юсофіі. Сучасна п с н х о і  юї ія розвива пься 
по шляху взаємодії філософії і психологічних наук, комплексної 
розробки проблем, які не можуть буїи вирішені окремо ні ф і юсофіоо, 
пі психологією. Психологія сьогодні (■ складним комплексом 
найрізноманітніших галузей людського пізнання. її соціальна роль в 
сучасному світі зростає з кожним роком. Разом з тим і відхід від 
л о с ііітжспня цілісних систем уповільнює наукове пізнання та еволюцію 
розви тку психологічних знань. Пізнання на макро-та мікрорівнях 
доповнюють один одного. їхнє протиставлення методологічно нетільки 
неможливе, а й практично шкідливо. Отже, якісна зміна об’єкта 
пізнання - перша особливість сучасної психології.

Другою особливістю розвитку методології в психології є 
використання нових методів дослідження, способів збирання, 
збереження та обробки інформаї тії.

Третьою особливіс тю є те, що з одног о боку спостеріг ається 
відокремлення спеціальних галу зей в психології, їхнього становлення 
в якості самостійної о предмету. З ) іругого боку, nCHXOJ ІОІ ІЯ Є1 тії ІІСІ ІИМ, 

об’єднаним об’єктом дослідження та з єд иною метою. Кожна з певних 
галузей вивчає визначену сторону психічноїдіяльносгі люд ини, виділяє 
в людині свій аспект вивчення, свої специфічні ст орони основних 
індивідуальних властивостей, закономірності прояву психічних станів 
та процесів.

Об’єктом вивчення психології є людина, яка характеризується 
взаємодією властивих їй організменного, психічного і соціального 
жіптєвих рівнів. Орі анізмепний рівень включеіПІЙ в сферу ВИВЧИ II ІЯ 

медицини-це рівень біологічних (фізіологічних) зв’язків. На цьому 
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рівні можна о гримати досить повне уявлення про нормальний або 
патологічний процес, про взаємопере.хід нормальної самореіуляції в 
патологічну. Психічний рівень є рівнем особистіших зв’язків та 
відношень. На цьому рівні фізіологічні зв’язки доповнюються 
психічним компонентом, перетворюючись в систему психосоматичних 
зв’язків. Психосоматичний зв’язок -цепсихофізіологічні відношення, 
які детермінуються в значній мірі не тільки природними, але й 
соціальними чинниками. Результат цієї детермінації - здоров’я або 
хвороба люд ини.

Як здоров’я, так і хвороба є ст аном, пов’язаним з системою всіх 
рівнів людини (природних і соціальних за своїм походженням). Тому 
між нормальним станом організму та здоров ’ям особист ості, так як і 
між патологічним ст аном організму і хворобою особистості немає 
повної відповідності. Неоднозначність норми і здоров’я, патології і 
хвороби повинна враховуватись при визначенні об’єкту вивчення. 
Неповторність та специфічність кожної конкретної людини є 
необхідною ознакою індивідуальності. Індивідуальність - складне, 
баї атосіруктурове утворення, яке може бути досліджене лише 
комплексними зусиллями багатьох наук (філософії, психології, соціо- 
JIOI її, стики, естетики, педаїоі іки, медицини). Такий підхід допомагає 
подолати поширений погляд на індивідуальність тільки як на дещо 
о; ціни чиє, і ісповторі іе, яке і іе відобра жає істиі п юї цй исної ії суп юсіі.

В сучасній психологічній літ ературі існую ть різні визначення 
індивідуальності людини. В згаданих визначеннях відмічені важливі 
сторони людської індивідуальності: одиничність, неповторність, 
особливість. Без них немає індивідуальності, але і їхня сума ще не 
д ає  нам уявлення про інд и в ід уальн ість . П ом илково як 
со ц іо л о г ізу в ати  (ін ди в іду альн ість  м ає лиш е со ц іал ьн у  
детермінацію), так і біологізувати ії (індивідуальність і єно іипічна, 
констит уційна). В дійсності індивідуальність детермінована як 
біологічними, гак і соціальними факторами. Людина, як суб’єкт 
праці, спілкування та пізнання інтегративно поєднує всі аспекти, 
які характеризують її як індивід, особист ість, суб’єкт. Людська 
індивідуальність - непов торна структура її вну ірішпіх та зовнішніх



сторін, специфіка механізмів реагування, функціонуваннятарозвипсу, 
наявніст ь особливої самосвідомості, самооцінки власного «Я», які 
впливаю ть на всі сторони лю дської життєдіяльності. Але 
індивідуальність також підлягає дії загальних закономірностей, які 
можуть бути відкриті засобами сучасі юї і іауки.

Між філософією та психологією існує складний взаємозв’язок. 
Причини, за якими та чи інша філософська теоріяпочинала виконувати 
функцію методологічної основи в психологи на різних періодах 
розвитку ще недостатньо досліджені. Становлення нового спино 
мислення, який об’єктивно може бути достатньо адекватною 
філософською методологічною основою психологіїна новому ст ані її 
розвитку, автоматично не повинно стати фундаментом для побудови 
нової концепції чи т еорії, а ст ати конструктивним чинником для 
визначення теоретичної цілісності.

На сучасному етапі науково-т ехнічног о прогресу відбувається 
бурхлнвий процес інтеграції наук та знання, що охоплює гге тільки 
природничі, алеі суспільно-гуманітарні науки, в зв’язку з чим можна 
і оворгггтг про інтеграцію природ*шчихт а суші гьни-г умаг гігарі гих г гаук. 
Проблеми розвитку психолог ічг гих знань інтенсивно впливають на 
процес диференціації наук, що витікають з поі либленног о аналізу 
процесів жиїтєдіяігьносгі, але одночасно проходили процесінтеграпц. 
Гармотгійг ге поє; гнані гя процесу дафереїпцаї гії г а іг г гетра і гії наукової о 
зі гаг п ія в умовах науково- гехнічі юг о  прот ресу гі п сггхолог її ставить ряд 
методолог ічг гих проблем як загальїгог о ((і1 гософськог о, гак і кої ікрепго- 
специфічного в психології. Поєднання цих дрох рівнів методології- 
необхідний компонент в дослідженні відносно нових явищ 
міждист тип: гіг гмрг гог о характеру. Ітпеграг ця виражаєгься у виг гггга гог її гі 
прггграничітих, сигпстичггггх дисциплін та метатеорій, у гтроїшюгенні 
метода олцих ггаук в інші галузі знання, виникненні загальнонаукових 
(«трансспецифічних») понять (адаптація, інформація, система, 
структура, елемент), які використовуються різними науками. «Наука, - 
писав М. Планк, - є внутрішньо єдине ціле. її поділ на окремі г алузі 
обумовлентгй гге стільки природою речей, скільки обмеженістю 
здатності людської о пізнання. В дійсності ісггує неперервний ланцюг 
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від фізики до хімії через біологію та антропологію до соціальних наук, 
ланцюг, який в жолному місці не може бути розірваним.. .« (З, С.73).

Отже, arayajTbrricib фіюсофсько-методологічного дослідження в 
зумовлена саме гостротою тих про тиріч, що виникли ще в процесі 
становлення цілісної о методолог ічг юго підходу в психолог ії.
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integration o f  humanitarian sciences.



О.І. Гринчук

ПСИХОЛОГО-ЕГИЧНІ ЗАСАДИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З початком розбудови нової незалежної держави і остро постали 
проблеми економічних, полігичпих і соціальних перетворень, зміни 
загальнолюдських, моральних і релігійних орієнтирів. Кардтшально 
доводщься змінювати економічну систему, в якій ми жшїй багат о десяіків 
років. А перехіддо “новоїсисгеми” ринкової економіки тягне за собою 
зміни у ціннісних орієнтаціях, світогляді і психології людей. Невід'ємним 
елемеї тгом, С Б О ф ід  і іим зразком нової економічної поведінки в умовах 
ринкової екої юміки виступає пілприші ftD цво.

Під ціриємнгп цво як сої цаш.но-жономічне явипвпронизує пракіично
уаа|кішжргггясуспі)п>ства,іомуиабува(лиідя»ічаііноважттошзначіапія
за умов побудови взаємовідносин на ггриї н ц іпах риі псової економікита 
ві,! імови віді шдмфноїх) ші ріп іьі юго кошролю за; рями асоїюмічно акппя шх 
ії ідавідів. Тому сьої одаіщціриємниі цво розглядаться як иеобхілі іа умова 
економічного зростання, як дієвий засіб впливу на суспільні процеси, 
повелінкуі діяльність людини [6,3 ].

Успішність будь-якої підприємницької діяльності чи поведінки
насампсредзалеяат>віггтого,нааа)П>кикцлвникпр(х|хх-'ігіио виконує свою
роботу. Тому пері іюпгіановог о значені ія і іабуваюп. питати гяп}хх|кхз(»і іаііізму, 
ефективності взаємодії між суб’єктами иуіприємниіц>кої діяльності,
комунікативноїакіивносгі,моральнихіетичнихнормділовогоаяту. Але
оді іією із найактуашініших rrpo6jKM є поясна п ія прими ятів і і юрм морги іьі юі 
поведінки людей, які приймають участь в організації та управлінні 
виробник гном, професійного ставлення до службових обов’язків і прав.

Справжній професіонал у своїй професійній діяльності повинен 
керуватися загальнолюдськими цінностями. Адже досвід ринкової 
економіки підівці; ркує ефекіиві гісіь управ: ш кьких, ni l  коли вони базуються 
на приш ціпах справедливості, поряд тості, гуманізму і, навпаки, низька 
моральність призводить до п о г ір ш е н н я  людських взаємовідносин, до 
меральноїдарадащ. Тому', можна стверджувати, що лише за умов високої

моральності особистість можедосяі ти значних Вфишн щххікхіоналізму f
7, 30-33 ].

Аналіз соціально-фшософської літератури з проблем стики (І. Кон,
І.Бестужев-Лада, А. Харчев, Ф. Филипов, Л. Єв іуіпеїіко)свідчтпь, що в 
сучасній стичній науці,існує думка, про іс, що вітчизняна стична теорія, 
відповідальна за ті руі'шіві гі, десіруктиві іі проїіеси, які відбуваються в 
нашому сучасі юму суспії п.сібі.

Аналіз проблем, тру;в юііци і непорозумітть пуіпргк мішіькоїпракіики 
свідчип, п])о тс, що більшість їх прямо чи опосередковано пов’язана з 
недостатньою обізнаністю гвдпрткмця з питаннями управлінськоїешки, 
низьким рівнем моральної культури, що свілдать про актуальність цих
пишіть у сфері пуїлрисмі іти ц>кої діяльї іосіі.

В рамках даного питання вважається необхідним визначит и 
особисіісний підхід до розуми її ія посі аіиісі юї проб. іеми. А; іже в сучасі шх 
умовах розвитку суспільст ва надзвичайно розширилось розуміння 
моралмюї о сере/товні і іа, яке вгт іиваєі іа спосіб мис іеі u ія, мораї п,і шй вибір 
(К'обпсіххп, іїповецнку, ставлепнядо оточуючих, сггілкуваїпія, ііггерсси, 
прагнення. Індивіднівластивостііподини розвиваються і змінюються в 
кої гга<сгісогдально4сгоричних умов, які включають економічні, культурні, 
національні, релігійні особливості. Цей факт є свідченням стрімко 
змінюваногоспособу життя,щовизпачаєморальнупозицію особистості!) 
тому середовищі, де вона живе [4].

Категорією, яка розкриваєсамеіндивідуальноч)собисгіаіиіірівені> і 
спосіб :ццйснаіня діяльності,сгшікуватшяєкат>а'оріямора:п>ноїшсі'ивпосгі.
Моральна акшвиість типовіш д ія  даної особистості, узагальнений 
і ш н гісі шй спосіб відображення, вираження і здійснет її іяпжипєвих потреб, 
така якість особистості, яка регупоєііітшрусвдаїшмітпвсюіїособисіу 
структуру (потреби, здібності, волю, свідомість). Вонареашзуєіьсявсисіші 
цільових установок, ціннісних відноснії, ціннісних орієнт ацій, які
вшшчаютьмо™атщіусффуособіюіості,спрямоваігістьїїінгс|)ссів,вибір
способів діяльності і спілкування. Формування моральної активності 
полягаев прийнятті і засвоєнні цінностей особистістю і завершується 
прийняттям моральних цінностей та їх трансформацією у власні 
цінності [4, 23-25].



Змії и  і щ її гісі шх оріеширів внеслирадикальїгі зміїїи в етику бізнесу, в 
теорію і пракіику ма ісджмешу, значені ія еінки, чггке доіримаї пюепічних 
норм і уявлені» різко зросло. Етичні правила відіграють в умовах сучасної 
Украйш o c o6 j шву роль, при чому не лише у сггілкуваїп гі людей в рамка х 
бізнесу, але особливо у взаємовідносинах в трудових колективах, перш за 
все в кон іактах між керіїи шками, а також у формальї шхії іеформальї шх 
взаємовідноешіах керівішків з під іеіі інмн [9,31 ].

Епіка і іе система моральних пріп п ціпів, яка зобов'язує відрізняти 
правильну поведінку від неправильної [З,70].

Моратшеттжаупрофесійігійдаїьносгі цетасист>ематеорепічно- 
практичішх морально-егачішх знань, за допомої ою яких особистість 
повні п іа весні всі ділові зустрічі й переговори. Оа юві шми її приіи ц іпами 
повинні егати гуманізм і демократизм соціальна справедливість, 
суверенність особистості. Значне місце в даній епіці повинні займати 
нормативні документ морального характеру (моральні кодекси), в яких 
сформуг іьоваї гі моральї гі вимої и  до управли кьки; пяльї і о с і і , преа іставлсл гі 
моральніправіига професійної діяііьнот та даового спілкування [7,35].

Пракп жою доведено, що дотримання моральних норм у прсх|всійній 
діяльносгі сприяє створенню в колективі сприятливого психологічного 
клімату, збільшує ефекшвнісгь і результативність праці, запобігає 
віп пік! ми по кої іф гік і них і стресових штуаі ijii. Д ! га ці>оі о вез шкі закордм пп 
фірми і корпораїгії створюють влаеі гі свофіщгі Кодекси честі (Правила 
поведінки) для визначення загальноприйнятих етичних норм 
вза(ш>вІ0 кхи игпікожегкз о фчішхгфавилсттжеіу службові ов копкішої 
фірми

За визначенням В.Шепатя [10,65], управлінська етика цесистема 
июретико-прикігадних етичних знань іпрактичних рекомендацій, яка 
зоріаповаї шх і и  якхі іеві жонаї п ія аімпгісіраіиві кн осподаїхьких фуі надій, 
івключаєв себе зразки кращого досвіду мораіп.ноїо вирішення конкретних 
проб; ісм бізнесу і управі гії пія. Ю.Пачковські їй [6,55-60] розі. щдає сучасз іу 
етику підприємницької поведіїлси як частину заі'альної культури, яка 
включає noj южші ія і суджа пи, іцорсгаамеїпують відносини ;подрй сфери 
бізнесу. А основним завданням ділової етики або етики бізнесу є 
всгаї ювлення певних ції и ііснонорма гнвннх меж сої ца; п»ію-морального
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раулювашш;цяльносіі та поведакив системі економічних і суспілї>ііих 
віп к ш і. Е.Уїкіїї вважає, що сипаї бізнесу це діюва етика, яка базуєп>ся 
на чесності, відкритості, вірності даному слову, здатності ефекшвно 
функціонувати на ринку у відповідності з діючим законодавством, 
встановленими правилами і ірадагіями [9,1].

Отже, етика пщприємнішької діяльності включає в себе систему 
моральних принципів, теоретично-прикладних етичних знань, які 
спрямовані на ефекіивне, людяне внршісння проблем у сфері бізнесу і 
управліїпія.

З т очки зору сої пальної психолої ії підпрі іє м і пп ц,ка дяльїгість - 1 іе, 
перш за все, взасмодія між шодош, спрямована на встановіієні ія ділових 
кої п акіів, це спа піфічний виддіяш.і юсгі, який визі іачагп>ся багатьма 
психологічними якостями: комунікабельністю, компетентністю, 
відцові; цшьі гіспо, поря/ и гістю, аісіиві гіспо, вмії п іям розумно ризикувати.

Осі ю в і ю іо  сю  іа; ювою пі щриші п п ц.коїдаїьіюсгі виступаєкфівіпік, 
усіиліробоіиякогогфоявляєп>сяііоп)ставлашядоеуспільства,долюлзі 
ісвогідіяльносгі зокрема. Гіоведіика керівника своєрідний морально- 
психологічний О р ІЄ ІГШ р  для співробіт ників, що зобов’язує його бути 
морально відповідальним, стично корекі ним, професійно викоііувати свій 
обов’язок.

Іаіує думка, що керівішку пові u н гі бути пригамаїп гі три базові якості: 
пагріапг!м,іуманізм,аправедливклі>[ 10,74]. Навколо них прибудовуються 
додаткові специфічні моральні якості, які гієно пов’язані між собою і 
утворюють за і а; іь і шй мораї іьі шй образ к ф і ї и  іика високої уттравлії іської 
культури.

І.В.Семенов і А.С.Поважннй виокремлюють такі риси кфівника з 
високим ріві іем управ, пі іської куі іьіури [ 8,28-29 ]:

- стратегічне мислення і стратегічний ресурс успіху;
- здат ніст ь визначат и соціальну відповідальність підприємст ва 

пере; і сусп ільством;
- здат ніст ь організувати взаємодію;
- га ї овпість до ризику , але розумного ризику, постійне прагнеш 

до поновлення, бажання постійно діяти;
-здатність реалізувати систему'винагород за результатами праці;
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- прагнення до самовдосконалення і гармонійного розвитку осо-
бисгосгі;

- вміння використовувати соціокультурні технології;
- стримана поведінка в конфліктах.

В дослідженнях учених стверджується, що підвищення ролі 
морального чинника в бізнесі закономірне явище цивілізованої 
економіки. Пока чано, що такі моральні якості, як безкомпромісність, 
патріотизм, почуття відповідальності, обов’язку та ін. виконують 
вищу регулюючу функцію по відношенню до процесу формування 
пот реби в підприємницькій діяльності. Високий рівень моральної 
культури особис тост і дозволяє людині не лише успішно дола 1 и 
негативні риси свого характеру, але й інтенсифікувати свою 
інтелектуальну і фізичну працю. Інтереси представників ділових 
кіл утверджуються тим, і іаскіІЬКИ ВОНИ ПОС)ІІІювно втіїпоють у своїй 
діяльності загальнолюдські норми і принципи, дотримуються 
кодексу поведінки, яка передбачає певний тип моральних 
взаємовідносин між партнерами по бізнесу [ 2, 5 ].

Підсумовую чи сказане слід зазн ачи ти , що морально- 
психологічний портрет вітчизняного керівника в Україні ще 
формується. Риси, які були притаманні керівникам минулих 
десятилі ть, у і ювих ринкових умовах докорінно ЗМІНИЛИСЯ. A MOJ юді 
керівники, які працюють в умовах демократичного суспільства і 
ринкової економіки, вчаться на власних помилках і досягненнях, 
добуваючи досвіду.

Проаналізувавши різні боки професійної взаємодії в галузі 
підприємництва розглянемо ті, які включають суб’єкт суб єктиу 
взаємодію, а це: “підприємець працівник”, “підприємець 
підприємець”, “підприємець клієнт”.

Сфера взаємодії “підприємець працівник” включає в себе, як 
правило, два види стосунків: найму і звільнення. Аналіз теоріїта 
практики управління показує, що в основі стики найму і звільнення 
маю п> лежати такі чинники:

- відсупгість даскримії гаї цї у сфері зайнятості;
-гіщгістькаїїдидата аборобіїника;

- конграьтні відносні їй між підприємцем і працівником;
- особливіш статус праї (іїшиків з обмеженою дістда пгістю [3; 6]. 

Окрім дій, передбачених законодавством, як з боку щдприсмця так і з
боку працівника, ця сторона має свої морально-психологічиі 
особливості:

- форма спілкування у дідових стосу] псах на “Ви”;
ібереження іідносіі людини, незалежно від ії місця в ієрархічній 
структурі;

- вміння і І/що і у відповідності з обставинами себетримати;
- M opaj іьі гість - осі ювнии мотив професій!юї диїльї юсіі і спіі ікуваї н ія;
- позитиві га установка на прийняпя еіичі іих ріїиень;
-делікатність у т і  [куванні, як форма вияву коректі іосііі такіу; 
-неприпусіимісіь використання службового становища в особистих

ціїях;
- ccKjxrn гість (оскііьки інформація у сфері ігідлриємгопгпіа стає все

бі ц,і 11 важі твою, воі га і габуває еіичі юго її іачеі іня).
G|xpa вццоип і “гвдгіришеиь гвдприсмаи>” будустьсяі іа оа юві однієї 

пнаведагихстраигійконкліхл п ш, коопераї щ або партере гва, яка тгійапоє 
визначальний вплив на морально-психологічний і д іловий бік їхніх 
віцюситі. Запобігші ппо і іепоро зуміїїь, коїфгіклшхсиїуаі ції у відіюсиі іах 
між ПІІП|)И( мі іями, орг аі взаі вями можсоприяіи зі іачі га попередня робота 
гри ггі;ц отвці;іі>ювихршкт.Еіичііиибіїажоїроботи, на думку Д  Непі, 
повинен базуватися на деаі іадідаьох керівних принципах [ 6,63 ]

- необхідно якнайточніше визначити проблему, що підлягає 
розв’язанню;

- з метою об єктивносп, визначити проблему з позиції іншої, про-
гилежноїточки зору, зацікавленої у її розв’язанні;

- 1 іеобхідно підходиш до розв’язання проблеми так, як би і ія стпуа- 
ція відбувалася вперше;

-необхідно усвідомити: “Чому я дійсно це роблю?”;
-необхідно усвідомити: “Кому і чому Ви надаєте свої симпатії як 

людина і як член корпорації?”;
- якщо очікуваний результат має тенденцію до шкід ливих наслід

ків, греба відмовитись в ії свої о рішення;



якщ о навіть дуж е кор и сн и й  вибір у  зм озі прин ести  ІІІКОДУ 
суспільству, треба зр о б и ш  все, щ об переглянута і вн есш  зміни у 

цей вибір;
перед нім  як виконувати рішення необхідно обговориш спірі 11 

питання з усіма зацікавленими сторонами;
необхідно бути впевненим у тому, що обрана Вами позиція буде 

мата таку ж силу і в майбутньому;
чи змогли б Ви без розгубленості розкрити зміст Вашої дії, 

рішення своєму керівництву, сім’ї чи суспільству в цілому? 
чи Ваше рішення є щирим і зрозумілим для інших? 
чи дозволили б Ви внести зміни і корективну Ваші ідеї під час 

укладання угоди?
Однією із сфер службової етики є взаємовідносини “підприє

мець клієн т”, яким у підприємницькій етиці надається особливого 
значення. Оскільки вони вклю чаю ть не лише етичний, а й 
економічний, правовий і психологічний компонент.

Вивчення наукової соціально-психологічної літера тури засвід
чує, що етика взаємовідносин із клієн том може вміщувати в себе 
такт параметри:

безпечність товару і відповідальність за і іього; 
надання правдивої інформації про товари і технологію їх 

виготовлення;
неприпустимість шахрайства, брехні та введення в оману 

клієнтів; 
право вибору товарів клієн т ом; 
сприяння підвищенню споживчої цінності товарів; 
добровільна і чесна угода купівлі продажу; 
розробка технологій зменшення забрудненості товарів.

В цілому успішність і резуль та гивність підприємницької 
діяльності залежить від моральних і психолого етичних засад, від 
професіоналізму підприємця. Тому завданням психології бізнесу є 
розробка е тичних принципів підприємницької діяльнос ті, ЯКІ б 
сприяли ефек тивності та успішності підприємницької ДІЯІІЬНОСІ і п

дозволяли ni/цтрисмцю уникати непорозумінь, проблем і конфліктів 
в усіх сферах його професійної діяльності.
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Х.М. Дмитерко

ПРОБЛЕМА СЕНСУ ЖИТТЯ 
В КОНТЕКСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Людське життя не є якоюсь раз і на завжди визначеною і сталою 
даігістю, а швидше низкою послідовних запитань, які людина змушена 
вирішувати кожної миті, на усіх етапах свого життя. її у ті чи інші 
періоди життя турбують гаг гаї іня: “Хто я'Г, “Що я робі по у цьому свіп. , 
“Задля чого я живу?” . Це питання, що свідчать про актуалізацію 
проблеми смисложигшюго самовизначення особистості, яка, на думку 
В.Франкла, характеризує власне людську сутність бутт я: гціаі нені ія 
до пошуку і реалізації людиною сенсу свого житі я, є, за В.Франклом, 
вродженою моїиваї ц й н о іо  гендеї пгіпо, пригамаї п юю в а м  людям, і яка 
с основним рушієм поведінки і розвитку особистості (1; 10). 
Необхідність визначення сенсу свого життя як іманентна особисі осп 
потреба (В.Франкл, І.Ялом, Р.Мей, Е.Фромм) пов язана зі 
спрямоваї гіспо активі юси людини у певному прийнятому і значущому 
для неї руслі. Без неї активність людини може перетворитися на 
хаотичні, безладні поілі и, які не принесуть конструктивних результатів 
і гі їй самій, ні оточуючим людям. Отож, перед: подо юю постає питані ія 
самовизначення, вибору, куди саме спрямовувати свій життєвіш 
потенціал,які орієнтири вибиратиу процесі сам ореалізаціі.

Осягнення сенсу свого життя п ов’язане із проблемою  
самоосмислеиня, яка тлумачиться як активність особливого роду, 
спрямована не просто на усвідомлення провідних мотивів, алеї на 
коорданаї дю всієї особистості в і шюму. Мова йде не про смисл окремих 
дій, вчинків і навіть діяльностей, а про смисл у сього житія. (2; 5X2). В 
д а н о м у  к о н  тексті С.Фраик говорить: “Пошук сенсу життя є, таким 
чиїюм, власі іе “осмислення” життя, розкриття і внесення 1) ІІЬОІ о сенсу, 
який поза нашою духовною дійсністю не лише не \fir би бути 
знайденим, але в емпіричному житті і не існував би” (3; 408).

Для рефлексуючої, мислячої людини пошук свого життєвого 
призначення} п о в о р о т  м ом ент ж и т т є в о г о  шляху (скажімо,) період

вікових криз) являють собою иенфдуховно-психолоіічних переживань 
П о д б т  переживання є тлом замоздщаіення молодоїлюдини, для якої 
актуальними стають проблеми самовизначення, самоактуалізації 
самоствердження, самореалізації. Самовизначення особист ості є 
свідомим актом вияву і утвердження власної позиції в проблемних 
ситуаціях (2; 264). Чи не найважливішою проблемною ситуацією 
людського життя є екзистенціальне самовизначення, якепередбачає 
осягнення особистістю сенсу (ВОГО життя, визначення власних життєвих 
пріоритетів, найважливіш их сфер самореалізації. Завдяки 
самовизначенню особистість включається в ті, чи інші структури 
суспільного життя через індивідуальний вибір. Івдивідсам робить вибір 
(хоча не завжди його усвідомлює), він вибирає з т ого, що реально 
доступне йому в даний періодйого життя. Зрозуміло, що у такому 
контексп самовизначення розглядається як певне самообмеження. 
Однак таке самообмежотня не перешкоджає розвитку особистості, а 
лишеставиїь його у певні реальні рамки. Хоча вибір є психологічно 
досить складною процедурою з можливими помилками, труднощами 
для особистості, але вона спирається на нього, здійснюючи 
самореалізапію на основі тієї лінії жіггтя, ціннісний орієнтир якої 
виростає із самовизначеносгі (4; 252).

Опираючись на визначення своїх життєвих пріоритетів, людина 
починає утвфджувати себе. По треба у самоствердженні є прагненням 
індивіда до досяг нені ія і підтримання певної о соціального статусу, що 
може проявлят ися як в реальних досягненнях в тих чи інших сферах 
т ак і у відст оюванні своєї значущості перед іншими шляхом лише 
словесних заяв. Сутність самоствердження розкривається через 
спрямованість особистості на задоволення найбільш фуцламап альних 
поіреб — в праї ц, творчості, повазі. Разом з тим праї наш я особистості 
до реалізації цих потреб перебуває в єдності з потребою у реалізації 
своєїищивідуальності, свого «Я». Ці дві тенденції людської особистості 
нерозривні.

Дані процеси тісно взаємопов’язані із т енденцією актуалізації, 
яку К.Роджерс описав як “найважтивіший мотив жиїтя людини... -  
зберегти і розвинути себе, максимально виявити кращі якосіі своєї



особистості, закладені в ній від природи” (5; 535). Тенденція 
актуалізації в контексті теорії К.Роджерса є процесом реалізації 
людиною свог о по тенціалу протягом усього життя з метою сташ  
повноцінно функціонуючою особистістю. Намагаючись досягнути 
цього, людина проживає жипя, сповнене сенсу, п о ш у к ів  і переживань 
(5; 537).

Близькою до даних тверджень є теорія мотивації А. Масіюу, у якій 
вершинною в ієрархії потреб є потреба самоактуалізацп як “бажання 
людини стати тим, ким вона може стати”, досягнути “повного 
використання своїх талантів, здібностей і потенціалу особистості” (5; 
494). За теорією А.Маслоу потреба самоак і уалізатцї є вершиною у 
ієрархії потреб особистосгі, тоб то д  ія її нагальності повинні бу іи 
задово.ткніпотреби іпгжчої о плану: фізкмюїічі гі (іхотод, спраї а), потребі і 
безпеки (довготривалого виживання, стабільності), потреби 
приї іалежпосііі любові (приєднання і прийнятім), потреби самоповаги 
(значугцості, компетентності). Дана послідовнісгь репрезентує іфархію 
потреб у мотиваційній сфері більшості людей. 0,ціак А.Маслоу 
припускав можі ц івість виключеі іь з даної закої юміргюс іі у вигляді іі п мої 
індивідуальноїкомбінаїці мотивів у їх ієрархії скажімо, у творчих 
людей потреба у самоактуа. іізації може бути настільки значущою, що 
для її задioboj юні ія воі їй можуть зі юсгтій і оло; і, фізичгіигі диасомфорі, 
ізоляцію.

Самоактуалізація особистосгі взаємопов’язана з процесом іі 
самореалізації, тобто актуалізований потенціал особистості виявляє 
себе в іій чи іншій сфері діяльності; і лише посередництвом вклю
чення в діяльність може бушрозкригии внутрішній потенціал людаїни. 
В той же час самореалізаі ця особистості є реалізаі цею сеі ісу її жштя: 
особистість реалізує себе в предметній діяльності, але не бу;гь-яка 
діяльність є самореалізацією. Необхідною умовою самореалізації є 
свідома постановка особистістю метисвоа діяльності. “Самореалізатця 
мас місі іе лишетоді, коли мета діяльності сприймається людиною як 
нею покладена, вистраждана, від реалізації якої вона отримує 
задоволення”(6; 122). Отже, феномени визначення сенсу ж и п я, 
самоакгуалізаіщта самореалізаі ці взаємопов язані.

В.Франкл вважає, що самоактуалізація не є кінцевим призна
ченням людини, а є лише результатом, наслідком реалізації сенсу. Лише 
тою мірою, якою людині власті,ся реалізувати сенс, який вона знаходим, 
у зовнішньому світі, вона реалізує і себе. Якщо вона намагається 
актуалізувати себе замість реалізації сенсу, смисл самоакгуалізації 
відразу ж втрачається (1; 59). Прагнення до знаходження сенсу та 
його реалізації вчений пов’язує з іманентною людині потребою - 
самотрансі іендеї п цї: “Бутилюдиною означає виходити за межісамої 
себе ...сутність людського існування полягає в його самотрансцен- 
денцїї” , вихід у “світ, наповнений п и ними лю;ц,ми і стикування з ними, 
смислами і їх реалізацією” (1; 51,54).

Само іраї юї іеі ідеїгція є, перш за все, виходом людиіш за межі свої о 
“Я ”, її пов’язують з пфеважаючою орієнтацією на оточуючих, на 
соїnaj п>і іу діяііьнісіь, на все, іцо і іе є тотожі и їм з нею самою, - 1 iaroj юї пує 
сучасний російський психолог А. Реан (7; 306). Однак людина виходить 
за межі самоїсебе, коли приймає щось поза собою, ідентифікується з 
чимось. Цим самим вона трансцедентується саме на тс цінне їй, що 
стаєїї життєвим пріоритетом, сенсом жигтя, вона стає частиною цих 
цінностей, на які спрямовується її життєва енергія, а вони стають 
частиною її особистосгі.

Цими цінностями може бу ти справа людини, якій вона себе 
присвятила, люди, яких вона любить, статус і прссіиж, влада і і роигі, 
насолода, творчість у наиширшому розумінні чи Бог, якому вона 
служить. Це основні цінності, які у різноманітному поєднанні можуть 
складати сенс життя особистосгі. Однак не всі вони в однаковії! мірі 
сприяють духовно-психологічному зростанню особистості: надмірна 
захопленість своїм статусом, владою, ірініминерідко заводин, людину 
на дорогу аморальності, що деструктивно впливаєі на самого суб’єкта, 
що намагається реалізувати ці цілі, і на оточуючих його людей, які 
часто розглядаються лише як об’єкти взаємодії', а не рівної цшгі парт 
нери. Тому для повноцінної самореалізації важливою є моральна 
досконалість діянь особистості, що визначає якість і результативність 
взаємостосунків людини і світу, а в кінцевому підсумку - результат її 
самоздійспенпя.



У процесі самореалізації особистість включаєгьсяу цілий ряд сфер 
життєдіяльності: сімейне життя, професійну діяльність, дружбу і 
любов, хобі та дозвілля і т.д. Повнота та цілісність ж ипя визначаються 
мірою включення особистості в цілену жиггедіяльність та ступенем її 
змістовної наповненості. Життя, зосереджене тільки на професійній 
д іяльності, ж е  не заповнюється сімейним житт ям, позбавлене глибини 
та повнота інтимних переживань, виявляється однобічним, неповним. 
Людина виявляється позбавленою можливості реалізувати найглибшу 
духовно-психологічну потребу любити і бути любимою. Водночас 
особисте, приват не життя, як би воно вдало не складалося, яке не 
виходить за межі дому, бід не, одноманітне, що не сприяє різнобічному 
розвитку і самоствердженню особистості. Для повноцінної ж 
самореалізації важливо, щоб людина включалася у якомога більшу 
кількість взаємозв’язків з от очуючим світ ом, однак вони не мають бупі 
випадковими, а навпаки, бути оеобистісно значущими, привабливими, 
такими, що складають головні життєві пріоритети. Крім того, вони 
повинні бути відповідними здібностям індивіда та можливостям його 
ж ттєво їп ер тж тви . У даному контексті В. Казмиренко пише, що чим 
виразніші мотиви впевнеїіосгі у майбутньому, тим очевидніша повнота 
реалізації потреби у визначенні сенсу життя, ширша сфера 
мотиваційних засобів її реалізації, тим нижчий рівень соціально- 
психологічного дискомфорту, внутріш ньої конфліктності і 
фрустроваиості, об’ємніше уявлення про перспективи свого 
майбутнього має особистість (4; 66).

Підсумовуючи досвід емпіричного вивчегшя проблеми смислу 
житія у психолої її (зокрема аналізую™ т а т  “Мета вжитті” Дж.Крамбо 
і Л.Махоліка та його адаптацію, виконану К.Муздабаєвим) Д.Леонгьєв 
підкреслює, що осмисленість житт я особистості не є внутрішньо 
однорідною структурою, а, швидше, психологічним утворенням, яке 
може характеризува тися такими факторами (8; 12-14):

- цілі в житті, які надають осмисленості, спрямованості у часо
вій перспективі;

- насиченість, емоційна привабливість самого процесу життя;

- задоволеність самореалізацією - характеризує міру продуктив
ності і осмисленості пройденого відрізку житі я;

- JIOKVC кої ггролю-Я - уявлення особистості про себе як про сильну
особистість, що має свободу вибору, щоб побудувати своє жип я
відповідає до своїх цілей і уявлень про його сенс;

- локусконтролю-життя переконання людини в тому, що вона
може контролювати своє життя, вільно приймати рішення і
реалізовувати їх.
Останні два фактори маюіь безпосереднє відношення до реаі гізаі щ 

особистістю сенсу свого життя яктакі, що характеризують внутрішііій 
локус контролю як загальну світоглядну переконаність в тому, що 
контроль можливий, і віру у власні можливості його здійснювати.

Згадані вище фактори, що висвітлюють смисложигк ві орієнтації 
і переживаї її ія особистості, ііе можі іа вважати замкі ієною і вичерпіадю 
системою характеристик. Важливе значення має особистіша ієрархія 
і ці її іоегей, міра вю поченості у різі гі сфери жиггєдіяльї юсгі, оіці повні II ія 
самою людиною та іі шшми її активності, сої гіальї ю-ncnxoj юіічі шх т а 
економічних обставин, у яких здійснюється її еамореалізація. Одаак, 
яким би не було поєднання подібних обставин об’єктивного та 
суб’єктивного характеру, сенс життя особистості завжди може буї ті 
знайдений (В.Франкл), а також і шляхи його реалізації. Знайдення 
людиною сенсу свого життя, а разом з тим і і ціп гісне самовизначення, 
пос тановка перед собою життєвих цілей та знаходження шляхів їх 
реалізації поєдную'ться у процесахсамоактуалізації, самореалізації, 
самограисцснденції, що в кінцевому рахунку становить сут ніс ть 
людського буття. Вихідним моментом тут є саме знаходження 
особистістю смислу свого існування як точки його відліку, орієнтирів 
для свого життєвого руху та крит еріїв оцінювання пройденого шляху. 
Інколи це самовизначення вимагає потужної, важкої духовпо- 
исихолоіічноїробо їй j  ііодиі їй і іад собою, одаак цеєпілях , ю життєвої 
мудрості, зрілості, відкриття в собі та своєму житті нових потенціалів 
т а шляхів їх реалізації.
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The problem o f  a person’s o f  life is vita! on different stages o f  the 
course o f  life. Et is connected with the pm cesses o f  self-determination, 
Self-assertion, self-actualization and self-realization. Determining sense 
o f life is a significant condition o f  a person’s successful self-realiza
tion. The psychological peculiarity o f  sense o f  life is determined by a 
person’s value orientations, hislher life objectives, w he reds the proc
ess o f  a person’s realization is determined by the subjective content
ment with life, hislher emotional richness and satisfaction.

Н.Р. Вітюк
СТУДЕНТСЬКА ГРУПА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Серед спеціальних вмінь і здібностей, які відповідають структурі 
педагої ічної діяльності, особі шве місце займають вмії п ія спілкуватися, 
встановлення оптимальних відносин з людьми, вміння “діалогічного
в кл ю ч ен н я”  особистості вспільнудяпьнсгь,тобто вмінняотівробпгаїціва,
партнерства ідалогувроботі злгодьми.

На етапі вузівськоїпід) отовки студентів до майбутньої педагогічної 
праці розвиток комунікативних вмінь і навичок значно зумовлений 
психологічними характеристиками тіп соціальної групи, в складі якої 
з; ціісі пос н>ся оа юві іа і іавчальї ю-профегіга сі діяльї всп.майбуп гіх вчі гіс пв 

студентської групи, де внаслідок взаємодії і спілкування студенти 
взашовтишвають оданна одною. Врезуг іь таг ії іьої о сюгадаєтьсяспіїіьі гісіь 
їхніхпоглчгіів, сопіальї іихустановокі вілнопкі іь до суспільства, майбушьої 
; і)я) іьі гості, :ію, дай, влаа віх якостей.

Вивченню ролі навчальної ірупи як чинника професіоналізації 
спа гіаліста, а також ро гі перш и пюї о ві гробі пічоїо k o jкктиву в pearпзаіпі 
піхх})еайнихп(па іі ljaj іів особистості п{)иа!яча ю багато досі і,1 їжа п, в галузі 
еоігіальноїтапедагогічноїпсихологіїіпедагогіки(А. Петровський, В. 
CyxoMJ п пкккий, А. Добрович, С. Максима гко, Н. Пов’якс п>, В.С емича іко, 
В.Рижов, В.Боі'псо, Н.Анікеєва, О.Ковальов,О.Коропецька,М.Тоба ш 
ін.), в яких розглядається дана гфоблема стосовно шкільного або ж 
п]хх|)есійг ю-виробі пгчогх) катскгиву. Вод гочас ноцзстатньо пові говіклгги н  ю 
означену проблему сіххх)вносіуданшжслнавчальи(мгі)упи.

Аналізуючи вшшв студентської ірупи на формування і п]юяв 
комунікативних особливостей особистості, слід зупинитися на таких 
важлипихмоменгах:

- сутніс ть власне студентської групи;
- психолої ічні детермінанти її комунікативного потенціалу;
- соціально-психологічний клімат ірупи і його вплив на характер

взаємодії між членами групи;



- стиль внутрішньогрупової комунікації;
- в п л и в  с т р у к т у р и  і р і в н я  р о з в и т к у  м іж о с о б и с т іс н и х  с т о с у н к ів  н а  

п р о я в  і р о з в и т о к  к о м у н і к а т и в и х  з д і б н о с т е й  о к р е м и х  ч л е н ів  
ГруПИ.

Студентська група характеризується загальними психологічними 
ознаками, властивими всім людським ірупам, і специфічними 
психологічними особливостями, властивими тільки для навчально- 
виховного колективу. Узагальнюючи результати досліджень, 
присвячених вивченню різних людських іруп, можемо виокремити 
наступні ознаки, властиві організованим і рупам: 1) наявність сиііьішх 
цілей для всіх людей, об'єднаних в групу; 2) спільна діяльність всіх 
членів групи заради досягнення групових цілей; 3) спілі,по вггроблені 
офіційні норми груповог о жштя і діяльності, що регулюють поведінку 
кожного члена групи; 4) офіційна структура взаємовідносин, об’екгивно 
виражена в залежних відносинах членів групи, які виникають піт час 
вирішення поставлених групою завдань; 5) неофіційна система 
взаємовідносин міжособистісі юго характеру; 6) у часть в єдиній системі 
розподілу ролей; 7) ідентифікація членами групи себе з одними й тими 
ж об’єктами; 8) сприймання групи її членами як певної єдності; 9) 
координація дій стосовно зовнішнього середовища.

Поряд із загальними ознаками, що є притаманні всім ірупам, 
сгудет ггська група характеризується спеї [ифічними, властивими лише 
їй: 1) спрямованість на підготовку до майбутньої професії; 2) 
спрямованість діяльносгі на навчання; 3) однорідність вікового складу 
ірупи; 4) своєрутг гість студапськог о k o jюстиву, який має своїнеповгорі гі 
психологічні особливості, свій сої гіально-психологічггий клімат.

Отже, студентська група це соціальна група, деяке суспільне 
середовгггце, форма об’єднання людей в рамках навчальної та 
професійної діяльносгі. Це група, в складі якої 4-5 років живе й діє 
особистість, постійно вступаючи в безпосередігі міжособисгісні 
контакти. Вона характеризується єдністю цілей та інт ересів, відно
синами товариського співробітництва і взаємодопомоги. Тобт о перед 
нами мала соціальна група, первинний виробничий колек тив. Сту

дентська група одночасно виступає як суб’єктом спільної навча^.ної 
діяльності, гак і суб’єктом спілкування.

Характеристики групи як суб’єкт а спіікуваиня називають кому
нікативним потенціалом групи. Цс є не просто сукупність комуні
кативних можливостей окремих її члеггів, хоча, звичайно ж, 
комунікативний потенціал групи реалізується не інакше як через 
д іяльність у спілкуванні конкретних індивідів-учасників 
спілкування, через прояв комунікативних властивостей і здібност ей 
окремих особистостей. Це система психологічних і комунікативних 
якостей членів групи, які визначають і забезпечують ефективність 
спілку вання між ними, входження їх у співробітництво, в спільну 
діяльність. Це динамічна система, яка сприяє розвитку чи 
гальмуванню комунікативних здібностей кожіюг о окремог о індавіда
- члена даної групи та їх переводу з по тенційних в актуальні, і цим 
самим створює комунікативні можливості для подальшого 
професійного розвитку і саморозвитку особистості.

Основним, системоутворюючим компонентом комунікативного 
потенціалу групи є мотивація спілкування, яка відображає стан 
групової мотивації спільної діяльності. Це мотиваційна єдність 
групи, тобто єдність спрямованості і руни, цільова предметно-цінніс
на єдність.

Слід зазначити, що в наукових дослідженнях вчені Л. Уман
ський, А.Петровський, В. Шпалинський, В. Рижов виокремлюють 
;ціа типи активності груп:

1) активність трупи, спрямована на досятсння спільноїмегиіру- 
пової діяльносгі (розглядається як спільна предметна діяль
ність);

2) активність групи, спрямована на організацію, інтеграцію, 
координацію,-узгодження своєї діяльност і задля досягнення 
мети групової діяльності (розглядається як діяльність 
спілкування).

У зв’язку з аналізом цих двох видів групової активності 
виокремлюють і два види мотивації:



1) мотивація групової єдності, кооперації, організації міжосо- 
бисгісних виборів і переваг -  все це, по суті, складає мотивацію 
спілкування;

2) мотиваїця спільної колективної навчальної діяльності.
Ці види мотивів взаємопов’язані. М отиваційна єдність сту- 

деіггської ірупи виражає відношення групи як суб’єкга спілкування 
до предмета спільної н авчальн о ї д іяльності. Аналізую чи 
психологічні особливості мотивації спілкування (1, с. 2 10), можемо 
визначити такі цілі внутрішньо-ірупового спілкування:

- об’єднання членів групи-партнерів задля успішного виконання 
навчальної діяльності;

- надання допомоги партнерам;
- отримання допомоги;
- самовираження (спілкування з тими, хто дає можливість 

проявити силу, розум, здібності, вміння);
- залу чення нових членів ірупи до внутрішньої рупових норм та 

цінностей;
- зміна думки, намірів, поведінки одног о чи кількох індивідів;
- потреба в емоційній і діяльнішій підтримці товаришів.

Крім того, важливу роль для спілкування відіїрає спільність
ії пересів, цінностей, світогляду. М ошви вггутринньогрупового спііг
кування також можуть бути діловими і неділовими (особистішими). 
Ділові мотиви виявляються в спільній діяльності членів ірупи, а 
особистісні мотиви мають відношення до встановлення дружніх 
відносин у групі.

Під впливом особистіших мотивів в студентській групі як цілісній 
організації'можуть створюватись певні міїсрогрупи.

Другим інтегральним блоком властивостей групи, які складають 
«комунікативнийпотенціал,є стиль внутрішньоїрупової о спілкуваїпгя. 
Його характеристики взаємозалежать від заг альної єдності, сумісності 
по гребта мотивів спілкування, а також від особливостей психологічного 
клімату групи, який складають: організаційна єдність групи, її ро льова 
структура, характер емоційної ідентифікації та міжперсонального 
отого жнеї її ія, задоволеність членів групи своїми взаємовідносиі іами, 
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переважаючий настрій в ірупі, взаєморозуміння, продуктивність 
і швчальної діяльності, згуртованість, характер кфівниціва та лідерства.

Сприятливий соціально-психологічний клімат групи стимулює 
спілкування, взаємодію між індивідами і тим самим сприяє форму- 
ванню комушкагивних якостей особистості. Він впливає на особис
тість через встановлені в ірупі норми відносин між її членами. Там, 
де домінують відносини товариського співробіт ництва і взаємо
допомоги, взаємної поваги, людина відчуває задоволеність у спілку
ванні з іншими люд ьми, задоволеність від своєі приналежності до дат юї 
і рупи. і навпаки, в колективі, де панують формальні, байдужі, а тим 
більше неприязні відносини, особистість відчуває емоційну 
відчужеі гість і і іавіїь стресовий ст аг і, якщо тут присуїні скрип чи яві її 
конфлікти. При такому соціально-психологічному кліматі людина 
втрачає інтерес до групи, васлідок чого знижується її соціальна 
активність.

Комуггіка п ів і  гі якості hj на гів і руни проявляю ться в комуі гікативі іих 
взаємовідносинах, які відображають активність психологічних 
взаємозв’язків індивідів, характеризуючи особистішу опосе- 
редкованість процесів спілкувашія. Суттєвими показниками комуні
кативних взаємин є засоби спілкування, переважаюючі форми звер
гані ія між іїідивідами, структура безпосередньої чи опосередкованої 
комунікаї тії в трупі (гак звана “комунікативна сітка”).

Варт о зазначити, що комунікативні зв’язки в ірупі, в свою чергу, 
виступають в як оси емпіричі гих показі інків їїсощальї ю-психолог ічі юг о 
клімату, оскільки вивчення цих зв’язків за кількістю і за спрямованістю 
контактів, за їх змістом т акож може свідчи ги про ст ан взаємовідносин 
в і руггі, а також про рівень її розвитку. Чим вищим є рівень спілкування, 
прийнятий і можливий в даній і рупі, тим вищою є форма орі анізації 
і рупи.

Досліджуючи практично психологічні особливостіміжособисгісної 
взаємодії, А. Добрович (2) виокремлює декілька рівнів спілкування, 
і іа яких може відбуватися реальний контакт між люд ьми. Це такі рівні: 
маніпулятивний, стандартизований, конвенціональний, ігровий, 
діловий, духовний. Якщо гіроалізувати цю ієрархію, то можна



побачити певний збіг рівнів спілкування з тими рівнями розвитку 
групи, які описує соціально-психологічна теорія.

Наступним блоком характеристик групи як суб’єкта спілкування 
є комшіекс соціш іьі ю-перцептивних можливостей ірупи. Г. АіТДрєева 
(З, с.118) виводить наступну типологію соціально-перцептивних 
властивостей ірупи як суб’єкта пізання:

- сприймання групою кожного індивіда як свого “власного”;
- сприймання групою деякого іншого індивіда як представника

“чужої” групи;
- сприймання іггдивідом деякого іншого індивіда як представ

ника “чужої” групи;
- сприймання групою ішої групи в цілому;
- сприймання іггдивідом своєї власної групи;
- сприймання індивідом іншого індивіда, який належить до

“своєї” групи;
- сприймання членом групи самого себе;
- сприймання групою самої себе.
В. Рижов (4) до даної типології здібностей додає такі:
- перцепгивно-орієнгатщша єдність групи в пізнанні своїх членів,

точність групової оцінки особистосгі;
- групова оціггка місця й ролі особистості в стру ктурі групи.

Специфічг гою особігивістю процесу групової взаємодії є ге, що віт г
являє собою систему оціночних ситуацій. Адже навчання, як 
зазначав В. Сухомлинськии, - це перш за вселюдські відносини. Т ому 
t  туденгське життя це набір оціночних ситуацій. І сама діяльність, і 
поведінка студенгів ог гігттоєїься товаришами по групі. Оції гг о підлягає 
манера спілкування, взаємовідносини з одногрутгниками, викладачами, 
способи поведіг гктг.

Перцепп гвг го-оціг пов альна єдність групи є інтеграцією найбільш 
часто повторювагтих індивідуальних оціїгок і суджень, до якоїгрупа 
приходить в результаті обміну і ц гмисудженнями. Групова;гумка слугує 
зовнішнім критерієм оцінки особистості, грає роль соціально- 
психологічної установки на колекттгвні судженгтя.

За ступенем узгодженості інд ивідуальних і групових ог щюк можгга 
такожсудиги про рівень згуртованості студентської трупи, про (уцпсп. 
поглядів її члегтів гга pojn> кожного індивіда в ірупі. Результати 
експертгментальнітх досліджень О.Ковальова (5, с.96) засвідчують, що 
формувангтяй коншлідаг ця груповтгх судаень залежать від рівня і стану 
розвитку студентської і рупи, а також від часу навчання у вузі. Так, гга 
початковому етапі утворегп ія групи сформувати єдину думку сгосовно 
певного індивіда досить важко, оскільки студенти даної групи ще 
недоста гьо зблизились і розуміють ОДИН одного.

У цьому контексті слід зазначити, гцо особистість як суб’єкт 
внутрішньоїруповихвідносин, є безпосереднім учасником розвитку 
і рупи. С тудії гг займає в своїй навчальттій групі певне положет п тя, тобто 
має свій соціагп.г тій сга гус. Віг і може входиш в акіив cryz ірі ггської і рупи 
або ж бути рядовим її членом, може займати активну чи пасгшну 
позицію, приймати чи іге приймати участь в житті групи. Тому 
сприймання й трупова оцінка особистості як суб’єкта суспільних 
відносин визначається тим, наскільки сама особистість прогресивна, 
діяльна і моральна. При ньому досить важливими є загальна 
спрямованість оцінювання, ступінь доброзичливості.

Дослідження психологів (6, с.20) показують, що від оцінок і 
самооцінок індивідів взаємозалежить і психологічний клімат в ірупі: 
чим витцим є психологічний клімат в груш, тим вище оцінюють один 
одного її члени; чим вище члени групи оцінюють один одног о, тим 
вищими є їхні самооцінки, і навпаки.

З соціально-перцептивними пов’язані й соціально-рефлексивні 
здібності групи, які включають активність групового відображення 
можливостей групи (ділових і комунікативних), а також адекватність 
групового відображення сгруюуригрупи.

Із зростанням рівггя комунікативного розвитку ірупи відбу
вається оптимізація індивідуальних особливостей участі у спішу
ванні члегтів гру гаг, а також зближення, уніфікація цих особливостей 
на певігому оптимальному рівні. Цей процес можна розгляда ти як 
процес формування механізмів внутрішньогрупового спілкування



через опіимізацію участі в ньому всіх членів групи. При цьому, з ода юї о 
боку, оптимізація комунікації членів групи створює передумови дію 
більш високого рівня інтеграції, психологічної е д н о с т і, сггівробішиї цва 
членів групи і досягнення ними більш високої і рупової ефективності, 
а з другого рівень розвитку групи “підтягує” і опіимізу є індивідуальї гі 
комунікативні можливосгі. Т а ким чином, комунікативний розвиток 
ірупи пов’язаний з оптимізаціао спино спілкування всіх членів ірупи 
і певною уніфікацією параметрів індивідуальної учасгі в спілкуванні 
на оптимальному рівні.

З метою виявлення особливостей міжособисгісного спілкування в 
студеніськіи і руггі нами було прове?ієно письмове опигуваї п ш студапів 
11-111 курсів фізико-матема точної о, педагогічного та філософської о 
факультетів Прикарпат ського університету ім. В. Стефаиика, в якому 
взяї їй участь 135 осіб. Респондентам потрібно було відповіст и на такі 
питані ія: “ Чи впливає Ваша студентська і руиа і іа розвиток особисто 
Вашихкомунікатішиих здібностей? Чи виникають у Вас труднощі в 
спілкуванні з одноірупниками? Якщо виникають, то які?” Був 
здійсненій кількісний і якісний аналіз від повідей.

Опитування виявило,що 39° о опитуваних постійно від чувають- 
певні труднощі у спілкуванні з одногрупниками, 44° о опитуваних 
зазначаю ть, що у них інколи виникаю ть певні проблеми у цій сфері, і, 
тільки 17Н о респондентів стверджують, що у них не виникає тут 
проблем. Найбільшчасто були названі такі труднощі у взаємодії:

- негативні власні характеристики (занижена самооцінка, 
відсутніст ь комунікативних здібностей, особливості характеру і 
темпераменту) 34% відповідей;

- характеристики ірупи (відсутність взаєморозуміння між 
членами і рули, неспівпадання поглядів, низька згуртованість групи)

16" о відповідей;
- негативні характеристики партнерів по спілкуванню 

(завищений рівень самооцінки, і іпер- чи гіпокомунікабєльнісгь, 
примітивні погляди на життя, особливості характеру і темпераменту)
-  15% відповідей респондентів.

Крім названих, студенти фізико-математочного і педагогічного 
факультетів серед основних проблем спілкування часто зазначали та
кож недостатній словниковий запас (9% загальної кількості відповідей).

Аналіз відповідей респондентів на перше питання опитування 
засвідчує, що переважна більшість респоцдетгіів відзначають значний 
впі вів своєї і рупи на прояв і розвиток своїх комунікативних здібностей. 
При цьому полюс позитивності -  негативності цього впливу в 
основному пов’язують із рівнем згуртованості і рупи, міжособисіісиої 
перцепції, з особисіісними характеристиками їїчленів. Для прикладу 
наведемо уривки з відповідей студентів: “Наша ірупа є дружньою, 
студенти розуміють о;щн одного і у важку хвилину готові допомогти. 
Завдяки своїй ірупі я стала більш компанійською і мені стало легше 
спілкуват ися з різними людьми”; “Завдяки своїй ірупі я розширив 
свій світогляд, знайшов більше друзів, став вільніше спілкуватися з 
людьми”; “Група впливає позитивно на розвиток моїх комунікативних 
здібностей, я стала впевненішою в собі. Раніше я намагалась уникати 
відвертого, щирого спілкування з іншими, боялася образити когось 
непііучііим висловлюванііям”.

Проте є й висловлюваї п ія, які свідчать про і іизький комуігікативі шй 
рівень групи й несприятливі умови для успішної внутрішньоїрупової 
взаємодії: “Мені важко стикуватися з своїми одогрупниками, тому що 
група неорганізована, студенти не підтримують один одного кожен 
сам за себе”, “Мені важко спілкуватися в своїй ірупі, тому що 
одногрупники часто не розуміють мене, кожен піклується тільки про 
свої по греби і не бачить проблем іншого”.

Враховуючи результ ат и даною дослідження, а т акож аналізую
чи результати теоретичних та практичних досліджень науковців, 
реально бачимо необхідність спеціальних заходів, спрямованих на 
розвиток комунікативного рівня студентської і руни, створення пси 
хологічних переду мов для оптимального міжособисгісного спіл
кування, такого важливого для успішної навчальної діяльності та 
оптимального розвитку майбутніх спеціалістів педагогів. Резуль
тати нашого дослідження показують, що одним із основих завдань 
на початкових етапах розвитку і рупи як суб’єкта сггільї юї навчальї юї
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та професійно спрямованої діяльності є своєрідне навчання студентів 
міжособистісному спілкуванню.

Першопочатковою формою цього навчання мас були усвідом
лення студентами основних характеристик внутрішньогрупового 
спілкування; індивідуальних особливостей учасіів ньому кожного 
члена групи; того впливу, який здійснює міжособнсіісне спілкування 
на соціально-психолої ічі інй клімат в і рупі, характ ер індивідуальної 
участі в трупових процесах, на результати навчання і професійного 
розвилку. В більш розвинутій формі це навчання спілкуванню реалі
зується через участь самих студентів в дослідженні внутрішньо- 
групових процесів з використанням психодіагностичних методів 
(тої цомелрії, рефереїітометрії, ірупового опитування, тестування та 
ін.), а також в їх оптимізації через участь у виробленні шляхів 
покращ ення психологічного клімату, зміні взаємовідносин, 
створення довірливого клімату спілкування в ірупі.

Наступним етапом є індивідуальна пенходіагнос тична і психо- 
корекціина робота з студентами, пов’язана із вивченням та оігги- 
мізаціс ю їхніх комунікативних властивостей. Вивчення індивіду
альних характеристик участі особистості у спілкуванні дозволяє 
діаг постувати деякі особливості комунікативного потенціалу членів 
іругої і на цій основі пропонувати методи огпимізаціїрівня комуні
кабельності, ініціативності в контактах з іншими людьми, імпуль
сивності комунікативноїповедінки, розширення кола спілкування і 
збаг ачення йог о змісту .

Ще одним напрямом роботи щодо комунікат ивного розвитку 
ірупи є включення студентів у роботу, пов’язану з плануванням своїх 
дій і контактів з людьми; залучення студентів до участі в різнома
нітних тематичних дискусіях, до аналізу конфлікт них ситуацій в 
майбутній педагогічній діяльності. Доцільно було б організувати і 
вклгочиїи в предметний курс підготовки майбутніх спеціалістів різні 
спсціалі ювані спецсемінари і спецкурси. Досить ефективним у 
Цьому плані є також проведення соціально-психолоїічгюі о третій п у, 
який забезпечує практичне набуття навиків спілкування, розвиває 
вміння природньо вести себе перед аудиторією, адаптуватися в
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різних складних і змінюваних життєвих ситуаціях, сприяє розвитку 
перцептивних і рефлексивних павичок у студентів.
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Т.Н. Данилова

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВ АЦИОННОЙ СФЕРЬІ 

ЛИЧНОСГИ БУДУЩИХ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ

Теоретический анализ категории направленносгиличности в 
ОТЄЧЄСГВЄННОЙи зарубежной Л Г П С р ату р е ,позволил определить ОСИОВ- 

нью компоненти, опрсделяющие обіцую структуру профессиональ- 
ной направленносгиличности будупщх практических психологов.

Основні,іми компонентами в структуро общей направлеіпюсги 
личности вьіступают: змоциональньїй, когнитивньїй (позна- 
вательньш), поведенческий. Поведенческий компонент направлен- 
ностихаракгеризуетособенностиее проявлення впрофессионаш>ной 
дсятелі>ности. Вюпочение субьекта в про(1)ессиональнуто деятсль- 
пость сопровождается наличием змоциональньїх пфеживаний, что 
вьісгупаеі в качесгвеосновного фак гора, оказьіваюіцего влнянне 
на результа гивность вьіполняемой деятельности. Когнитивньїй 
компонент огражаег уровень понимания субьекгом свонх професспо- 
нальньїх нслей. В качесгве системообразуюіцсго факгора направ- 
ленносги лнчносги вьісіупают особенносги по іребносгно-мо гива- 
нионнойсферьісубі>екта. Как о імечасг С.Л. Рубиншгейн: “проблема 
направленнос™ - ■>'т о  прожде всего вопрос о дгшамичоскнх гондон- 
I ціях, которьіе в качесгве мотивов определяют чоловочоскую деятаїь- 
носгь, сами, в свою очородь, определяясь оо полями и задачами.”

Оппі)аясь на положение Б.Ф. Ломова о том, что уровниразвіггия 
мотивов определяюгся : “во- первьіх, СООТНОПІОНИем можду 
собствої її іьіми потребі юсі ями (иі ідивидуа. 11 > і іьіми), потребностями 
гох общносгей людей, ко горі,їм личность пргпіадтежит, и потреб- 
посгями обіцесгва в целом; во- вторьгх, опродоляомоосоопюиіонио 
потребностой в средствах суіцосгвования и сродствах развития, и, 
наконец , соотноіпониями м отивов, ориентированньїх  на 
производсгво и потроблоние мі,і вьіделили основнью шкальї 
измерония направлонности личности будуїцого практичоскої о 
псггхолога:

- соотношение ігонетпризма (направленносш “Я” на себя) и 
гуманизма (направленносіь “Я” налруїого);

- соотношение прашатизма(направленносіи д є я т є іг ь н о с т и  на 
внешний результат) и •жзистеиииализма (направлешюсгь деятель- 
ности на вну іреіпіий результат). В соотвеї сгвии с чем нами бьиіо 
вьіделено чеіьфе основішіх гииа направлапюстиличносіті: чгононг- 
рический - іуманисіичсскиіі; 'жзисгеніиіальньїй - прагмаїический.

На основе потребностно- могивациопноіі с<|>ерьі п])опсходіп 
формиїюваниеценностей, миіювоззренческих позиций, жи ЗНОННЬІХ 

целей и усфемлений личности. Последнее позволило нам предпо- 
ложить, что домииирование тех гиш иньїх потробностей в общей 
структуро направлонности личпосш определяюг уровень сформиро- 
ваігностиее ценностейи цснносі іп ,іх  ориентаций.

Опираясь на вьпііеозначонное, мьі пі^едположили, чго:
1. Згоцон ірическая направленносіь личности з го направ- 

ЛОШЮСІЬ, riJHI ко ї орой цепи, иіггересьі, по іребносіи ЛИЧНОСІИ носяг 
зі оистичоский харакгер, занимаю г цонтральное место в иерархии 
ценностей. Общоішес;фугими людьми носиг, как гц^авгию, манипу- 
ляіивньїй характф, характеризуегся отсугствием истинного, нопод- 
дельного rnirqioca к собоседнику.

2. Гуманисгичосжая і іаправлонность личнос іи з го га кой вид 
иаправленносгп, при котором цели, интереал и потробностидруїих 
людей приоб])егают порвостепенное значоїшо. В обіцонии такие 
люди толерантньї, аутонтичш,і, змпатийньї.

3. Зкзистенгщальная направленнос п, личносіи зго направ- 
ленность, при которой домингфующей потробностью вьісгупает 
потребі юсгь во внутрега іей деятельности, харакі физуюі цейся висо
ким уровнем самоанализа, ре())локсии, сірсмлением к самосовор- 
шенствованию и самороализации.

4. Прагма шческая направленнос гь личности- з го такой вид 
направленности, прн котором системой домини])ующих мотивов 
являю гся результати плани])ования и успехов вьіполняемой лич- 
ностьюдеятельностью, шіачеговоря, личность ориенггфуется на



конкретні,іерезультати евоей деятельносги, которьіе, В СВОЮ ОЧфЄДЬ, 
опредсляют се цешюсть И значимості).

Справедливості, вьіделсния дані юго измерения направлеї іности 
личности будуїцего практического психолога основьіваегся на 
исследовании, которое мьі провели для оценки профессионально 
важньїхкачеств практического психолога. Нами бьіло проведено 
анке гароваї іие среда еіудентов психологическош факу. іьтета ТНУ, 
ГИ А “АРТЕК”, преподавателей кафедрьі пснхологииТНУ, пракіи- 
ческих психологов школ г. Симферополя, Я.гтьі, Сим(|)еропольского 
района. Обобіцив полученньїеданньїе, мьі вьщєі іили десяль наиболее 
значимих личноспплх качеств,которьімидолжен обладать практи- 
ческий психолог:

1 - професеиональная компетенгность
2- високий уровень рефлексии
3-змпапійность
4-толерантності)
5-критичность мьшшеїшя
6- открьітость
7- вьісокии уровень морально- тшческой о твої егвешюеїн
8- внутрешіяя честность
9- стремление к самопознаншо
10- вьісоко развитьіе интеллектуальньїе способности.
Перечисленньїе профессионально важніле качесгва соот-

ветствуют в большей степени гуманиешческой направленноеги лич- 
ности пракіичеасого психолога, 'жзисгенциальной, в меньшей-праг- 
матической, и наконец, совсем в малом обьеме- >гоцетрической. 
Основьіваясь на вьппе изложенньїх фактах, мьі предположили, что 
згоцетричеекий тип направлепности личности соответствует 
низкому уровшо сформированности профессиональной направ- 
ленности личности еіудента- психолога, пратагический -среднему, 
зкзисгенциальньш - верояїностньїм трендом к вьісокому, і уманнс- 
тическии- високому уровню сформироваш юсі и профсссі юї іальной 
направленноеги.

Как отмечают многие отечссівешше психолога (А.Н. Леотьев, 
К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубиішігейн, К.К. Платонови 
др.) потіїебностно-мо іивапионная сфера личности дегерминируег 
ф о р м и р о в ан и е  ее ц ен ностей , и нтересов , и деалов , 
мировоззренческих позиций, что составляег так назьіваемую 
направленность личносга. В отечественной психологам наиболее 
глубоко и дегаш,но нзучением данной п|К)блемьі занимался А.Н. 
Леонтьев, которьій определял мотив как материальньїй или 
идеалі.ньїй обі>ек'т, в котором оп{х:дмсчивается , конкрегизируегся, 
находитсвоевьіражениетаилиииаяnoi]Kf)iiocn>. Вконцепции А.Н. 
Леонтьева личность характеризуется через иерархию мотивов 
деятельносги, и каждай субьект обладаег своей индивидуальной 
мотиваииопной сферой.

Мьі предположили, что каждьій из вьппеописанньїх типов 
направленноеги личности будущих пракіических психологов, имеег 
специфическую организапию потребносшо-мотивапиониойсферьі, 
деіермингфуюіную проявлеїше тої о или ш юї о типа направлеї пюсти. 
Для подгверждения данной гипотезьі нами бьіл использован 
психосемаїпический подход В. Ф. Пеірепко. Испьпуемьіми вьісту- 
пали студешьі-психологи ТНУ, ГИ А “Артек” (всеї о 80 человек). С 
помощью созданной нами методики “ДНЛ П” испьп уемьіе бьши 
разделеньї на пягь ірупп:

1. Зкзисгенциальньш тип направленноеги.
2. Гуманне тический.
3. Згоцептрический.
4. Прагматический.
5. Средцяя группа (испьітуемьіе с усредненньїми показаі елями 

по диагностируемьім шкалам)
После ітого, независимо от п]іипа,і,ісжносіи испьпуемого к тому 

или иному типу направлепности личности, ему предьявлялея ряд 
предложений, описьівающих т о или иное собьітие, поступок, 
іипичїшіедля студенческой жизни



В зксперимеитальной процедуре прямого шкалирования 
испьггуемьіх просили оценить сгепень сходсгва каждого поступка с 
каждьім друїтім по гопибалльной шкале.

В зкспериментальной процедуре косвенного ижалироваиия 
испьгіуемьім предьявлялся набор посіупков и их просили оценгпь по 
пяіибал гьнойшкале вочможіюсіь тої о , nacK O Jіько кажіий из предло- 
женньїх мотивов можег бьггь основанием того или иного поступка. 
Список мотивов включал 29еуждений, харакіфизующихразличньїе 
погребности (см. Приложение) Таким образом, каждьій поступок 
получа:іпо 29 оцяюк по мо іиваїцюнньїмката оргіям. Мфойсходсгва 
посіупков в процедуре косвенного шкалирования вьісгупало сходство 
в припнсьівании могивов.

За гем по результа там опросакаждойнз зтахіруппбьілпроведен 
факторний анализ, в результате которого били получеі і ь і  фактори, 
хараіа фіізуюіщіе каждайі іип на правленности личносіи студеіпов- 
психологов. Нижемьі приводим ихописание.

1 фактор- отражает личностньш конструкт, фиксируюіций 
pa3Jшчньїе жизі юї іньге стіп їй

2  ф а к т о р  - о п р е д е л я е т  о с о б е н н о с іи  п о в е д е їш я  ( п р е д у п р е д и г а їь і  іо е  
I L II I ІІОНКОІіформі ЮЄ)

3 фактор- отражает личносп іьгіі кої ісірукт “Я- цаи юсіь-1 ієніюсп, 
;фуіИХЯ”

4 фактор- отражаетмоіивьі, связапньїесо стилем общения
5 фактор- олражаетличностной консірукі “сіремлениек само- 

совершенствованию-стремлсниексамоутвфждению”
6 ф а к т о р -  о т р а ж а е г  і и ч н о с г н ь ш  к о н с і р у к і  , ф и к с и р у ю щ и й  

сш ь ір у и с ш ч е с к и е  т і й  л  о и с т и ч е с к и е  у с т а н о в к и  с у б ь е к т а .

Таким образом, па оснований данньїх, получешіьіх в ходе 
создаиного намн опросшіка “ДНЛП” и психосемашическої о  иссле- 
дования потребностно- мотив аі щоі н юй сффьі будуїцих практических 
психологов, а такжена основерезультагов факторного аиалнза,можио 
сосгавгпьслсдующиехаракгфистикитиповнаправлеішосги личности 
студентов- психологов. Необходимо отметнть, что в качесгве 
испьпуемьіх при диаі иостике потребі кхлно-мо шваї ц тої п юіі оффьі по
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исследуемьш типам направленности личности вьіступали лица, 
имаощие максимальшле иіш близкне к максимальним значення по 
оп|)оснику “ДНЛП”.

Зкзисгенциап.і іьій тип направленносіи личносіи.
При исследоваї вій погребносшо-моіиваї щонной сффьі личносіи 

представигелей згого гипа, бьіли вьіявленьї наиболее значимьіе 
погребности. Han6oj іее вькокие оцеики иолучіиіи МОІИВЬІ, относяі циеся 
к 5 ( сіремлеіше к самосовфшенсівованию) и 4 факторам (стиль 
общения). Проилшострируем тго примером.

Испьпуемьш О.-сгудеіп 4курса факуль гста поїхологни, холосг, 
имеет разносгоронние иніфесьі, увлекаеіся музьїкой, лиіфатурой. В 
результате обработки ма їрнці.і сходсгва посіупков, бьипі вьіявленьї 
следующие показа ісли:

По пфвому фактору доминирующиефакг'орньїенагружи имели 
акдующиепосгупки: “сгуда гг непоехал на леп в іе каї інкульї, а остался 
работать в лабора горни”, “студент самостоятельно изучал 
древиегреческий язьпс”, “студент любил читать книги по филосо- 
(1»ш” З іи  поступки имели зііачимьіефакторііьіе паї ру ік и  олі юї о зі іака, 
а о п п о  ін ц и іо  им составиїш поступки, имаощие значимую факторную 
паї рузкуе про іивоположньїм знаком “студент умолялпршодаватеяя 
не ставить ему двойку на зкзамене”, “студент все свободное время 
проводашв больших шумиьіхкомпаниях” .

В горой факгор представляли поступки: “сіудеиг носил портфелі, 
своєю профессора”, “сгудаггвсегда пдіеюіадьшал отвеїственносіь за 
своиіровшгиосіи набутих”. Полученньїерезультатьісвицеїсльсівуїоі
об отринании зтими испьітуемьіми приспособленческого типа 
поведеиия, огсугствием социальиой желательносіи.

По ірсп.ему (|іакгору наблюдались нешачгггельньїе факторі п,іе 
нагрузки.

По четертому фактору бьіли полученьї следуюіциерезультати:
Значимьіефакгорпьіе нагрузки одного знака имели поступки “ 

сіудентрассказьівал сокурсі інкам о том, что ему очень понравился 
концертклассической музики, которьій он посетил на днях” , “ 
студент принес стап>ю, иеизвестиую преподавателю, по курсу, кото-
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рьійончитал”. В оютозиции ііаходягся такиепоступки как: “студент 
отказался дать конспект другому студенту”, “студент игнорировал 
просьбу о помощи своєю сокурсника”. Полученньїе результати 
свидетельствуюто доминироваппи естествеиного, открьп'ого, аутен
тичного стиля общения во взаимодействии с окружающимИ людьми

По пятому фактору значимьіе факгорньїс паї рузки получшти 
следующие поступки “ студентнаканунедипломнойработьісменил 
специализацию”, “студент половинусвоейстипендиитратилнапри- 
обретепие книг”. Полученньїе результатьі позволяют предположить, 
что учебньїеинтфесьі испьггуемого тссио связаньї с его стремлешісм 
к самопознанию, самосовершенсгвованию.

По шостому факюру имеетместо незначимая факторная паїрузка.
Таким образом, проведя психолоінческий анализполученньїх 

результатов, можно сделать вьівод о том, что испьітуемьіе с 
ікзиетенциальньїм типом направленносга личности характеризуются 
стремлением к самоанализу, к самопознанию , к самосовер- 
іпенствованию. В жизнитакиелюда обьічпо имеют сформированную 
систему ценностей, характеризуются високим уровнем ре(|)лексгоі, 
способі юстьіо принимагь жизнь гакой, какая опа єсть. В обіцении с 
;фуіими людьми они оікрьггьі, есгественньї, аутентичньї.

Згот тип харакгеризуют стсдуюі і цтефакторьі:
1. замкнутосп>, интровертированность (10,3° <>)
2. независимосгь (нонконформность) (9,8%)
3. открьітое обіцепие (11° о )

4. стремлениек самореализации (12,2%)
5. сопєреживание (10,11> о )

Факторьі имеют приблизительно равньш процент полногьі 
дисперсии.

Гумаї шсгичєсюфі тип направ;ісітости  личіюсти
Прнисследовании поребностно-могивационнойсфсрьіличносіи 

п])едсгавителей дапного типа направленности личности ереди 
студент ов- психологов бьиш полученьї следуюі цие результагьі. Наи- 
более вьісокиерезуі п.татьі п)ні оі іа  їїтаї оти посту тіков йме; їй 3 (і ісі п юсіь 
других Я), 4 (стршлениексамореализации), 6 (альтруизм)факторьі.
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Исходя из полученньїх результатов, можно сделать следуюіцие 
в ь ів о д і>і об особа пюсіях дані юго іипа направлеіпюсги личности:

В потребностно- мотивационной сфере преобладают “альт- 
руисгичєские” симпгомокомплєксьі: сочувсгаие, самопожєр івование, 
сопфєживашіе, любовь к другому. Представитєлям данноготипа 
свойствєнно открьіго, ау гешичноє обіцепие, направлениое на 
собсссдаїка.Вобщении они акіивньі,предлагают свою помошь,всегда 
і отовьі висі іушать и понять.

Згогіип  характері ізуїог стсд\юіциє(|)акторьі:
1. открьггость ( 13,5%)
2. независимосгь (11,3%)
3.ценность других Я (10,2%)
4. о пфьітос обіцение (12,7°,і)
5. стремлениек самореализации (11° •>)
6.альтруизм (13,5° о)
Факторьі имеют п})иблизительно равньїй процент полнотьі 

дисперсии.
Зі оііенгрическийтип направ ісі нюстиJіичноста
При нсследовании потрєбносіно-мотнвационной сферьіличі юсш 

бьиіп полученьї следующиерезультатьі:
Вьісокпе оценки наблюдаютея по 2 (конформное поведєние, 

зависпмосіь), 3 (ценносіь собствєнного Я), 4 (закрьіюеобіцепие, 
п алп чпс заїціпньїх установок), 5 (стремлениек самоутисрждению), 6 
()юизм) (факторам.

Предсгавителидаїпюго гнпа направленностиличноста в жизіш 
орпентируютея больше па свои собственньїє по іребности II 
іпі гересьі. Для них харакгерно конформное (щшспособленческое 
поведєние), поскольку оно способст вует реализацпи пх по грєб- 
і юс і єй. Больиюе зііачениє дня таких людей имею г сіпуации успєха, 
соціального признання. Для них характерна високая ценность 
собсгвапюго Я, потгому зачасіую вьіска зьівания и замечания друїнх 
людей в их адрес либовьізьтаю тгнсіі, либопощюсіу иінорируются. 
Во взаимодействии с другими людьми доминирует желаниє 
самоуііієр;іпп,ся, гцюдсмонстріфовап,свою цєнносіь и ніачимсхль.
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Такие люди, как правило, являются хорошими манипуляторами, 
способньїми из любого общения извлечь для себя личную пользу и 
вьноду.

Факгорьі, харакіериіующие данньм тип:
1. зависимость (конформносгь) ( 11,2° о)

2. ценность Я (13,2)
3. наличие заїциіиьіх установок в общении (12.7%)
4. стремление к самоуїверждению (13° о)

5. згоизм (13,4° о )

Факгорьі имеют приблизительно равньш процент полнотьі
ЛИСПфСИИ.

Праї матичеосий гип і шправленносш ліга іости.
При изучении погребностно-моіивационной сферьі личности 

иаиболее вьісоко оцененньїми оказались факгорьі 1 (активносгь, 
предприимчивосіь), 2 (конформнзм), 6 (карьеризм)

В ж и т и  з ю  обьічно деяовьіе предприимчивьіе люди, ориен- 
тированиьіе на результагьі вьтолняемой ими деятельности. Как 
правило, свои действия и поступки они просчіпьгоаю г, деятельносіь 
заранее планируют. Предстали і елям зтого типа направленнос їй 
личносіи свойствшен конформиьш (приспособленческий) гип повс- 
дения, поскольку главное для них- з го достижение успешпого 
результага. В общении с людьми онн ориентированьї скорее на 
конечньш результат зтого общения, а не на сам nj)on,ea'.

Факгорьі, харакіеризутоїцие даиньпї піп:
1. а к т и в н о с г ь ,  п ] )е ; іп р н и м ч іи н )с іь  ( 10 ,3 % )

2. конформносіь (14,7%)
3. наличие защигньїх установок в общении (9,2° о)
4. карьеризм (12%)
Полученньїе факгорьі имеют приблизительно равньш процент 

noj іноіьіуїцспсрсни.
Проведеиное исследование по изучению погребностно- 

мо піванцонной сфсрьі будущих практических психологов, позволило 
нам еделаїь сіедуюіцне вьіводьі:

-Существуют гт|)очі п.іесвяні меж-чу показані; іями цсіей, моїивов, 
no i]xf)i іосгсіі ти п о м  і гапран ісі їїюсініичііосги еіудеїггов- паїхо.юї ов. 
Последаее евидеіелі»ствуеі о том, что ведуіцая роль в сірукгуре общей 
нап))ав.іенікх:пііичіі(к'ііі п])ііі іадіежигпоцхтшосіпо-моіиваїиюніїьім 
показателям.



Факторьі, характерну ющис различньїе т и і і ь і  направленности
личности сгудентов- ПСИХОЛОГОВ

Тип 
направ 
леннос- 
ти лич
ности

1 ф а к т о р

жшненньп
СІИГІЬ

2  ф а к т о р

і конформ-
НОСІЬ-

НОНКОН-
форм-
НОСГЬ

3 фактор
Якак
ценносгь-
ценноегь
друшхЯ

4 фактор
огкрьггос
■іакрьпое
обіценне

5  ф а к т о р

- самосовф 
шенсівова 
ние- 
самоуг- 
верж-

6  ф а к т о р

- апьтруиш-
- згоизм

Зкзис-
генц.

10,3%
иніровер-
іирован-
ноегь

9,8%
НОНКОН-

форм-
ность

11%
открьпое
обіцение

12,2%
погреб-
ность к
самосовер-
шенство-
ванию

10,1%
сопере-
живание

Гума-
нист.

13,5%
ечкрьггость

11,3%
нонкон-
форм-
носгь

10,2%
ЦЄННОСГЬ
др.Я

12.7%
оперьггое
общение

11%
гюіребих-п, 
в само- 
реали-

13,5%
альтрушм,
аімопожер-
іБование

Зго-
центрич

11,2%
конформ-
НОСІЬ

13.2%
ЦСІПЮСІЬ

своаоЯ

12,7% 
наліічис 
■іалипньїх 
установок 
в обіцении

13%
честолю
бне, 
стрем- 
лениек 
самоутвер- 
ждению

13,4%
згоизм

Прог-
матич.

10,3%
актшность,
предпрмім-
ЧИВОСІЬ

14,7%
конформ-
НОСГЬ

9,2%
орнсн-
'гаїщяна
резуль-
гаїьі
общеїшя

12%
карьері пм

Л.В. Зданевич

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Все незнайоме, нове, незвідане завжди сприймається складно. 
“Адаптація” (від лат. adaptalio) - пристосування будови і функцій 
організму, його органів до умов середовища [3; с. 10 ]. Вона залежить 
від багатьох чинників: біологічних, екологічних, соціальних, а також 
від індивідуальних особливостей людніш.

Вступаючи до навчального закладу, дитина відчуває себе в без
пеці, знаходячись порядіз своіми близькими. Аджена всіх етапах життя 
людини сім’я снайпершим і найважливішим соціальним інститутом, 
який відповідає за нормальну адаптацію дціиі їй до жиггя поза йоі о 
межами.

Педагоіи вказуют ь на те, що адаптація до навчального закладу 
відбувається легше, якщо батьки над ають цій події великого значення: 
виявляють зацікавленість навчальним закладом, разом з дітьми 
відвідують “Ді п відкриіих ;іверей”, ознайомлюються з інформаційними 
та рекламними проспектами закладу тощо. Але, незважаючи на всі 
nonqie/mi заходи, виявляєіься, що в навчальному закладі для студента 
нове абсолютно все. У цьому випадку пристосовуватися студенту 
доведеться і до нової обстановки, і нових людей, і до повою режиму 
дня, і до багат о чого іншого.

Адапт ація залежить від психічного здоров’я особист ості, тобто 
від гармонії з собою та навколишнім світом. Здоров’я визначається 
не лише відсутністю у людини хвороб і фізичних дефектів, а й 
станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя 
людини. Як визначити, чи здорові першокурсники душевно, або, 
іншими словами, чи адаптовані вони? Судити про їх фізичне 
здоров’я дуже просто. Наприклад, за зовнішніми ознаками: 
переважна більшість студентів, які щойно вступили до навчального 
закладу, виглядають виснаженими, втомленими, у них помітне 
підвищення частоти  пульсу і дихання. Вони можуть бути 
наст ороженими, виявляти неспокій і навіть плаката. Підвіпцуєгься



рівень тривожності. У перші/СНІ перебування в навчальному закладі 
першокурсники мало спілкуються, спостерігають за поведінкою 
інших студентів та викладачів. їх діяльність може бути хаотичною 
і неп родуктивн ою . С туденти нового  прийому спочатку  
придивляю ться і прислухаються, не проявляють ініціативи і можуїь 
бути навіть розгубленими.

Якщо говорити про різі іі рівні адаптації, то психічна адаптація 
передбачає перебудову динамічного стереотипу відповідно до нових 
вимог оточення.

Фізіологічна адаптація передбачає зміни діяльності функціо
нальних сист ем організму (серцево-судинної, дихальної, травної т а 
інших), які спрямовані на пристосування до нових умов навколиш
нього середовища.

Соціальна адаптація передбачає вс тановлення оп тимальної 
взаємодії особистості та колективу, засвоєння норм і традицій на
вчальної о закладу, оволодіння новими засобами і і ювим стереотипом 
поведінки.

Розрізняють важку і легку адаптацію, а також короткочасну і 
; юві о тривалу. Короткочасі іа адаптація триває протяі ом 2-6 тижі іів, 
довготривала - 6-9 місяців. Про завершення періоду адапт ації свід
чить стабілізація всіх показників, як фізичних, так і психічних.

За результатами опитування ку рат орів академічних груп, вихо
вателів гуртожитку та самих першокурсників, навіть за сприятливої 
адаптації спочатку у студентів спостерігається знижений апетит, 
через підвищену настороженість вони довго не можуть заснути, а 
заснувши, сплять тривожно і недовго, вони частіше хворіют ь. Сту
денти інколи не виконують звичайних для себе дій. Виникає 
враження, що вони мало що вміють робиш. В них виникає загальне 
почуття; ціскомфорту. П ока зі шками виї шкі іеі іня у пері іюкурсі шків 
почуття дискомфорту також можуть бути: тривала некерована пове
дінка, і оетра чутливість до розлуки з батьками, часткова відсутність 
будь-яких проявів почу ттів, депресія, потяг до брехні та інше.

Величезна відповідальність саме в цей період покладається на 
курат орів академічних труп. Для нормальної і швидкої адаптації 
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курат ори повинні ст вориш для студентів психологічний комфорт в 
групі- бажаний для студента стан, який свідчить про гармонію у 
внутрішньому, психічному і соціальному його житті. Студент 
відчуває комфорт, коли задовольняют ься всі основні його потреби, 
коли от очуючі люди виявляють до нього прихильність, коли він сам 
задоволений результатами своєї діяльності.

Д ія нормального пристосування до нових умов навчаї іня студент 
повинен звільнитися від переживань тривоги, недовіри, страху, 
оволодіти способами налагодження стосунків з однолітками та 
викладачами. З цією метою курат орам груп слід:

- орієнтуватися в проблемах адапт ації:
- вивчати реальні потреби студентів;
- мата покликання до роботи педагога;
- проводити з ст удентами довірчі бесіди, які давали б їм змогу 

висловити свої переживання, а згодом упоратись із ними. 
Доцільно запитувати студентів про їх настрій, причини образ 
та незадоволення;

- проводити індивідуальні бесіди з батьками з метою глибокого
вивчення сім’ї;

- організовувати виховні заходи, в процесі яких здійснювати 
корекцію поведінки, а саме - закріплювати впевненість студента 
у собі, вміння природно поводитися серед інших;

- тренувати прояви волі студента в різних життєвих ситуаціях,
схвалюват и за саме намагання подолати перешкоду, сприяти 
збереженню в студентів самоповаги, розвива ти якості, необхідні 
д ія  виживання;

- проводити анкетування з мет ою перевірки самопочуття сту
дентів;

- проводити тестування з метою вивчення особистіших особли
востей студентів.

Найбільш інформативними є проективні тести. Ці тести не вимі
рюють якості особистості в будь-яких умовних одиницях, вони 
виявляють розуміння студентом відповідних ситуацій, оцінку на-



вчального закладу, себе, оточення. Наводимо прикладнезакінчених 
речень з тесту (Ж.Нютген- А.Б.Орлов), мета якого виявити, як сгу- 
денти сприймають вуз, викладачів, себе в нових умовах у вузі. 
Тесг був нами дещо змінений і пристосований до ситуації навчання 
у вузі.

1. Я вважаю, що хороший студент це т о й , хто...
2. Я вважаю, що поганий студент -це той, хто...
3. Мені дуже подобається, коли викладач...
4. Мені не подобається, коли викладач...
5. Я люблю свій вуз за те, що ...
6. Я не люблю свій вуз за те, щ о...
7. Я радію, коли у вузі...
8. Я боюся, коли у вузі..
9. Я хотів би, щоб у вузі...
10. Коли я навчався у школі, то думав, що у вузі...
11. Я не хотів б и , щоб у вузі...
12. Якщо я неуважний па занятті, я . . .

13. Коли я не розумію матеріал на занятті, я...
14. Якщо мені щось незрозуміло при виконанні домашнього 

завдання, я...
15. Я завжди маю можливість перевірити, чи правильно я ...
16. Я ніколи не можу визначити, чи правильно я .. .

17. Якщо мені потрібно щось запам’ятати, я  . ..

18. Мені завжди цікаво, коли на заняттях...
19. Мені не цікаво, коли на занятті...
20. Я краще розумію, коли на занятті...

Оіримаї гі лані кура тори академічі іих груп можуть використовувати 
д ія корекції власної роботи та внесення змін у навчально-виховний 
процес вузу.

Останнім часом у навчальних закладах відчутнішою стає потреба 
у фахівцях, які володіють психологічними знаннями. Адже знання 
психології студентів одна з основних вимог здійснення особистістю 
орієнтованого підходу до людини. Посада практичного психолої а у

навчальних закладах введена відносно недавно, але на жаль, ще не в 
усі заклади прийшли справжні фахівці. А непрофесійний підхід тут 
може лише зашкодити, бо практичний психолог мас справу не з 
окремими психічними процесами, а з живою люд иною, яка перебуває 
в реальних умовах ігавчального закладу.

В чому ж полягають основі гі напрями роботи психолога у вузі? На 
перших етапах навчання студент а у вузі це проблема адаптації. 
Психолог мас надати кураторам груп індивідуально вивірені, науково 
обі руі п овні гі рекомеїідації.

А з т ієї причини, що ще не в усіх вузах є практичні психологи, ми 
пропонуємо курат орам іруп адаптаційну картку спостереження за 
станом студента в період короткочасної адаптації. (Додаток 1). У пій 
щодап ю куратори і руп фіксують oco6 j ш в о с т іповедінки і самопочуття 
студента, акцеї пуючн і іа позитивній д а  іамії и. Колої іка № 1 - прізвище, 
ім’я, по-батькові студента; №2- календарі її дні періоду адаптації; № 3- 
показиикн стану студента; № 4- оцінка за день.

Після остаточної нормалізації стану студента картки ідаотьа1 
практичному психологу. Адже характер адаппн оїє основним кригеріш 
оцінки стану психічного здоров’я.

Якщо у ст удента сприятливі адаптаційні можливості, він буде 
одіїаково успії і п ю прі ісгосовуватисяі до і ювого сіуди гіськогоколективу, 
і до нових занять, і до нових викладачів.

Якщо ж за ;и іяпі аі гійною карікою ми бачимо, що у студеній ( ознаки 
дезадаптації, то в майбутньому, у разі зміни умов (соціальних, 
павчальїптх та ії іншх) такому еіудені у потрібно приділяти більше уваги.

Окремим і іапрямом є робота психолога з педагогічі іим колективом 
вузу. Психолог повинен збагатити педагогів знаннями про психічні 
особливості студентів першого курсу, допомогти створиш атмосферу 
гуманних взаємин між викладачами і студентами.

Якщо ж у навчальному закладі немає спеціально підготовленого 
психолога, необхідно дбати про психологічну освіту педагогів, про тс, 
щоб усі воші володіли знаннями індивідуальних особливостей 
студеї пів. Таке спеї иа. іьітепавчаш ія допоможе педаї оі ам гт]іііскорити 
і полегшити адаптацію першокурсників.



Хотілося б зауважиш, що звикання до навчальног о закладу і 
адаптація -  це два різних явища.

Звичка це особлива форма поведінки, здійснення якої в певній 
ситуації набирає для індивіда характеру потреби. Психологічною 
особливістю звичних дій є тс, що внаслідок багаторазового 
повторення вони поступово автоматизуються, відбуваються майже 
механічно, без роздумів і вольового напру ження, отже, звички дають 
можливість економній психонервову енергію, полегшують і спро
щують виконання част о повторюваних дій [1; с. 135]

З часом до певних умов звикає будь-який студент, але і на 
випускних курсах нерідко зустрічаються студеній, які л ак і не змої ли 
пристосувалися до навчального закладу.

Хоча питання адаптації не нове, проте на сучасному етапі 
потребує перегляду і уточнення. Потрапляючи в навчальний заклад, 
студент мусить пристосовуватись буквально до всього. Керівники 
всіх підрозділів навчального закладу , викладачі, вихователі гурто
житку повинні створити такі умови в навчальному закладі, які 
допомогли б студентам виробити механізми саморег уляції, що 
дозволить їм пристосуватися до нових умов навчання у вузі.

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник,- Київ: 
Либідь, 1997.-376с.

2. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особист ості: 
Навч. посібник для вищ.навч. закладів.- К.: Освіта, 1998.-255с.

3. Психология. Словарь /Под обід. ред. А.В.Петровськоі о, 
М.Г.Ярошевського.- 2-е изд.,испр. И доп.- М.: Политиздат,
1990,- 494с.

The author opens the theoretical approaches on the given prob
lem. interprets sights o f  other researchers. Offers results o f  an own 
experimental research, which confirm a urgency and practical neces- 
sity o f research o f  the certain questions.

В.А. Осипенко

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ АДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Сучасний стан розвитку суспільства харакіхризугп.ся зростанням 
складності різнопланових життєвих проблем і загостренням 
структурних міжособистісних міжособистісних та виутріишьоосо- 
бистісних конфліктів. Це обумовлює необхідність вивчення зако
номірностей адаптивної поведінки особистості, розробки ефективних 
стратегій прист осування студентської молоді до соціальних змій. 
Адаппівна взаємодія та спілкування є не тільки джерелом отримання 
інформації, вдосконалення міжособистісних ст осунків, а й невичерп
ним резервом оптимізації будь-якої про<[>есійної, особливо медичної і 
nCHXOJ ІОІІЧІ юї ,ЦЯЛЬІ юсгі.

Длядослідження феномену адапгивноїповедінкйстудетів-меаіиків 
необхідно визначитись з поня ттям “адаптація”. “ Адаптація (лат', 
adaptatio пристосувати) пристосуваніія особистості до ісі іуваї п ія в 
соціу мі у відповідності з його нормами і вимогами, а також згідно з 
потребами і прап іеіїї іями, мот ивами т а інтересами самої особистості” 
П . с . 9 ] .

Психологічна адапт ація здійснюється в процесі соціалізації
о с о б и с т о с т і  В ХОДІ Й ІІЦЩВІДуа) ІЬІІОІ О РОЗВИТКУ, ТРУДОВОЇ О І П)Ю(|)ЄСІИІ ю ї о

становлення.
Виділяють різноманітні типи адаптації в залежності від 

особливостей пристосування особистості, її потреб та мо тивів: актив
ніш - з перевагами активного впливу на середовище; пасивний з 
переваг ою пасиві юї о спришіяпя середовища, норм соїjjaj п.іюїгрупи.

К. Юнг називав два типи адаптивних процесів: алопластичні, 
коли особистість змінює середовище на користь своїх потреб і 
бажань; аутопласгичні, коли відбу ваються різноманітні внугрішньо- 
особисгіені модифікації у відповідь на сприйняття зовнішнього світу 
[2, с. 203]. Але слід зазначити, Юнг розмежовував адаптацію (з



активним і пасивним компонентами) і пристосування, яке представ
ляє переважно пасивний аугопласгичішй феї юмен.

Ефективність адаптаціїв значній мірі залежить від того, наскільки 
адекватно особистісп. сприймає собета ото чуючий ії світ, свої соціальні 
відносини і можливість конструювання га зміни цих відносин; 
наскільки особистість здатна до зміни поведінки у спілкуванні, в 
навчальній га професійній сфері.

Є. В. Соколов подавав соціальну адаптацію як один з основних 
чотирьох складових елементів єдиної цілісної системи процесу 
соціалізації. Необхідно зауважиш,хідно зауважитиді ототожнюють 
процес адаптаціїз процесом соціалізації. “По суті соціалізація це 
процес входження індивіда до різних спільностей,колективів і іруп 
jподей і іа підставі засвоєї іия норм, ід еалів цінностей ии іяхом виховання 
та научіння” [3, с. 237]. Тобто, особистість входячи до якогось новог о 
колективу чи групи, здійснюючи процес соціалізації, повніша 
пристосуватись до норми пануючих в даному колективі чи групі т а до 
осіб, які входяпь в цю спільноту .

Так, Т. Шибуї ані розглядає тої далізацію як безперервну ад аптацію 
живого організму до йог о от очення, як формування здатності 
передбачати реакції інших людей і прист осовуватись до них. Т. Парсон 
підкреслює, що соціалізація є динамічним процесом, пов’язаним із 
структурною організацією суспільства. Головний ії механізм 
адаптація.

АА.Реан з цього приводу писав, що “людина істота соціальна.З 
перших днів свого існування вона знаходиться у колі собі подібних і 
включається до різного роду соціальних взаємодій. Перший досвід 
соціального спілкування людина набуває ще до того моменту, коли 
починає розмовляга. Людина набуває певного суб’єктивного досвіду, 
який стає невід’ємною частиною особистості. Сої цалізаі ця - 1 іе прої іес 
і результат засвоєї шя та гіаступгюї о активного відгвореї іняіц1 шві;іом 
соціального досвіду. Процес соціалізації непорушно пов’язаний з 
спілкуванням і сумісною діяльністю людей. Разом з шм з точки зору 
психології соціалізація не може розглядатись як механічне 
відображення одержаного досвіду. Засвоєння нього досвіду суб'єктивне:
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сприйняття однакових соціальних ситуацій може бути різним. Різні 
особистості можуть виносити із об’єктивно однакових ситуацій 
абсолютно різний сої вальний досвід. На цьому положенні базується 
єдність двох проттшежних процесів соціалізація та індивідуалізація

Процес соціалізаціі може здійснюватися як в спеціальних 
соціальних інститутах, т ак і в різноманітних неформальних об’єд
наннях. До спеціальних соціальних інститутів, однією з найбільш 
важливих функцій яких с соціалізація особист ості, відносяться вузи, 
молодіжні організації. Не менш важливим інститутом є сім’я. 
Соціалізація може носити як врегульований, цілеспрямований, так і 
неврегульований, стихійний характер.

Як за ним змістом співвідносяться поняття “виховання” і 
“сої цалізаі ця”? Суть виховання врегульований і цілеспрямований 
процес соціалізаціі. Але було б великою помилкою вважати, що в 
офіційних соціальних інститутах (наприклад, в медакадеміі) соціа
лізація завжди має цілеспрямований характер, а в неформальних 
об’єднаннях навпаки. Можливість одночасного існування соціалі
заціі і як цілеспрямованого, і як стихійного процесу не можна відки
дати повністю.

Соціалізація поділясться па первинну і вторинну. Загально 
прийнято, що соціалізація є дещо більшим ніж когнітивненавчання і 
пов’язана з формуванням узагальненого образу дійсності. Вторинний 
аспект соціалізаціі визначається розподілом праці і відповідного до 
нього спеціального розподілу знань. Інакше кажучи, вторинна 
соціалізація (П.Бергер, ТЛукман) є набуттям специфічно-рольових 
зііань, k o j b i  ролі прямо чи і іепрямо пов’язані з розподілом праїгі. Ісііує 
і дещо інше уявлення (Б.Г.Ананьев), в рамках яког о соціалізація 
вивчається як двонаправленігий процесгсгановлення людини як 
особистості і як суб’єкта діяльності.

Соціалізація це не протилежність індивідуалізації.Швидше 
і іавпаки, у процесі тої цалізаі іії та соціальної ада т  а ції люд ина набуває 
своєї індивідуальності, але нерідко важким і суперечливим чином. 
Ми вже казали, що засвоєння сої вальної о досвіду завжди суб’єктивне.
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Одні й гіж соціальні ситуаціі по-різному сприймаю ться І 
переживаються різними людьми та мають далеко неоднакові 
наслідки.

Якщо розглядати соціальність як прмродню якість індивіда, то 
і процес соціальної адаптації слід визначати як гой, іцо активно 
розвивається (а не j інше ж  той, що активно пристосовується). Хоча, 
можливо, саметуг буде доречно зауважиш, що будь-якому процесу 
розвитку притаманна внутрішня динаміка здобутків і т р а т .

Процес соціалізації не припиняється і в зрілому віці. За 
характером свого проходження соціалізація особистості в ід н о си ть ся  
до процесів з “невизначенним закінченням”, хоча і з визначенною 
метою. Цей процес не переривається про тягом усього он тогенезу 
людини. Звідси випливає, що соціалізація не лише ніколи пс 
завершується, але іі ніколи не буває повною.

Отже, виходячи з усього вищесказаного можна зробити 
висновок, що соціалізація у вузькому розумінні і є адаптацією у 
широкому розумінні даного поняття.

Не менш важливим за поняття “адаптація” у визначенні 
феномену адаптивної поведінки сіудентів-медиків є поня ття “пове
дінка”. Поведінка система взаємопов’язаних дій, вчинків, які 
здійснюються суб’єк том з метою реалізації своіх фу нкцій [4, с. 89]. 
Поведінка вивчається на декількох рівнях біологічному, 
психологічному, соціально-психологічному, соціологічному. Виділя
ють наступні види поведінки:

вербальна гипповедінки, яка проявляпься іі мовленні; 
рольова поведінка, яка від повідає вимогам визначеної ролі.

Крім того, закладається певна визначена <|юрма і характер відносин 
та взаємовідносин людей, а сама поведінка оцінюстьсяу відповідцосіі 
з цими нормами. До внутрішніх регуля торів людської поведінки 
відносяться ціннісні орієнтації та установки, система особистіших 
мотивів. “Ціннісні орієнтації (<[jp. orientation) спрямованість інтересів 
і потреб особистості на визначену ієрархію жи ттєвих цінностей; 
схильність надавати перевагу одним цінностям над іншими в

залежності від жигл євої ситуації; спосіб диференціації особистих 
об'єктів та явищ, згідно їх особистішої значущості” [5, с. 149].

Ціннісні орієнтації формую ться в процесі соціалізації, а саме 
адаптації. При цьому велике значення має той факт, в якому соціаль
ному середовищі формується особистість, які суспільні цінності 
домінують в референтних ірупах. Розвинені ціннісні орієнтації 
показник зрілості і сформованосіі суспільст ва. Нерозвиненіст ь цін
нісних орієнтацій ознака інфаніилізму.

В. Я .  Ядов розглядає два рівня ціннісних орієн тацій: цінність 
мета і цінність засіб. Перший рівень лісно пов’язаний з сист емою 
суспільних цінностей. Поня ття “ціннісні орієнтації” не є повним без 
визначення “мошву.”

Особистіший мотив (ла т. m o v e o  рухаю) суб’єктивна 
активність особистості у формі причини по досягненню визначених 
життєвих або ситуативно значущихполреб, цілей. За X. Хекхаузеном, 
мо тив це значущість, яка приписується суб’єктом, виходячи з 
очікуваних чи передбачуваних результатів своїх дій. Ця зі іачимісіь 
визі іачас іься і ці ц псі іими оріп н аціями суб’єкта.

Усвідомлені мо гави розвиваю іься у прої іесі c a M o a ic iy a jіізації, при 
розширенні кола діяльності, створенні духовних та матеріальних 
цінност ей, зміні соціального статусу особистості. За предметним 
змістом розрізі іяю іь “конкреп гі мотиви” з вузькоспеї Ш<|)1ЧІшм зміст ом 
і “узагальнюючі мотиви” з відносно стійким предметним змістом. 
Відмінною особливістю мотивів є їх динамічний, перемінливий 
х а р а к іе р ,  обумовлений змінами потреб, цілей та сигуаніті. Джерелом 
нових мо тивів може стати надситуа гавна активність особистості. В 
міру досягнення мст и або усвідомлення ії невиконання змінюється 
ієрархія мотивів, виникає новий провідний мотив. Виникнення 
аль тернативних чи несумісних проблем створює боро тьбу мо тивів. 
Видів мотиву так само багат о, як і причин, що спонукають до їх 
розвитку.

В. Хенніїп виділяє мотиви: цивільні, соціальної ідентифікації, 
матеріальні, престижні. О. Леопгьєв описує домоіиваційну стадію



розвитку мош ва, у формі “відомого мотиву” -  це розуміння, і 
у свідомлення необхідності визначеної діяльності при відсутності 
спонукаючої сили до її виконання.

Коли абітурієнт стає студентом 1-го курсу вищого медичного 
учбової о заю іаду, тобто досяга є певноїмеіи, вії і переживає под війний 
процес адаптації. По-перше, він адашуегьсядо умов навчання у вищому 
учбовому закі іаді, по-друї є, студент а, датується; ю академічної групи, 
де навчається. Таким чином, особистість входит ь в роль студент а, 
майбутнього медика.

Роль (франц. role список) форма соціальної поведінки людини, 
соціальна функція особистості, яка полягає у виконанні людиною 
прийшлих в даі іій ірутгі правил і повт орення поведінкових стереотипів.

Існує багато психологічних класифікацій ролі. У концепції 
символічного інгеракщонізму (Дж. Мід, Г. Блумерта ін.) ролі класи
фікуються за ступенем початкової заданості і поділяються на 
конвенціональні (формалізовані, закріплені в суспільстві і визнача
ються позицією людини в соціальній взаємодії) і міжособисгісні (їх 
визначають самі учасники соціальної взаємодії, враховуючи свої 
індивідуальні особливості. В концепції соціалізації Т. Тарсопса 
розглядаються ролі аскритивпі чи предписані та ті, що досягаю ться 
(за рахунок особистих якостей особистості). Найбільш широка 
класифікація належить концепції психодрами Морено. Тут ролі 
поділяються на психосоматичні, психічні, соціальні і трансфедентні.

Про роль як особисгіснухаракіерисіику можна говортит оді, коли 
вона прийнята особистістю, тобто коли людина відчуває рольову 
ідентичність, сприймає себе як суб’єкта ролі. Можна виділити такі 
форми рольової ідентичності: статева, етнічна, групова, політична і 
професійна.

Роль не може розглядатися у відриві від суспільства в якому 
проживає особистість, від системи відносин, в які вона включається.

Неповним було б описання елементів адаптивної поведінки та 
процесів, які тісно взаепов’язані з адаптивною поведінкою, якщо не 
торкнутися визначення понятт я “відносини”. Відносини у процесі 
сої цалізаі рї система зв’язків людини з і рупою, колективом та іншими 
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j іюдьми, яка висгупас як складова насінна свідомості та самосвідомості 
особистості.

Від носини є основною категорією в теорії особистості Мясшцева. 
Розглядають т акі види відносин:

- відносини, що виражають потребу в будь-чому ( в основі лежат ь
мотиви);

- емоційні відносини, тобто емоційні процеси і почуття, які
спрямовані на предмет підноснії;

- ціннісні відносини, в основі яких лежить оцінка суб’єктом будь-
чого.

Як підвид ціннісних відносин є моральні відносини. Найбільш 
сталі ціннісні відносини у творюют ь ціннісні орієнт ації особистості. 
Відносини можуть бути позитивними і негативними. Відношені ІЯ до 
людей виступає регулятором соціальної взаємодії. А. В. Петровський 
вважає, що в сіл; цл пських групах можуіь буїи видії ісі гі фуі ік іцоііги іьі ю- 
рольові, емоційно оціночні та особистісно-смислові відносини між 
ровесниками [6, с. 144]. Функціонально-рольові відносини виступають 
при вивченні “ д іл о в о г о  спілкування” та сумісноі діяльності і є чітко 
регламентованими для визначення ситуації. Емоційно-оціночні 
відносини дозволяють відповісти і іа запигаїпія: чи відповідає поіадці іка 
одноїрупників соціальним нормам? які емоції ця поведінка викликає? 
що подобається чи не подобається їм в ровесниках? Основна функція 
емоційно-оціночних відносин в ірупі студентів - здійснення корекції 
поведінки ровесника у відповідності з соціальними нормами. На 
перший план тут виступають емоційні переваги симпа тії .антипатії, 
дружні стосунки та ін. Емоційно-оціночні відносини є регулятором в 
ситу аціях можливих коїкіїггікіів при розподілі ролей в іруггі.

Особистісно-смислові відносини це взаємозв’язки в ірупі, при 
яких мотив одного студента набуває дня всіх інших студентів ірупи 
особисгісного змісту. При цьому цінності та інтереси набувають 
заі ального характеру (в межах ірупи).

Для тої о, щоб визначитись з поняттям адаптивної поведінки 
спробуємо звернутися до А. В. Петровського, який дав характерне -



тику студентського віку через динаміку взаємовідносин в ірупі. 
Розширення соціального середовища обумовлене бажанням особис
тості визначити свос місце в світі. Спілкування з одногрупниками 
обов’язкова умова для здійснення генералі,ноїрепетиції “дорослості”. 
Студети-першокурсники дають собі звіт, з ким із одаогрупииків слід 
готуватися до іспитів, а з ким краще проводиш вільний час.

Виділяють наступні психологічні функції спілкування в юнос
ті. По-перше, спілкування виступає як найбільш важливий канал 
інформації. По-друге, це специфічний вид діяльності та міжособис- 
гісних відносин, які забеспечують формування ціннісних орієнтацій. 
По-третє, неспецифічний вид емоційного контакту. Приналежність 
до групи допомагає стати особистості більш незалежним від 
батьківської опіки і породжує в іїчупя психологічної захищеності іі 
сторони ровесників”(7, с.269). Тут можна не погодились з І.С.Коном 
тому що, обравши свою майбутню професію, студенти стали більш 
незалежними ніж навіть у порівнянні з випускними класами школи. 
Для дані юї калеї оріі осіб иавчаїпія у академії, іі істигугі або універси
теті і є вже першою сходинкою дорослої о житгя. І саме цей момент є 
важливим з точки зору того, яким чином людина буде себе сприймати 
у ролі студента; які взаємовідносини складуться в ірупі; яким чином 
проііде процес адапт ації до нових умов життя у суспільстві.

Проаналізувавши літературу з даної геми, автор пересвідчився, 
що сучасні соціальні психолоіи, звертаючись до понять “соціалізація”, 
“психологічна поведінка”, ’’ціннісні орієнтації'” та ін.,так і незвернули 
свою увагу на феномен “адаптивної поведіїжи”. Так само нема і чі тко 
визначеного поняття “адаптивноїповедінки”.

Отже, на наш погляд, адаптивна поведінка це система 
взаємопов’язаних дій, вчинків, які здійснюю ться суб’єк том з метою 
прист осування до умов існування в соціумі у відповідності з його 
нормами і вимогами, а також згідно з потребами, цінностями, 
прагненнями, інтересами та мотивами самої особистості.
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In the entry author tries to explore thefenomen o f student’s adap- 
tat ion behaviour. Ihis term ever was explored by scienties- psycholo
gists. Such elements o f  the process adaptation as moti vs ,values, be
haviour and others were analisied.

I f  take etention to all this facts we made conclusion : the adaption 
behaviour is the system o f free plays, actives which were doing by indi
vidual. Individual has aim to adapt fo r  living in socium according to 
the rules and norms.



О.Ю. Коїцинець

ВПЛИВ ПСИХОЛОПЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА

Сучасний підвддо управлінськоїдашюсіі базую іься на визііаі її гі 
пріоритету особистосгі перед виробництвом, прибутком, перед 
інтересами організації. Все це актуалізує вивчення психологічних 
особливостей особистості та з’ясування їхі іьої о впливу на ефективність 
управлії іської діяльності керіві іика.

У психологічній науці є такі понятгя, як “людина”, “індивід”, 
“індивідуальність”, “особистість”, зверненнядо яких допомагає ке
ріві піку глибше зрозуміти працівника та самого себе, виявити комп
лекс умов, необхідних для наукової організації праці й у правління, 
п ід в и щ е н н я  ефективності виробництва. Стосовно управлінської ді
яльності керівника, то в ній чітко виокремилася така дефініція, як 
“індивідуальний стиль діяльності керівника”. Це поняття характе
ризується стійкого індивідуально-специфічною системою психоло
гічних засобів, прийомів, навичок, методів, способів виконання тієї 
чи іншої діяльності. Вченими доведено, що люди з різними 
індивідуально-типологічними характерне ликами нервової системи, 
різною сгрукіурою здібностей, темпераменту, характеру домагаються 
однакової ефективності при виконанні однієї і гігі ж діяльності різними 
способами. Водночас індивідуальний стиль діяльності може бути 
неоптимальї іим з точки зору ефеюивіюсгі роботи /1 /.

Оскільки в умовах управління та ділової взаємодії люди оціню
ють о;цш одного за рівнем інтелекту, який утворюється сист емою 
пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, мова, 
увага, уява), за індивідуально-психологічними властивостями 
(темперамент, характер, спрямованість тощо), то важливо розглянули 
складові сірую урн особистості.

Щодо гемпераменіу, то для вивчеі и іящ  ц іві/іу альних особливостей 
особистості в системі управління можуть бути використані чотирийоі о

типи: сані кінік, флеімалик, холерик, меланхолік. При цьому сангвінік 
відповідає сильному, урівноваженому, рухливому гапу нервової системи 
і характеризується високою активністю, енергійністю, жвавістю та 
багатством виразних рухів, міміки. Вії і т овариський, леї ко змії поє одне 
заняття на інше, у проблемнихштуаціях, що виникають в управлінськії! 
діяльності, поводить себе адекватно і конструктивно, зазвичай добре 
навчається. Якщо умови роботи в орі аі гізацпі неспрюго іиві, у саі п вініка 
можуть розвиватися поспішність, поверховість, легкодумство до 
в чиї іків, і іеуважність j to виконані ш сі іужбових обов’язків. Cam віїгічі іий 
темперамент характеризується і арною працездатністю. Названий тип 
леїко переключається в діяльності та спілкуванні, але недостатньо 
чутт євий до всіх зовнішніх змін. Отже, якщо організація працює в 
ситуації постійних змін та стресів, на сангвініка можна покластися у 
першу чергу: він не буде панікувати, водночас сангвінік може щось 
сутт єве та важливе пропустит и, про що керівникові варт о знат и і 
контролювати ситуацію. Сангвінік в організаціїчи фірмі незамінна 
людина: йому ц і псом відповідають заняття, пов’язані зі спілкуванням 
і взаємодією з іншими люд ьми, тому що він швидко освоюється в новій 
обстановці, леїко контролює свої емоції; у нього спокійне ставлення 
до критики, розважливе, без особливого ризику, відношення до 
небезпеки.

Стосовно флегмат ика, то він відповідає сильному, урівнова
женому, інертному типу вищої нервової діяльності і також є 
надзвичайно потрібного особою в системі управління. Він 
характеризується спокоєм і рівним настроєм, повільністю і 
розважливістю, невиразністю міміки і рухів; він довго розмірковує 
перед роботою , але послідовний і терплячий, відрізняється 
врівноваженою поведінкою, слабкими емоційними переживаннями, 
стійким, без великих радощів і сму тку, настроєм. В організації 
таким людям варт о доручати справи, пов’язані із ретельністю, 
терпінням, холоднокровністю, незворушністю. Холерик також 
відповідає сильному, але неврівноваженому типу нервової системи. 
Він завжди готовийдо справи, яка вимагає активності, енеріійносгі,



швидкості. Знаючи особливості холерика, керівник завжди зможе 
спрямувати його захопливу поведінку і діяльність, позитивне 
відношення до нового, його здійснення мета і повною віддачею сил, з 
великим піднесенням, переборюючи будь-які труднощі, у правильне 
русло. В організації' чи установі завжди є люди з меланхолійним 
темпераментом, які відносяться до слабкого типу вищої нервової 
діяльності і характеризуються низьким рівнем психологічної 
активності, сповільненістю рухів, стриманістю мови, швидкою 
стомлюваністю,високою емоційною активністю, глибиною і сгійкіспо 
емоцій при слабкому зовнішньому вираженні. Такі особи в колективі 
на перший погляд є “невиграшними” з т очки зору працездатності 
нервової системи, проте вони легко переключаються з однієї справи 
на іншу, мают ь чутливість до усього, що відбувається довкола них.

Длятогодцобвизначиїититемпераметув тігічиіншоїлюдани, 
керівникові насамперед варто переконатися у наявності в неїтаких 
рис, як: по-перше, активність, про яку судять по т ому, і якою мірою 
енергійності людина прагне нового, намагаєіьсявгтинуїи на оточення 
і змінити його, перебороти перешкоди; по-друге, емоційність, що 
виявляється в чуйності, прихильності до впливів, у швидкості, з якою 
відбувається заміна одного емоційного стану іншим; по-третє, 
особливості моторики, що виявляю іьсяв швидкості, різкості, амплітуді 
м’язового руху. Такі знання необхідні при виборі професії, 
комплектуванні виробничих колективів, при управлінні організацією, 
керуванні групою працівників, з’ясуванні відповідності людини 
займаній посаді. Дослідниками стверджується, що в переважній 
більшості сучасних професій можуть працювати при наявності 
позитивної мотивації всі психічно здорові люди, якщо в них, звичайно, 
небудуть зафіксовані які-небудь медичні протипоказання /2; 3 та ін./. 
Щодо людей із сильним типом нервової системи, то саме вони, в першу 
чергу, можуть виконувати від повідальну, складну, напружену роботу, 
довгий час просиджувати перед пультом управління, буїи готовими до 
екстрених дій, зберігати витримку, самовладання.

Структура людської поведінки, як правило, є трикомпонентною і 
містить у собі копгітивний (пізнавальний, розумовий), афективний 
(чуттєвий, емоційний) та практичний (перетворюючий, сенсорний) 
компоненти. Відзначені компоненти завжди присут ні у поведінці 
людини, о;ціак один з них переважає, що дозволяє відносити того чи 
ії н мої о  пра і иві піка до визі гаченої о характеролопчі юг о типу. Н а прик
лад, перевага пізнавального компонента показує тип “мислителя”, 
емої пйно-комуі гікативіюг о - тип “співрозмові п іка ”, перетворюючої о - 
тип “практика” /4/. При цьому “мислитель” більше орієнтований на 
пізнання внутрішнього і зовнішнього світу, на постійні роздуми про 
науку, мистецтво, життя; він любить пофантазувати, що робить його 
мало товариським, таким, що не вміє вирішувати завдання органі
зації'. Стосовно “співрозмовника,” то він характеризується т ова
риськістю, контакт піст то, любить компанії, легко знайомиться й 
адаптується в новій обстановці. Щодо “практика”, т о він є гарним 
організат ором, йому подобаються завдання, що вимагають рішучих і 
негайних дій. “Практик” - людина справи, не терпінь тяганини, 
незавершених справ, зайвих міркувань. Наведена трикомпонентна 
типологія поведінки може виявитися при виборі професії: людина 
практичного типу вибирає професії, пов’язані 3 виробничою діяльністю 
і керіві іиі пвом людьми; емоцій ю-комуі гікативний характеролої ічі п їй 
піп людини віддає перевагу професіям, що вимагають ефективної о 
спілкування (кадрова робота, навчання людей та ін.); розумовий гпп 
падає перевагу розумовій професійній діяльності (проектування, 
кої ісіруюваї п га та ін.).

Психологічна літ ература з управління подає й інші класифікації 
типів характерів, серед яких в організації найчастіше зустрічаються 
151: одержимі (вони воліють проводити вечори над балансовими 
таблицями, а не в кріслі кіі ютеатру; одержимому не варто доручати 
нову справу, він краще може робити те, до чого звик); панікери (їхня 
відмінна риса - панічний страх перед прийняттям самостійних 
рішень: з одного боку, панікер звичайно недурний, винахідливий, з 
іншого, - необхідність зробити вибір буквально паралізує йото. З



цього видно, що така людина не може бути керівником. В той же час 
серед достоїнств панікера відзначають таку його якість, як 
далекоглядність, яку можна використовувати і при цьому одержати 
максимальну корисп,, дня виявлення якої о-небудь підступу; “пуі ачі” 
(6е! коливаї іия беруться за найскладніші справи і, як правило, із тріском 
провалюють їх. Поведінка “пугача” викликає сильне невдоволення 
навколишніх, що можна використовувати при прийнятті рішень: якщо 
керівник хоче свою пропозицію прийняти, йому варто постаратися, 
щоб «пугач» був у таборі його супротивників, а не союзників; пацифісти 
(скептики без твердих переконань, які бажають тільки одного, щоб їх 
залишили у спокої та дали спокійно дожити до пенсії); пустельники 
(вони за звичай настільки захоплені роботою, що не знаходить часу на 
контакти з навколишніми). Підлеглим не позаздриш, якщо люд ина з 
таким типом характеру попадає на управлінську посаду: керівник 
вимагає повної лояльності та беззаперечного підпорядкування; 
дилетанти щедро наділені чарівністю, але не здатні вникати в дет алі 
дорученої роботи. Змегоюнеіпралізаціїшкщливого впливу дилетанта 
на навколишніх, можна зробити його відповідальним за прийом 
важливих і остей. У цій роботі вії і знаходить щире покликання.

Умовою успішного виконання управлінської діяльності є 
індивідуально-психологічні особливості особистосгі, які називаються 
в психології здібностями. Коли керівник намагається зрозуміти і 
пояснити, чому різні люди майже в однакових умовах жигидіяльї юсіі 
досяі ають різних інтелектуальних, творчих, професійних успіхів, він 
звер гається до даі юї катеї орії; що ж дефініцію вії і використовує і тоді, 
коли йому потрібно усвідомити, чому одні люди швидше і краще за 
інших засвоюють знання, вміння, навички. Таким чином, поняття 
здібності ( оаі атоаспекгним і багатоплановим: це, по-перше, 

властивості людськоїдуїш, під якими розуміється сукупність всіляких 
психічних процесів і станів, по-друге, високий рівень розвитку 
заі альних і спеціальних знань, вмінь і павичок, який забезпечує успішне 
виконання особистістю різних видів діяльносгі, по-третє, такі 
властивості та якосіі індивіда, які є суб'єктивними передумовами 
успішного здійснення тої чи іншої діяльності. Вчені відзначають /6/ 
2 4 2

що ефективність будь-якої діяльносгі, у тому числі й управлінської, 
залежить не від однієї якої-небудь здібності, а від поєднання різних 
здібностей, причому це поєднання, яке дає одні і і той самий результат, 
може бути забезпечене різними способами; здібність, якої немає у 
лю диі ш, може буїи компеї ісоваї га іш ними, високорозвш іеними у даі юї 
людини здібностями; успіхи особистості в навчанні, в праці та в жито 
загалом залежать не тільки від ії здібностей, але й не в меншій мірі від 
уявлення оточуючих про здібності індивіда. Дослідники також 
стверджують, що ефективність управлінськоїдіяльносгі багато в чому 
залежить відінтегральиоїхарактеристикиздібностей, яка називається 
загальною здібністю до управлінськоїдіяльносгі (ЗЗУД). Зокрема 
відзначається 111, що про виразність ЗЗУД можна судити по умінню 
керівника вирішувати нестандартні завдання і проблеми, по його 
здатності мислити масштабно, по наслідках прояву здібностей. При 
і ц.ому будь-який успіх і невдача, досягнеїіня мети і крах ідеалів - усе 
це сприймається учасниками управлінського процесу насамперед 
емої цйно.

Розв’язання тої о чи іі н мої о у правлінської о ріш а п ія і іе можливе 
беї прояву вольових якостей, вольових актів індивідів, які пов’язані і 
докладанням зусиль, прийняттям рішень та їх реалізацією. В 
управлінській діяльності вольове рішення зазвичай приймається в 
умовах різноспрямованих ііпоіез чи конкуруючі їх точок зору. Підчас 
прийняття вольового рішення відбувається самообмеження, 
стримування певних доста'гаї.о сильних по тягів, свідоме підкорення їх 
ін ш и м , більш значущим цілям. Вольова дія учасників управлінського 
прої іесу передбачає наявігість продуманого плаїіу здаісі іеі п ія вчі и іку а 
ії особливою ознакою є посилена увага до діяльності та відсутніст ь 
безпосереднього задоволення, яке має місце у процесі й результаті 
здійснення певної дії. В психологічній літературі виокремлюють 
декілька напрямків розвитку вольової регуляції поведії ікн у індивіда: 
перетворення несвавільніїх психічних процесів у свавільні; набуття 
людиною контролю над своєю поведінкою; вироблення вольових 
якостей особистості; свідома постановка людиною перед собою все



більш важких завдань, ясі потребують докладаї іня значних вольових 
зусиль /8/.

Незаперечною є важливість моїиваї ціп іих чищ шків дня управі гам,кої 
діяльності керівника. Під мотивом в психолої ії розумігп>ся складає 
інтегральне психологічне угворення, яке належить самому суб’єкту 
поведінки і є його стійкою особистісною власіивіспо, яка вміщує в себе 
потреби, а також наміри щось зробиш, включаючи спонуку до і ц,оі о /9/. 
Потреби виступають джерелом активності учасників управлінського 
процесу, завдяки їм здіисіїюється регулювання орі аі іічаї ц й н о їп о ііє д іі ік н  

особистості, визначається спрямованість мислення, емоцій, почупів і волі 
в системі “керіїіішк співробіпіики”.

Сіосовно соціальнихустановок,то вони також складають важливу 
частину 'сірукіуриособистххяіівулрашіінсь] кому процесі використовуються 
при вивчи п гі: стані іення особистості як чла іа і рупи (орі аі гізаі ш, установи 
ющо) до тих чи інших об єктів, механізмів саморегуляції; стійкості га 
поі оджа юсгі сої гіальї юїповедінки інд ивіда при прийнятті управлінського 
рішені ія, при п})оі і існуванні мож1 іивих ((ю|жі повели іки персоналу за пш  іих 
обставин тощо. Вчені виокремлююп, наступні (|)\пктцї установки в 
управлінській діяльпості: визначення стійкості, послідовності, 
цілеспрямованості протікання діяльності; забезпечення стабільності 
діяльності за умов зміни ситуацій; звільненій суб’єкта від необхіді юсгі 
приймати рішення і мимовільно контролювати хід діяльності за умов 
сгаїиіарттшхстуаіда; визначення інершосіідіяльнсклі, забезпечегпія 
важкості пристосуванняеуб’оста до нових ситуацій

Управлії іська пргіктика показує,щоворігигізаіщ,денаі])омадцл(х.'я 
баї а і о проблем, їх розв изання можна забеіпечшитільки на ріві гі високої 
активності, яка виступає формою вияву індивідуальності, творчості та 
профеаоналізму особистості. Вченимидоведено, що акшвна взаємодія 
особис і ості з природою, суспільсгвом та із самою собою є тим 
методологічним принципом, якийдаєможливість розкрити специфік}'

становлення мінливої особистості у світі, що також змії поється /10/. Ця 
баї атомфнаката орія реалізується в системі і цльових ус гаї ювок, і щп псі п їх 
відносин, ціннісних орієнтацій, що визначають мотиваційну сферу 
особистості, спрямованість іїініхресів, нахилів, вибір способів діяльності 
і сто псуваї п ія. Формуваг її гя активі юсіі noj іяі аг в сприймаїгг гі, розумії п гі, 
прийі виті й засвоєнні і ш іносгсй особиспспо/11/. Водгючассеродкфіміиків 
ще чимало т аких, котрі звикли давшися на людей ділових, затятих, 
творчих, наполЕГЛивихтаакіивнихякнанебезгккудтя свого спокійного 
іаіуваиня.

Заїси юм, в і ря: н ,і юсгі керівг гика беї творчої о пі іходу; v> справи і іе 
обійтися. Йдеться про творчу активність всіх учасників управлінського 
процесу, про прояв ними індивідуально-психологічних особливостей 
(здібіюсіей, обдароваїюсгі,таіаніу,га гіальгкхлі), про ют шви, яких зазі іає 
осо6исгісп>,пфєбуваючиутворчійірупі,атжожпрошсіту психологічних 
метолів,що і і ; юспрямоваг ю впі н такти, і іа <|юрмуваі п ія суб’скіівпі об’єкіів 
управління.
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В статье покачано влияние психологических особенностей 
личност и на зф ф ект ивност ь управленческой деят ельност и  
руководителя. Автор анализирует психологическую структуру 
личности применительно к специфике взаимодействияучаетников 
управленческого процесе а.

А.С. Борисюк

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРЯ

У час технізації іі інтенсифікації лікувального процесу все 
актуальнішим стає гуманне особистісно-і іетпроване ставлення лікаря 
до хворого. Важливого і начення серед професійно значущих якостей 
лікаря набуває уміння вислухати пацієнта і ознайомити його з особ- 
jшвостями п])<уіікаі п ія хвороби та лікуваїіпя, і іада ти йому психолої ічі іу, 
консультативну допомогу. Ефективність лікування значною мірою 
залежить від рівня розви тку не лише операціонально-медичних 
інстру мен таріїв, а й від комунікативної компетентності лікарів, їх 
комунікативних навичок, які с засобом встановлення та розвитку 
особистішого контакту в процесі терапевтичної взаємодії. Тож 
особливоїакіуальносгі набуває проблема вдосконалення спілкування 
лікаря з пац ієнтом , оскільки лікар, окрім надання чисто 
медикаментозної допомоги, викопує ще й роль психотерапевта, 
психокоректора, кої гсультаї п а й na-ixoj юї а.

Зростання рівня вимог з боку суспільства до результатів 
діяльпості медичних працівників обумовлюють необхідність якіс
но вдосконалюва їй форми й методи підготовки лікарів. Гуманізація 
життя й гумані таризація вищ ої медичної освіти проектує 
підвищення комунікативної спроможності медика загалом та кліні
циста зокрема, ставить завдання опгимізувати взаємини лікаря і 
хворого навіть то;іі, коли фармацевт ичні т а соціальні показники 
об’єктивно і невпинно знижуються до критичних. Дані аспект и 
засвідчують зростання ролі не лише медичних операціональних 
знань, умінь та навичок, а й власне комунікативно значущих якостей, 
які можуть бут и сформовані в майбутніх медиків у процесі 
професійного навчання. Однією з ознак медичного спілкування є 
поліфункціональність будь-якого акту взаємодії з пацієнтом. У 
процесі спілкування лікар повідомляє про можливості сучасного 
рівня медицини, стимулюючи цим пізнавальну активність пацієнт а,



мотивує усвідомлення доцільності певного курсу лікування, ЗДІЙСНЮЄ 
вплив на особи ст іш ом у рівні та  психотерапевтичний вплив (зняття  
ем оційної н ап р уги , підвищ ення рівня сам ооц інки , ф орм ування  
самоповага тощо).

Про багатофункщональність взаємодії лікаря з пацієнтом 
зазначалось в працях відомих лікарів та філософів ще багато століть 
тому. У медичних школах Стародавньої Індії у майбутніх лікарів 
виховували усвідомлення свого високого призначення, вважаючи, що 
лікар повинен бути для хворого найдовіренішою особою. “Можна 
боятися батька, матері, друзів, учителя, але не слід відчу ват и страх 
перед лікарем: він для хворого батько, ма ги, друг і наставник” [1, с. 
26]. Великого значення надавалось цілющому слову лікаря, мистецтву 
ведення бесіди. У “Книзі життя” (Аюрведі) описані особливості 
терапевтичного процесу та взаємин лікаря ії пацієнт а в стародавній 
Індії. В ній же знаходимо наст анови лікаря Сушруте, який пред’являв 
високі вимоїи до медцчі юго праї двііика, звертаючи o c o 6j іиву уваї у на 
зовнішній вигляд, манеру спілкуваї люта особистіші якоеіі. Він вважав, 
що лікар, який бажає ма ги успіх у практиці, повинен бути здоровим, 
охайним, терпеливим. Мовлення повинне відрізнятися тихим, 
приємним гоном і вселяти надію. У нього повинне бути чисте, 
співчутливе серце, спокійний темперамент. Хороший лікар 
зобов’язаний часто провідувати йретельно обстежувати хворого йпе 
бути боязким та нерішучим [2, с, 83]. О.А.Грандо, аналізуючи зміст 
пам’ятки давньокитайськоїмедицини книгу Хуанді Неії-дзиня “Про 
природу і життя”, звертає увагу на основні правила, якими повинен 
кер\ ва іися у своїй діяльності кожен лікар. Одним з них < і іеобхіді псі і> 
навіювані хворому впевни гість в одужаї игі.Всі піке зі іачеі п ія і іадики юсі. 
індивідуальному підходу до х в о р о ю  з урахуванням його 
характерологічних особливостей [3, с. 11]. *

Н адзвичайно важливу роль слова в медичній практиці 
підкреслював Гіппократ. Лікар, на його думку, повинен викликати 
довіру іповаїу своїм характером, підходом до людей. Якщо є декілька 
лікарів, з яких один лікує травами, друг ий ножем, а третій словом, 
писав він, варто звернутися до тої о, який лікує словом. Мислитель
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вважав, що супутником лікаря повинна бугиввічливісгь, бо суворість 
сприяє виникненню бар’єру між лікарем та хворим. Послідовниками 
та продовжувачами думки Гіппократ а про значення спілкування в 
терапевтичному процесі булилікарі Стародавнього Риму А склепі адга 
Галей. На їх поі j і я д  перемої ти хворобу можна за умови єдності лікаря 
і паї цента. Гален наї олошував на тому, що j гікар у процесі спіі всувані ія 
з паї центом повинен проявляти такт, розсудливість, і іе допускати надто 
і учної мови, щоб не дратувати хворого.

Одним із найбільш відомих мислителів середньовіччя був Абу Алі 
ібн-Сіна (Авіценна). Світову славу приніс йому п’ятигомнии твір з 
медицини “Канон лікарської науки”. Авіценна в ньому зазначав, що 
людні іа, яка присвяти та себе лікарській справі, повию іа бути доброю, 
чесіюю, безкорисливою. Її мовленнямає бути небаї атослівне, а погляд 
прямий і bv ірср птн. Вії і nj)onai ував ігцitibv іуа.і іьішй пі;гхід Д °  J іікуваї п ія 
пацієнта з врахуванням стану психіки [2, с. 85].

Великого значення гуманному ставленню до хворого надавав 
в ід о м ій  клініцист М.Я.Мудров. Він зазначав, що лікувати потрібно не 
захворювання, а хворого, тобто людину, що страждає. Тактика 
комуніка тивної взаємодії лікаря з пацієнтом повинна змінюватися на 
різі іих етапах прої іесу j пкуваї п ія з урахувати іям іїоі о сгаї іу. Гірш адуючи 
відомоготерапевта С.П.Боткіна, І. П.Гїаїс юв зауважував про по ішиві іиіі 
вплив слова лікаря, адже хворих лікувало лише одне його слово, одне 
його відвідування.

Як свідчать підходи відомих м и сл и т ел ів  до медичної діяльносгі, в 
структурі професії лікаря важливим компонентом є його слово, його 
спілкування з пацієнтом.

Готовність лікаря до професійної діяльності повинна 
проявляїися, насамперед, в адаптації до вимог професії та поведінки 
пацієнтів, у вмінні спілкуватися, встановлювати психологічний 
контакт з хворим; пізнавати, розуміти людину; створювати здоровий 
психологічний клімат у системі “лікар пацієнт”. У силу зростання 
стресових психогенних впливів навколишнього середовища успіх 
та ефективність лікування залежить значною мірою від мистецтва 
ведення діалогу лікаря з пацієнтом. Цілюще слово лікаря зда їне
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полсі"шити страждання, підсилити д ію ліків, підбадьорити пацієнта, 
заспокоїти, вселиш впевненість у сприятливому протіканні лікування 
га швидкому одужанні. Так, О.М. Орлов виділяс семантичний, 
прагматичний, фонетичний ком понент слова лікаря [2, с. 107]. 
Семантична властивість слова включає йото значення та змістовну 
характеристику. Під праї матичною властивістю розумієгьої яскравість, 
емоційність, енергійність слова. Хвора людина реагує на всі нюанси 
мовлення, і лікареві завждиприходаїься вирішувати складів завдання: 
які слова можуїь бутті цілющими, а які можуть згасиш останню надію. 
Медик повинен завжди пам’ятат и, що його слово є суперподразником 
для пацієнта, а тому він не повинен допускати явища ятрогенії як 
хворобливої реакції на неправильно витлумачені вислови (зайві 
розмови про діагноз, результати аналізів, вживання латинських 
термінів). Фонетична властивість слова проявляєт ься в інгонаї ої. Для 
пацієнта має велике значення не лише те, що говорить лікар, але й те, 
як він говорить. Інтонація повніша бути співзвучною з текстом, з 
виразом очей, з і квербаг пя іими засобами. Неабиякого зі іачеі п ія набуває 
вміння орієнтуватися в ситуації, встановлювати й підтримувати 
зворотний зв’язок у спілкуванні, завойову вати ініціативу. Не менш 
важливо в міта визначати стан пацієнта (як партнера по спілкуванню) 
в певній ситуації за зовнішніми проявами мімікою, жестами, що 
допоможе зрозуміти ситуативну роль співрозмовника й уміло 
використати іїв процесі спілкування. Під час встановлення діагнозу 
га лікування лікар повинен уміти враховувати вплив психологічних 
факторів на виникнення ряду соматичних та психічних захворювань, 
а також зважати на зміни психіки при різноманітних соматичних 
розладах. Враховуючи психічний стан пацієнта, лікар зуміє краще 
вислухати, порадиш, повернуш віру у власні сили, встановиш кої пакт, 
основою якого є взаємоповага, довіра, здатність до співчутт я. Перед 
лікарш розгортається велике поле дпядіяльносгі і багатий вибір засобів 
впливу. Серед них можливість впливу шляхом співпереживання, 
емпатії.

Емпатія одне з тих явищ, усвідомлення та теоретична рефлексія 
якої о виникли досить недавно внаслідок розвитку знання про психіку
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людини. Хоча з цим поняттям зустрічався, напевне, кожен психолог - 
введене воно було лише в середині ХХст. Е.Тітченером дня позначення 
почупя, близького за змістом з симпатією.

В своїх праї щх К.Роджерс вказав на емпатичне розумію ія як ісіиі п іу 
умову розвитку у спілкуванні. За К.Роджерсом, буїи в ст ані емпатії 
означає сприймати внутрішній світ іншої людини зі збереженням 
емоційних і змістовних відтінків нібито стаєш цією, ІНШОЮ людиною, 
але без втрати відчуття “нібито” [7, с. 5].

Емпатія дає змої у лікарю встановлювати й підгримувати звороті іий 
зв’язок у процесі спілкування, знімати напругу в пацієнта, розуміти 
його внутрішній світ.

Спілкування лікаря з пацієнтом за умови різних соматичних 
захворювань має свої особливості, які потрібно враховувати і буду
вати взаємини з хворим таким чином, щоб максимально усувати 
негативні емонії в процесі лікування.

Помічено, що при раптових розладах діяльності серця паї цеігги 
часто відчувають страх, при порушенні функції печінки хворі 
знаходяться в дратівливому стані, при шлункових захворюваннях 
пацієнти проявляють байдужість до оточуючих. І.С.Впенко зазначає, 
що при гіпертонічній хворобі в початковій стадії більшість хворих 
адекватно оцінюють свій стан здоров’я, правильно сприймають 
рекомендації і призначення лікаря. Частина хворих підвищення 
артеріалнюго тиску сприймає яктраї едію, катасгрофу. Нас ірій у таких 
хворих знижений, увага фіксується на відчуттях, коло інтересів 
звужується, обмежується захворюванням.

В інших хворих діагноз гіпертонічної хвороби не викликає ніякої 
реакції, вони ііиорукль захворювання, відмовляються від лікування. 
Таке craBJіеі п ія до захворюваїшя спостерігаєгься пцх'важі ю в осіб, які 
зі ювживають алкогоі іем.

Хворі, які тривалий час страждають на гіпертонію, можуть 
звикнути до неї і не звертати увагу на серйозність захворювання, 
на необхідність лікування. Прогресуючи, захворювання може 
зумовити наростання чіткого астенічного симптомокомплексу, що 
переду є органічній зміні психічної діяльнос ті, яка проявляється в
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порушенні пам’яті, коливанні настрою, слабкодухості, стомлюваності. 
Такі люди стають вразливими, з’являється іпохондрична фіксація уваги 
на різних відчуттях. Тому хворому на гіпертонічну хворобу треба 
поясниш причину його стану, сказані, іцо розлади нервової системи у 
і іі)0і о фуі псі рої іального характеру, що воі їй зворопгі й при відповіді юму 
лікуванні порушену функцію буде від новлено. Якщо у хворого немає 
ознак неврологічного розладу, йому в жодному випадку не можна 
говорити, що він здоровий і повинен взяти себе в руки, оскільки це 
може призвести до конфлікту лікаря з пацієнтом [4,с. 31].

Великої психологічної культури потребує спілкування з 
хірурі ічі н ім і і хворими. При під) огові о паї ш і  гга до операї щ  необхщ ю  

провести бесіду, під час якої лікар змії би зменшиш відчуття сіраху, 
заспокоїш, адже такі хворі гостро реаіуюіь на все, що говорить лікар.

Лікар повніісі і вміло будувашкомунікаїї шііу сіра га ію, враховуючи 
н і;щвідун іьні особливості паї пп гіів. Н.О.Магазаник звертає уваї у на 
специфіку взаємостосунків лікаря з “неприємними” хворими, з 
хворими, які не бажають виписуватися зі стаціонару та вмираючими 
хворими [5, с. 50, 64, 72]. Спілкування лікаря з такими пацієнтами 
має свої особливості.

Бувають випадки, koj ні паї іісі ігі іеодноразово звергасіься до лікаря
і повідомляє, що стан його здоров’я не покрапіусіься. В такій ситуації 
пошук нових засобів лікування буде даремний, адже хворий приходить 
не за ними. Він шукає людину, з якою можна було б поспілкува тися, 
вилити їй душу. Така бесіда не займе багато часу. Інколи достатньо 
задати декілька суто медичних запит ань про самопочуття, наявність 
болю, кашлю. Якщо лікар зможе це зрозуміти, то в нього зникне 
роздра тування, з'явиться співчуття та розумії u ія.

Іаіує інша категорія пацієнтів, д ія  яких візит до лікаря доводим, 
оточуючим, що вони хворі й вимушені постійно лікуват ися. Часто за 
такою поведінкою приховується бажання уникну їй життєвих групнонгів, 
отримати моральний лікарняний лист. Інколи пацієнтам можна 
допомогти, скасовуючи в делікатній формі їх безпідставні страхи. В 
інших випадках досягти цього не вдається. Такі пац ієнт дійсно хворі,
але ліки гугне допоможуть, оскільки в основі хвороби лежить певний
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жиїтєвий конфлікт . Очікування візиту до лікаря, зустріч з ним, перебу
вання в незвичному сві ті медицини все це полегшує їх життєвий 
тягар. Лікар може допомогти не своїми знаннями чи призі іаченнями, а 
тим, що він саме лікар особлива людина, до якої можуть звернутися 
всі, хт о вважає себе хворим. Тому байдужий т он, сухе звернення, 
неуважнісіь у прої іесі спілкування з т акими паї ijcj ггами і іеприпустимі.

Повідомло шя лікаря про заверннз іня курсу лікування й можливісіь 
повернення додому, як правило, сприйма<ться хворими радісно. Але
іі коли зустрічаюп>ся паї щити, дня яких подібі іа і ювиі іа є сумі юю. Воі ін 
заявляють, що їм і іе стало краще, що загальний стан їхнього здоров’я 
погіршився, або скаржа н>ся на відчуття болю й вимагають додаткової о 
обстеження. Виділяють декілька мотивів такої поведінки:

1) страх перед захворюванням або його поверненням;
2) на;іміриі надії, які пацієнт покладає на стаціонарне ліку вання;
3) пацієнт перечить виписці в тому випадку, якщо умови в 

клініці, на його погляд, кращі за домашні.
Лікар повинен буїи внутрішньо переконаний у справедливості 

й своєчасності свого рішення та розуміти позицію й мотиви пацієнта. 
Тоді йому легше буде зберегти твердість, тактовніст ь, гідність у 
спілкуванні з такими хворими.

Що може бути важчим для лікаря, ніж те, коли він щодня 
підходиіь до ліжка приреченого паї цента й відчуває свою безсилість. 
Чим допомогти людині т оді, коли, здається, допомогти нічим? На 
думку Н.О.Магазаника, лікар не повинен дивишся на приреченого 
хворого жалісними, переляканими очима. Такому хворому потрібна 
допомога двостороннього характеру: психологічна й власне медична. 
По-перше, він хоче бути впевненим, що йому співчувають; по-друге, 
він хоче знати, що лікар докладе всіх зусиль, аби полегшити 
страждання [5, с.64]. Бувають випадки у лікарській практиці, коли 
стан пацієнта не покращується після медичного втручання. 
Необхідно вміти визнати свою невдачу і тоді довіра пацієнта до 
лікаря не зменшиться, а, навпаки, лікар продемонструє свою 
чесність.



Процес комунікативі юї взаємодії залежить від очікувань паї цента. 
Часто воші бувають нереалістичними й звістки про руйнування надій 
можуть призвести до того, що пацієнт опиниться в стані емоційного 
стресу. Тому лікар в процесі діалогу повинен формувати в паї цент а 
реалістичні сподівання про можливості медиків і медицини загалом. 
Під час такої бесіда паїдєнтповинен зрозуміти, що результат лікуваїи ія 
залежить від нього самого, а лікар є людиною, яка керує процесом 
одужай ія та боротьби з хворобою.

Залежно від характеру взаємин, що складаються між лікарем та
пацієнтом, ставлення хворих до соматичних розладів може бути різне.
З погляду Л.М Лежепясової та Б.А.Якуоова єдекілька реакцій пацієнтів 
на хворобливий стан [6|:

1) спів дружня реакція, що характерна дня осіб із розвиненим 
інтелектом, які з перших днів хвороби стають пунктуальними, 
доброзичливими “асиешггами” лікаря;

2) спокійна реакція характерна для осіб із стійкими емоційними 
сі ііі іами. Такі па цієїпи адекватно реаіуютька всі вказівки лікаря, точно 
викої іую гь призі іачсі шя;

3)неусвідомлена реакція. Неусвідомлення паціп гюм захворювання 
викоїіує фуіік і  що психолої іч і  юї о захисту;

4) слідова реакція. Після сприятливого одужання пацієнти 
перебуваю ть під владою хворобливих сумнівів в очікуванні рецидиву 
хвороби. Часто вони зн ах о д ь с я  в пригнобленому стані, схильні до 
Іпохондричних реакцій, продовжують відвідувати клініку і вважають, 
що захворювання набуло хронічної форми;

5) негативна реакція характерна д ія  підозрілих, недовірливих 
пацієнтів, які важко вступають у контакт із лікарем, не надають 
серйозного значення його вказівкам т а порадам;

6) панічна реакція. Хворі перебувають під владою страху, 
самонавіювання; часто ліку ю ться одночасно в різних лікувальних 
установах, і іемовби перевіряючи компетентність jгікарів;

7) руйнівна реакція характерна дня пацієнтів, які поводяться 
неадекватно, необережно, ігноруючи усі вказівки лікаря. Вони не

бажають змінюват и звичного способу життя, що супроводжусться 
відмовою від прийому ліків, стаціонарного лікування.

Мистецтву спілкування лікар навчається впродовж усього життя, 
в повсякденній практиці комунікативних міжособистісних та 
професійних ст осу нків. Під час комунікативної взаємодії важливого 
значення набуває вміння лік«фядоідлі)ііопідбіфатн засоби спілкування 
з пацієнтом, орієнтуватись на його потреби, здатність розпізнавати й 
усувати бар’єри у спілкуванні, нейтралізувати опір. У процесі 
професій юї о с™ кувані ія лікар повина і враховувати можливі наслідки 
впливу еюва на стан пацієнта, адже слово мас величсіиу силу. Воно 
може не тільки викликати функціональні зміни в організмі, а навіть
вбиіилюдаїу. Усвідомлення як патої енних,тжісаногеніїихреіульгатів
спілкування дозволяє лікарю посилити терапевтичний ефект кому- 
і гіка їиві юї о прої іесу.
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Doctors humane personal -  competent attitude to his patient be
comes more actual during the treating process technicalization & in
tensification. Treatment’s effectiveness depends on the development level 
not only operational -  medical tools but also on the doctors ’ commu
nicative competence, their communicative skills are the means o f  per
sonal contact establishment & development in therapeutic interaction 
process. Besides rendering purely medical help the doctor points out 
the role o f  the psycho therapeutist, psychocorrector, psychologist 
consultant. The doctor must skillfully build a communicative strategy 
taking into account patients personal peculiarities. An ability to rec
ognize <4 destroy the obstactles during the communication, to neutral
ize the resistance, to correct communicative interaction tactics taking 
into consideration changes o f psychology during different somatic dis
eases.

О.В. Двіжона

СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ПРИЧИН ТА УМОВ 
ПРАВОПОРУШНОЇ ПОВЕДІНКИ ІНДИВІДА

Вітчизняна наука виходить із визнання соціальної та ісі оричпої 
зумовленості правопорушної поведінки. Перша за важливістю 
передумова полягає в тому, 11 іо правопоруї пна поведії іка тісно пов язана
з соціальними умовами жиїтя суспільства і всією системою суспільних 
відносин. Друга бере початок в різнопланових суперечностях 
суспільно-економічної формації, які породжують існування 
злочинності.

Соціальні відносини, як і економічні, різноманітні й комплексні. 
Вони функціонують на макро- і мікро рівні. На макрорівні це 
віді юсі ІНИ люДНІ їй із суспільст вом і і іержавою, виробі іичі відносини, 
які визначають її соціальне положення. Суспільство, в якому ірубо 
порушуються права людини, розплачується швид ким ростом і крайї гімн 
проявами протиправної поведінки.

На мікро рівні це різноманітні міжірупові і внутрішньогрупові 
відносини; відносини між людьми в іх найближчому соціальному 
оточенні; міжособистісні відносини, які включають відносини в сім і, 
між б л и з ь к и м и  і знайомими. Тут найчастіше відбуваються зіткнення 
інтересів людей, іх прашень, які нерідко переходщь в гострі конфлікт.

Соціальні відносини можуїь стимулювати ріст правопорушної 
пове; гії пси при і іесприятливій скої юмічиій сиіуаі цї, коли поі ірі нуюгься 
умови життя цілих регіонів і швидко росте соціальна напруга /1, с. 153/

Отже, пері и ніж піибоко проаі іалізува ш причини правопоруїиної 
поведінки людини, слід зверну і и уваї у на суперечності сучасної ожиі га 
як основі юї о джерсі іа всьої о причіп нюг о комгоіексу про іиправі юс іі.

Загострення політичних протиріч в останні роки може викликати 
погіршення криміногенної ситуації, а інколи і негативні наслідки.

Несумісні політичні інтереси і конфронтація політиків, яка 
виникла на цій основі, г однією з причин, які викликаю ть!осірі



конфлікти, і ц о  іноді переростають в протиправні діяння. Конфлікти, 
які виникають на ф у т і  політичних інтересів, в свою чергу нерідко 
стають міжнаціональними і супроводжуються насильницькими 
протиправними діями.

Політична нестабільність рі чко загострює економічну і соціальну 
напругу. Економічні відносини зачіпають практично кожного члена 
нашого суспільства. Ринок робочої сили, неповна зайнятість працею, 
безробіття, низький прожитковий рівень багатьох іруп населення, 
наяві гісіь осіб бе! визначеної о місі ія проживання, бродяжі п п цво все 
це входить до причин і умов скоєння протиправних діянь. Існуюча до 
недавнього часу в нашому суспільстві економічна система 
соціалістичної орієнтації також породжувала протиправність. 
Наприклад, жорстке планування і розподіл зверху породжували 
посадові зловживаюш, ха барі шіггво, ггрппмски;ю ги іаі іу та ії і.

В іаіалі, о\дь-яка суспільна система не може позбутись цих 
елементів сої ральї юї несправедливості, тому основи для конфліктів і 
їх краііпіх проявів правопорупіаіь зберігаються. Ішнепитання, як 
держава і суспільство розкриває і вирішує ці про тиріччя. Резуль та ти 
тут залежать не тільки відстану розробки теорії і практики, але й від 
рівня правосвідомості членів суспільства, їх уявлень про межі 
дозволеної о і заборона юї о.

Сопіально-економічиий змістпраці характери1 зусіься суспільними 
відносинами, при яких здійснюється праця. Вони в основному 
сюїадаються і і з в  язків працівника і засобами виробництва, праці 
іи. цгнйіа t праїіею суспільсіва в і цлому, і цлей конкретного пряі вві піка
з цілями суспільного виробництва. Таким чином, види діяльності 
пов я зані з їх ім іс іо м , який включає техпічпо-органі заційний аспекті 
сощально-економічну характеристику /4, с.56/

Будь-які диспропорції, які пригнічують роль чи значущіс ть 
людської о чиї шику в змісті й умовах праї о, здалпі негативно впливали 
і га конкретну особу.

Принцип розподілу іа праї (сю (опла та за кількіспо і якісно праці), 
містить об’єктивні можливості соціальної нерівності, яка полягає.

насамперед, в тому, що кожна людина, володіючи різними 
індивідуальними здібностями, при рівних умовах виробляє різну 
кількість і якість продукту. Томуі опла та праці повинна бути різною. 
Це загальїгі передумови соціальїюї і іерівносіі в суспільстві. 0;ц іак воі га 
може значно поглиблюватись при різі юмаї гі їних порушеннях принципу 
розподілу матеріальних благ /З, с.32/.

І тоді створюються передумови для того, щоб знешкодити його за 
допомогою тих чи інших способів, в тому числі і протиправних. Тут 
важливо розрізняти дві істотні межі: недопустимість, з одного боку, 
іріві ія.і гівки у розподілі суспі іьі юї о про; іуклу, з іі п поі о bcjіикоїрі:іі d ii гі 
у матхріальномута соціальному становипд людей.

Створення нормальних умов для трудової діяльносп, яка б 
забезпечувала працівнику необхідну заробітну плату і задоволення 
працею є перспективним завданням суспільст ва. Його поетапне 
вирішення дозволить зменшити нега тивний вплив протиправних 
факторів. Потенціал цьої о нега швної о явища в економіці ймовірний і 
його об’єктивна оцінка важлива насамперед дня підготовки прог
ностичних висновків в а|крі боротьби зі правопорушною поведінкою.

Розподільчі відносини займають провідне місце в системі 
суспільних відносин. Вони впливаю ть на всі сфери життєдіяльності 
суспільства і, насамперед, безпосередньо на формування соціально- 
психолої ічі юї о ю гімату, систему і гіі u гісннх орієнтацій людей, мопіваї гію 
їх поведінки і вчинків.

За роки реформ, які відбуваються в нашому суспільстві 
відзначається зниження грошових надходжень у широких верст в 
населення, з одного боку, а з іншого значні ірошові засоби і 
матеріальні цінності конценірукпься у порівняно невеликої трупи 
людей. Це ще більше загострює криміної еннусиїуаігію як в окремих 
регіонах, так і в цілому по країні, а особливо негативно впливає на
МОЛОДІ).

Таким чпиом, порушення в сфері розподілу і обміну реально 
сприяють відтворенню протиправних Д І Я І І Ь .



Соціальні конфлікти, які призводять до скоєння протиправних 
діянь, можуп. відображати незадоволення людиною своїм соціальним 
статусом, не отриманою освітою, умовами в сім’ї, колективі та ін.

Соціальний клімат у суспільстві інколи не беї допомоги засобів 
масовоїіік)юрмації призводить до несіііікою.конфлікпюіо положення 
між різними верствами, що призводить доросту протиправних дій. 
Н ав’язливе демонстрування по телебаченню кінофільмів, які 
пропагують жорсткість також сприяє росту криміної енної о насилля.

Низький рівень правосвідомості, особистої оцінки соціальної 
справедливості, психофізіологічна струкгура особистості виступають 
каталізаторами протестуючої, а інколи і протиправної поведінки.

В сучасі іих умовах зростає сої (іальї іе розі і іаруваїи ія суспіїіьепіа, 
а не с умовою розвігпсу правопоруї пі юї поведії пси.

Ні економічне життя суспільства, ні його правові установки, пі 
різі юмаиіп гісп. сої цальї юі cxjiepn, і іі політика і іе можуть буїи вії іь і іими 
від моральних норм.

Культурні норми це насамперед правила поведінки в 
міжособистісних відносинах, стандарти діяльності в праці і побугі, 
основою яких є духовні і пні юсгі культури, як суспільства в цілому, гак 
і ії соціальних іруп. За своєю сугпо культурні норми співпадають з 
моральними і правовими.

В соціально-психологічних дослідженнях необхідно враховувати 
глибоку диференціацію н рівні культури представників різних 
сої пальних груп. Існує зв’язок міжрівнем культури і характером скоєних 
протиправних діянь.

Причини протиправної поведінки слідтакож шукати в моральному 
стані суспільства, моральних цінностях і світогляді людини і 
суспільства. Виховаї її ія моральності може з;цйсіповатись комплексію, 
а саме передбачає не тільки виховну роботу з лю;ц>ми, а іі покращення 
рівня освіти, прищеплеїшя правової і заг альної культури.

Деморалізація мікросоціа.щ.них відносин в суспільстві, особливо 
в сім’ї, зневажливе ставлення один до одного, низький рівень 
політичної, правової і загальної культури, а також масштабність 
хулігаїктва все і іе, і ижаль, прюаманнесьої однинііьому сі аііу і иі ного 
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суспільства. Якщо в соціальній сфері існує радикал,на нерівність 
людей, невідповідність слів справам, в сім’ях процвітають моральна 
розпусга, жорсгокісп», засоби масової інформації пропаї укль і іасилля, 
жорстокість і порнографію, виховують людей на лозунгах 
вседозволеності, то це і сформуванням аморальності, яка призводгпь 
до скопп ія протиправних дій. Часто в комплексі детермії іаі цї(причіпі 
і умов) злочинів лежать і побутові мо гиви чи неприязнь людей один до 
оді юї о. Таку ситуаі цю прівії іяго ііазивати іривожі ю криміної u її юю /
2, с.53./.

В пізнанні протиправних ст орін життєдіяльності людей не можна 
і іе звергати уваїу і іа важливість побуговоїсфери. Під побу гом розуміємо 
все, що знаходит ься за межами виробничої суспільно-політичної 
діяльності і соціально організованого навчання. Норми і цінності, які 
входять до сфери побугу, сприймаються j поданою як звичайні і звичні. 
До змісту побуту входять т акі показники: матеріальні умови, функції 
побутових відносин га ін.

Криміиоі-енні наслідки змін побут ової сфери слід розглядати в 
тісному взаємозв’язку із загальними соціально-економічними, мате
ріальними і духовними умовами ж ип я. В останній час ситуація 
продовжує загострюватись через зростання цінна предмети першої 
необхідності, зниження виробництва товарів, зростання напру ги у 
взаємовідносинах між особистістю і суспільством, і прояви баг атьох 
інших прозиріч.

Те, що побугові умови багатьохверсівнаселешія не відповідаю п> 
їх праг ненням, їх культурним погребам, безумовно, є підгрунтям 
бапггьох злочинів.

Сьог одні дуже важливо створювати духовну противагу цим 
негативним явищам. Для цього необхідна насамперед величезна 
робота по відбору і вивченню тих моральних і загальнокультурних 
цінностей, які були накопичені українцями багатьма поколіннями 
їх житі я. Невідкладними соціальними і моральним завданнями є 
моральне оздоровлення і укріплення сім’ї, де закладається 
моральний фуцдамсігг людини, створення доброзичливог о соціально



психологічного клімату в навколишньому соціальному середовищі 
і в суспільстві в цілому га ін.

Профілактика правопорушень це соціально-правова діяльнісіь 
державних органів і громадських об’єднань, а також окремих 
іромадян по виявленню, запобіганню чи нейтралізації причин та 
умов правопорушення і здійсненню позитивного впливу на осіб, 
схильнихдо скоєння правопорушень /4, с. 62/.

Профілактика правопорушень і протиправних дій давно уже 
визнається основним напрямком у боротьбі зі злочинністю. 
Найістотнішим недоліком профілактичної роботи є в багатьох 
випадках її формалізм. В більшості цього зазнає індивідуальна 
профілактика, яка безпосередньо торкається прав та інтересів 
громадян. Сугь індивідуальної профілактики полягає в тому, щоб 
шляхом попереджувального впливу не допустити становлення 
конкретного індивіда на злочинний шлях.

11 виконання вимагає спеціальних соціально-психологічних і 
правових знань, психолої о-педаї огічних навичок. Такі якості далеко 
не (авжди притаманні особам, які займаються індивідуальною 
профілактикою. До того ж ще не повністю опрацьований правовий 
механізм цієї діяльності. Нажаль, він покищо не виключає можли
вості приймати довільні рішення, які заперечують саму ідею індиві- 
дуальної профілактики. Не зовсім чітко визначені правові основи 
індивідуальної профілактики, обсяг і межі її проведення.

Найважливішим є зменшення витрат людських і часових, 
підвищення ефективності індивідуальної профілакшчноїроботи на 
всіх етапах її здійснення, починаючи з виявлення осіб, які можуть 
реально стати на шлях скоєння протиправних дій. Проблеми в цій 
роботі, як засвідчує практика, є значними: поки що велика кількість 
осіб із схильностями до скоєння протиправних діянь не охоплені 
індивідуальною профілактикою.

Важливо враховувати негативну значущість такого факгору, як 
некараність. Вона пгговхає на скоєння правопорушень баг атьох со
ціально чи морально нестійких людей. Некараність не тільки сприяє

скоєнню протиправних діянь, але й часто виступає в якості умови 
формування особистості з протиправною поведінкою.

П о н я т т я  справедливості ніколи не було однозначним. У жодній 
країні, ні у які епохи не був створений суспільний устрій, що 
сприймався б як справедливий абсолютно всіма громадянами. За 
своєю природою держава більшою чи меншою мірою відображає 
інтереси переважно приватновласницьких пануючих класів і верств, 
обмежуючи більшою чи меншою мірою інтереси переважної 
більшості населення. У самій ідеології держави закладена 
суперечність, яка породжує соціальну нерівність, з якою певна 
частина громадян не бажає миритися, і яка є глибинною  
першопричиною правопорушної поведінки.
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